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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att undersöka tjejer och killars uppfattning av könsnormen i utbildning och 
arbete och hur starka de upplever att könsnormerna är när det gäller framtida yrkesval. Vi 
använde oss av fokusgruppsintervjuer som metod när vi gjorde vår undersökning. Vi valde 
fokusgruppsintervjuer på grund av att vi ville få fram en diskussion mellan deltagarna när det 
gäller könsnormer och deras medvetenhet könsnormerna när det gäller utbildning och arbetsliv. 
Deltagarna i fokusgruppsintervjuerna delades upp i en tjejgrupp och i en killgrupp på grund av 
att vi ville se skillnaden mellan tjejer och killars tankar om könsnormerna. Vi valde ut deltagare 
som gick årskurs tre på ett nationellt högskoleförberedande gymnasieprogram på grund av att 
dessa program representeras jämt av både killar och tjejer och för att de är nästa generations 
arbetstagare. Det som framkom som resultat av undersökningen är tjejer och killar är medvetna 
om att det inte är jämställt på arbetsmarknaden men de tror att det kommer ändra sig genom en 
generationsväxling. Tjejer är vad som framkom högpresterade och inte lika benägna som killar 
att göra könsöverskridande yrkesval men framförallt kan de inte tänka sig ta lågstatus yrken 
oavsett om de var mans - eller kvinnodominerade. Killar är lågpresterade och kan tänka sig ta 
lågstatusyrken om det är ett arbete där de blir uppskattade och bekräftade. Förväntningarna är 
högre på tjejer än på killar när det gäller både arbetsliv och familjeliv. Vår slutsats är att tjejer 
och killar är både medvetna och omedvetna om könsnormerna. De tror det kommer bli en 
förändring genom framtidens generationsväxling men samtidigt fortsätter de själva rekonstruera 
könsnormerna. Ska könssegregeringen i arbetslivet ändras genom en generationsväxling måste 
också könsnormerna sluta rekonstrueras. Vi kan konstatera att det behövs mer forskning i 
området för att medvetengöra könsnormerna och bidra till en mer jämställd arbetsmarknad med 
allt positivt det för med sig. Denna forskning är också avgörande för vår framtida roll som 
studie- och yrkesvägledare på grund av att det är viktigt att vi är medvetna om att könsnormer i 
så hög utsträckning påverkar val av utbildning och arbete men också för att det är vi som vid 
många tillfällen kommer ha möjlighet att vidga perspektiven hos olika människor inför deras val 
av utbildning och arbete.  
 
Sökord: Könsnormer, könssegregering, könsöverskridande yrkesval 
  



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING..................................................................................................................... 1 

1.1 DEFINITIONER .......................................................................................................................... 3 

1.1.1 Jämställdhet ................................................................................................................ 3 

1.1.2 Könssegregering .......................................................................................................... 3 

1.1.3 Genus .......................................................................................................................... 3 

1.1.4 Manligt och kvinnligt .................................................................................................. 3 

1.1.5 Normer ........................................................................................................................ 4 

1.2 SYFTE ..................................................................................................................................... 4 

2 BAKGRUND .................................................................................................................... 5 

2.1 JÄMSTÄLLDHET I UTBILDNING OCH ARBETE ..................................................................................... 5 

2.2 KVINNOR OCH MÄNS VAL AV ARBETE OCH UTBILDNING ..................................................................... 6 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .................................................................................... 8 

3.1 KÖNSNORMERNAS FÖRVÄNTNINGAR ............................................................................................ 8 

3.2 OLIKA FAKTORER SOM KAN PÅVERKA VAL AV UTBILDNING OCH ARBETE .............................................. 10 

4 METOD ........................................................................................................................ 12 

4.1 FOKUSGRUPPSINTERVJUER ....................................................................................................... 12 

4.2 URVAL OCH AVGRÄNSNING....................................................................................................... 12 

4.3 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................... 13 

4.4 BEARBETNING AV DATA ........................................................................................................... 15 

4.5 TILLFÖRLITLIGHET ................................................................................................................... 15 

4.6 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................................. 16 

5 RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................................ 17 

5.1 JÄMSTÄLLDHET I UTBILDNING OCH ARBETE ................................................................................... 17 

5.2 MÄN OCH KVINNORS VAL AV ARBETE OCH UTBILDNING .................................................................. 20 

5.3 KÖNSNORMERNAS FÖRVÄNTNINGAR .......................................................................................... 24 



 
 

6 DISKUSSION ................................................................................................................. 30 

6.1 HUR MEDVETNA ÄR TJEJER OCH KILLAR OM JÄMSTÄLLDHET? ........................................................... 30 

6.2 HUR SER TJEJERNA OCH KILLARNA PÅ VAL AV UTBILDNING OCH ARBETE? ............................................ 30 

6.3 UPPLEVER TJEJER OCH KILLAR ATT DE HAR OLIKA FÖRVÄNTNINGAR PÅ SIG UTIFRÅN KÖN? ...................... 32 

7 SLUTSATS ..................................................................................................................... 33 

8 REFERENSER................................................................................................................. 35 

BILAGOR 



1 
 

1 Inledning  
 

Enligt SCBs (2014) rapport “På tal om kvinnor och män 2014” har enbart tre av de 30 största 

yrkena i Sverige en jämn könsfördelning. När det gäller kvinnor som arbetar i mansdominerade 

yrken är det 13 procent och 12 procent av männen arbetar i kvinnodominerade yrken. Här är det 

alltså lika lite män som går till yrken som anses vara kvinnliga yrken som kvinnor som bryter 

normen och börjar arbeta i branscher med mest män. Enligt SCBs (2014) undersökningar har 

siffrorna inte ändrat sig märkbart på många decennier och det har inte heller antalet kvinnor som 

hittills gått ut från mansdominerade gymnasieprogram och tvärtom.  

 

Jämställdhetsarbete i Sverige och EU är enligt Regeringskansliet (2015) en prioriterad fråga och 

har sedan 1970 - talet en lagstiftning som ligger i grund för att främja och bidra till jämställdhet. 

Regeringskansliet betonar att jämställdhetspolitiken handlar om att alla människor ska få 

möjligheten att vara den dom är utan begränsningarna av eventuella strukturer som finns i 

samhället och på så sätt kan vi nå ekonomisk tillväxt genom att främja allas fulla potential vilket 

i sin tur även har hälsomässiga fördelar hos befolkningen enligt Regeringens skrivelse (Skr. 

2011/12:3). Trots att regeringen arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och att vi kan se att det 

hänt en del på vissa områden finns det en uppsjö av forskning som visar på att det är en stor 

könssegregering på arbetsmarknaden som egentligen börjar redan i skolan. Det har inte hänt 

mycket med könssegregeringen på gymnasieskolan trots de positiva förhoppningarna som den 

nya gymnasieskolan, Gymnasieförordningen 2011, var tänkt att innebära (Sverige, 2010). 

Utbildningsminister Gustav Fridolin gör ett uttalande i samband med en artikel av Jällhagen 

(2015) om varför det är så få män i förskolan och menar att Sverige ses som ett relativt jämställt 

land men har ändå en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader. Det finns väldigt 

starka uppfattningar i Sverige om vilka yrken som är för män och kvinnor. 

 

Att könsnormen är mer avgörande än andra normer eller vilka kompetenser vi besitter när vi gör 

våra val i livet är alltså länge sedan känt (Arbetslivsinstitutet, 2001). Det finns helt klart en stor 

brist på jämställdhet inom många områden och Lidström (2009) bekräftar att det är en stor 

uppdelning mellan mans- och kvinnodominerade yrken och utbildningar i Sverige och att vi 
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fortsätter i samma mönster som funnits sedan långt tillbaka i tiden när det gäller vilka yrken 

kvinnor och män väljer utifrån sitt kön. Nationella sekretariatet för genusforskning, 

Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, Svenska ESF-rådet och Vinnovas (2015) 

satsning för jämställdhet betonar att jämställdhet är ett begrepp som belyser allas rätt att bli 

behandlade med värdighet och ha inflytande i sitt egna liv och inte begränsas utifrån till exempel 

kön och omvärldens förväntningar på vad killar och tjejer ska göra eller bete sig. Jämställdhet är 

ett komplext begrepp och för att och komma dit menar de att män och kvinnor måste behandlas 

lika men också olika. Med det menas att inte ens könen i sig är en homogen grupp och att alla är 

olika. 

 

Att tjejer väljer gymnasieprogram som är kvinnodominerade och sedan till yrken som är 

kvinnodominerade leder enligt Lena Lidströms (2009) studie till att kvinnor fortsätter att sakna 

förankring på arbetsmarknaden i större utsträckning än vad männen gör. Detta med tanke på hur 

arbetsmarknaden fortfarande ser ut inom de kvinnodominerade yrkena med deltid och otrygg 

anställningar men också utifrån kvinnans roll i familjen och hemmet. Män som väljer 

mansdominerade gymnasieprogram och går vidare till liknande yrken kan till exempel drabba 

männen som vill vara närvarande pappor i familjelivet eftersom det finns en lägre flexibilitet och 

förståelse för detta i yrken som domineras av män enligt Arja Tyrköö (Arbetslivsinstitutet, 

2001). Vi kan alltså se att ett ojämställt samhälle har konsekvenser för både män och kvinnor 

vilket en rapport från Arbetsmarknadsdepartementet bekräftar där yrken med mer jämn 

könsuppdelning upplevs som bättre yrken med bättre arbetsmiljö, bättre välmående, bättre lön 

och mer flexibilitet (Sverige, 2014).  

 

Som vi kan se ovan bekräftar forskningen att det är en stor könsuppdelning på arbetsmarknaden 

men ändå lyckas inte ett så pass tillsynes jämställt land som Sverige att motverka könsrollerna i 

större utsträckning. När konstrueras synen på manliga och kvinnliga yrken och hur går samtalet 

om könsnormerna gällande yrkesval? Kan vi se några förklaringar till könssegregeringen? I vår 

studie ville vi undersöka om unga tjejer och killar, som ska ut i arbetslivet, är medvetna om 

könsnormerna samt hur pass påverkade de är av hur det ser ut. I större perspektiv kanske vi även 

kan få en viss förståelse om varför vi väljer som vi väljer och hjälper oss i vår profession som 

studie- och yrkesvägledare.  Det hjälper oss att vidga perspektiv så att fler unga ser alla 
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möjligheter och kan göra väl underbyggda val snarare utifrån intresse och kompetens och mindre 

på grund av eventuella strukturer som finns i samhället. 

  
1.1 Definitioner 
Eftersom vi undersöker ett område som har ett antal begrepp som går att förstå på olika sätt har 

vi valt i kommande stycke att definiera de främsta begreppen vi har använt oss av. 

1.1.1 Jämställdhet 
Jämställdhet betyder att kvinnor och män inom alla grundläggande områden har samma 

möjligheter, skyldigheter och rättigheter (SCB, 2014). Det finns även olika perspektiv på 

jämställdhetsarbete. Det ena är kvalitativt arbete som används för att synliggöra maktstrukturer 

mellan män och kvinnor och det andra är kvantitativt arbete som är sorteringen av män och 

kvinnor på en arbetsplats och strävan efter en jämn fördelning för att uppnå jämställdhet 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, 

Svenska ESF-rådet och Vinnova, 2015). Vi har valt att fokusera på kvantitativt arbete gällande 

jämställdhet i vår undersökning. 

1.1.2 Könssegregering 
Enligt Nationalencyklopedin (2015) är segregering ett latinskt ord som betyder avsöndring, 

separation, avskilja. Könssegregering handlar således om särskiljandet mellan könen. I denna 

undersökning kommer fokus mestadels vara könssegregeringen i arbetslivet. 

1.1.3 Genus  
Genus är ett latinskt ord och betyder slag, släkte, kön, sort (Hirdman, 2003). Ordet började inte 

användas som det gör idag förrän på 1980-talet. Ordet var tidigare ett ord som endast används i 

grammatiskt syfte. Det började användas på 1980-talet på som ett ord istället för gender som är 

ett engelskt ord som betyder sort, slag, kön men även täckt kön. Varför ordet genus började 

användas var för att det fanns ett behov av att ett ord som beskriver kvinnors underordning och 

att både män och kvinnor är delaktiga i det som sker. Genus är ett ord som beskriver det ständiga 

processen där kvinnor formas till kvinnor och män formas till män. 

1.1.4 Manligt och kvinnligt  
Vad som är manligt och vad som är kvinnligt ser vi människor på olika sätt beroende om vi 

använder oss av ett perspektiv som är biologiskt eller om vi använder oss av ett perspektiv som 
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är genusbaserat (Leander, 2004). Vi människor föds med gener och ärver tillexempel hårfärg, 

hudfärg och längd från våra föräldrar. Det har även visat sig enligt forskning att vi människor 

även kan ärva exempelvis aggressivt beteende, svårighet med inlärning och tendenser till social 

fobi. Genusforskarna säger dock helt emot detta och menar på att människor föds som oskrivna 

blad och blir formade av det vi upplever under uppväxten. Kvinnligt och manligt är 

kategoriseringar som är centrala i många olika sammanhang (Leander, 2004). Vilket kön 

individen har kopplas till hur individen lever sitt liv, klass, kultur, familj, hur gammal individen 

är, barn och så vidare. Det är i relationer mellan människor som det manliga och det kvinnliga 

uppstår. 

1.1.5 Normer 
Kön skapas genom ett normsystem (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Normer är antaganden 

och olika slags regler som är självskrivna och egentligen inte uttalas. Att vi människor anser att 

exempelvis män är bättre på att skruva i bilar än kvinnor är en norm om hur män antas vara. Alla 

män kan inte skruva i bilar men det spelar ingen roll för normer behöver inte vara sanna. Det 

finns massor av normer som gör att män pressas till att göra det som är manligt och kvinnor till 

det som är kvinnligt. Dessa normer påverkar oss på sådant sätt att när vi pressats och tror på att 

det är på ett visst sätt exempelvis att män kan göra vissa saker som inte kvinnor kan och vise 

versa så börjar vi tillslut tro på det.  Utifrån detta går vi in i vår undersökning med antagandet att 

könsnormer finns och att könsnormer påverkar oss i våra utbildning – och yrkesval.  

1.2 Syfte 
Syftet är att genom fokusgruppsintervjuer undersöka tjejer och killars uppfattning av 

jämställdhet och könsnormer i utbildning och arbete och hur starka de upplever att könsnormerna 

är när det gäller framtida yrkesval. 

 

 Frågeställningar: 

 

● Hur medvetna är tjejer och killar om jämställdhet i utbildning och arbete? 

● Hur tänker tjejer och killar på val av utbildning och arbete? 

● Upplever tjejer och killar att de har olika förväntningar på sig utifrån kön? 
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2 Bakgrund  

2.1 Jämställdhet i utbildning och arbete 
Jämställdhet betyder att kvinnor och män inom alla grundläggande områden har samma 

möjligheter, skyldigheter och rättigheter (SCB, 2014).   

 

I Sverige har jämställdheten förbättrats vid en historisk tillbakablick men trots detta finns det 

fortfarande skillnader när det gäller tillexempel arbetslivet mellan kvinnor och män 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2011). När det gäller arbetsfördelningen mellan män och 

kvinnor för cirka 50 år sedan var det i det flesta fall männen som arbetade och stod för ekonomin 

medan kvinnan tog hand om barnen och hushållet (Boye & Nermo, 2014). Idag består 

arbetskraften till hälften av kvinnor och idag tar både män och kvinnor i mycket större 

utsträckning än för 50 år sedan hand om barnen och hushållet. Att könssegregeringen har 

minskat beror bland annat på att strukturen på arbetsmarknaden har ändrats 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2011). Lägre utbildningsyrken som var mansdominerade har 

minskat och kvinnliga yrken har ökat gällande nivå av utbildning. Dock finns det fortfarande en 

könssegregering i arbetslivet. Det är endast tre av de 30 största yrkena i Sverige som har en jämn 

könsfördelning (Sverige, 2015). Det är kockar och kokerskor, läkare samt universitets- och 

högskolelärare. En jämn könsfördelning är det när ett yrke har mellan 40 och 60 procent 

fördelning av kvinnor och män. Det finns också fortfarande brister i jämställdheten på 

arbetsmarknaden gällande bland annat löneglappet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, 

kvinnorna har en lägre grad av sysselsättning än vad männen har, kvinnor har mer frånvaro än 

vad män har på arbetet och män når i större omfattning högre positioner på arbetsplatser än vad 

kvinnor gör (Arbetsmarknadsdepartementet, 2011). 

 

Regeringen arbetar med att jämna ut denna skillnad så att män och kvinnor ska bli så jämställda 

som möjligt (Sverige, 2014). Detta görs bland annat genom att regeringen går ut med 

information till samhället angående detta och försöker jobba med det på olika nivåer i samhället. 

Det pågår också jämställdhetsprojekt runt om i landet på olika organisationer. 

Jämställdhetsprojekten använder bland annat rekrytering och kvotering som metod för att få det 

med jämställt på arbetsplatserna.  
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2.2 Kvinnor och mäns val av arbete och utbildning 
Lidström (2009) beskriver i sin avhandling att det är ovanligt att unga vuxna väljer att gå mot 

könsnormen gällande val av arbete och utbildning. Detta kan man exempelvis se genom att valet 

av olika gymnasieprogram som pojkar och flickor väljer efter högstadiet (Skolverket, 2011). 

Vissa program överrepresenterar av flickor och vissa av pojkar. Enligt Skolverket (2011) är det 

89-96 % män som väljer att gå de nationella gymnasieprogrammen el, energi, fordon, industri 

och bygg och 88 % kvinnor som väljer att gå hantverksprogrammet. Kvinnor väljer i mindre 

utsträckning att gå de mansdominerade utbildningarna än att män väljer att gå de 

kvinnodominerade utbildningarna.  Könsfördelningen gällande de flesta utbildningarna har inte 

ändrats märkbart under de senaste fem åren. 

 

När det gäller könsfördelningen på arbetsmarknaden är det enligt SCBs (2015:1) yrkesregister 

fem yrkesgrupperna som har mest anställda män i åldern 16-64  vilket är 

byggnadsträarbetare/inredningssnickare, installationselektriker, 

motorfordonsmekaniker/motorfordonsreparatörer, 

maskinmekaniker/maskinmontörer/maskinreparatörer och lastbils- och långtradarförare. Den 

som toppar är byggnadsträarbetare med hela 99 % män. De fem yrkena som har mest anställda 

kvinnor i åldern 16-64 år är undersköterskor/sjukvårdsbiträden, 

kontorssekreterare/läkarsekreterare, förskollärare/fritidspedagoger och övriga sjuksköterskor 

(SCB, 2015:2). Det yrke som har mest kvinnor är kontorssekreterare/läkarsekreterare med 97 %. 

Enligt SCB:s undersökningar dessa siffror gällande fördelning mellan arbeten påtagligt de 

senaste 20 åren (SCB, 2012). När det gäller fördelningen män och kvinnor i ledande positioner 

bland de vanligaste yrkena är det nästan dubbelt så mycket män än kvinnor (Sverige, 2015). 

 

Frågan om varför tjejer och killar idag redan i skolåldern ändå i så liten utsträckning väljer att 

göra könsöverskridande val är högst aktuellt med tanke på hur könssegregeringen ser ut i 

samhället och kommer fortsätta vara aktuell så länge det ser ut som det gör. Ungdomskollen 

2015, en rapport gjord av Västsvenska handelskammaren (2015) på drygt 3500 ungdomar i 

åldern 15-24 år visade att de allra flesta både killar och tjejer tyckte att det var viktigt att vara 

duktig i skolan, framförallt tjejerna, ungefär hälften ville studera vidare efter gymnasiet och att 

balansen mellan fritid och jobb med en bra chef var generellt viktigare än status och hög lön. 
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Trots detta var yrken som chef och ingenjör de populäraste. Det såg sig själva som ansvarstagna, 

mogna och trygghetssökande samtidigt som de värnade om sina egna liv med dörrarna öppna för 

nya utmaningar som kan gynna dom i deras egen utveckling. Det är märkbart större skillnaderna 

mellan könen var att killarna visade sig i större utsträckning välja arbeten som handlade om 

status, hög lön och snabb karriär medan tjejerna föredrog mer mjuka värden som gemenskap, att 

kunna hjälpa andra och uppskattning för sin arbetsprestation. Likheterna låg i att valen ändå 

baserades på intresse och gott ledarskap. Rapporten från Västsvenska handelskammaren (2015) 

visade också hur deras skolgång med nya reformer och lite kontakt med arbetslivet har bidragit 

till brist på kunskap om arbetsmarknaden och att satsningen bör ligga på en förstärkt studie- och 

yrkesvägledning för att kunna möta ungdomarna där det är idag och göra väl underbyggda val 

utifrån det de vill och inte på grund av brist på kunskap om arbetsmarknaden välja efter hur 

könsnormen ser ut idag.  Det visar sig ändå vara ganska liknande tankar hos både killar och tjejer 

men landar ändå i en könssegregerad arbetsmarknad.  

 

Studier från genusforskarna Christian Eidevald (2009) och Mia Heikkilä (2013) beskriver att 

män i kvinnodominerade yrken har lättare att få jobb på kvinnodominerade arbetsplatser än 

kvinnorna. Det har visat sig att männen fått ta typiskt manliga uppgifter på den 

kvinnodominerade arbetsplatsen, särbehandlats och får bättre respons på viktiga frågor till 

skillnad mot för sina kvinnliga kollegor. I Heikkiläs studie (2013) upplevde männen att deras 

förstahandsval baserade till stor del på omgivningens förväntningar mer än deras egen vilja 

vilket gjorde att de tillslut var tvungen till att omvärdera vad de ville arbeta med och lättare var 

det för de som hade testat lite olika yrken könsdominerade yrken tidigare än de som enbart hade 

varit på mansdominerade arbetsplatser. Upplevelsen av studie - och yrkesvägledningen hade inte 

varit givande utan snarare varit en förstärkning av de könsnormer som redan fanns. De som hade 

stöttat var de i omgivningen som själva hade gjort någon form av könsöverskridande val vilket 

visade att erfarenheter och kunskap leder till vidgade perspektiv. Eidevalds studie (2009) 

bekräftar även den att de som har känt på vad olika yrken kan ge tillbaka kan också tänka sig 

arbeta med något som bryter könsnormen.  Enligt studien tyckte killarna att de 

kvinnodominerade yrkena verkar givande och skulle kunna tänka sig utbilda sig och arbeta med 

ett kvinnodominerat yrke. Dock har det visat sig att killarna sedan tycker att de är för dåliga 

löner och låg status vilket gör att killarna inte söker sig till de kvinnodominerade utbildningar 
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och yrkena när det väl kommer till kritan. Det finns även en baksida som på senare år har satt 

sina spår vilket är rädslan att bli betraktad som en pedofil i yrken som t.ex. förskollärare och 

andra områden inom barn - och utbildningssektorn.  

 

Marie Nordberg har studerat män som valt de kvinnodominerande yrkena sjuksköterska och 

förskollärare (Prifits, 2014). Hon kom fram till att det fanns två olika grupper av män som sökte 

sig till dessa yrken. Den ena gruppen som kan kallas för de mjuka och känsliga männen. De 

beskrev att de inte hade någon särskild roll där de arbetade utan var som alla de andra. Var inte 

på något sätt annorlunda än kvinnorna. De beskrev sig själva som feminina. Så fanns det en till 

grupp i studien som menade på att de gjorde andra saker än kvinnorna i sin arbetsgrupp. Det 

visade dock sig sedan genom att studera männens arbetsdag att de båda grupperna genomförde 

arbetsuppgifterna på liknande sätt trots att de trodde att de utförde arbetsuppgifterna på olika sätt.  

 

Fackförbunden Byggnads och Byggcheferna (2015) har genom en undersökning bland sina 

medlemmar startat en kampanj mot machokulturen i branschen. Det är en av de mest 

könssegregerade branscherna i Sverige och har en kultur som visats sig inte välkomna alla. Nu 

vill de göra en satsning då branschen fastnat i en kultur som länge ansetts vara bara för män. De 

vill slå död på myterna och fördomarna och menar att det är en förlegad syn och att de behöver 

kvinnor men framförallt att alla ska känna att de vill söka till byggbranschen då de märker att de 

drabbas av rekryteringsproblem på grund av en attityd som finns i branschen. De vill nu möta 

upp förväntningen som finns i samhället och bryta normen men framförallt öppna upp för alla 

som vill söka sig till branschen men avstått på grund av arbetsklimatet.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Könsnormernas förväntningar 
Enligt Ambjörnsson (2008) avhandling påverkas tjejer när det gäller val av utbildning och arbete 

av att tjejerna vill hålla sig till det som omgivningen ser som normalt och enligt normen. 

Ambjörnsson (2008) har enligt sin avhandling kommit fram till att tjejer är beroende av att sträva 

efter att vara normal för att passa in. Vad som är normalt och vad ses som normalt och kvinnligt 

handlar om hur individen är och hur omgivningen tycker att man bör vara. Det var märkbart att 
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tjejerna ville beaktas som kvinnliga och var rädda för att betraktas som okvinnliga. Detta genom 

beteende, utseende och uppförande. När det gäller agerande var det mer kvinnliga att bete sig 

tillbakadraget och blygt än utagerande på en intensiv nivå. Anledningen till att försöka uppnå 

denna normalitet och norm är enligt avhandlingen att tjejerna på grund av att de känner sig 

normala känner en trygghet, en glädje och ett skydd att passa in.  

 

Lidström (2009) beskriver att kvinnor när det gäller arbete likväl som män vill hitta ett jobb men 

känner sig mer stressade över att komma igång med sitt familjeliv än männen. Detta kan göra att 

kvinnorna är beredda att ta lite olika jobb medan männen har ett mål i sikte och är beredda att 

offra mer tid till sin karriär. Vissa kvinnor i studien kan bekräfta att de känner sig låsta i sin 

könsroll och fastnar i ett ekorrhjul med graviditet, mammaledighet och småbarnstid där vikariat 

avlöser varandra. Kvinnorna får vikariat som inte förlängs vid graviditet. På 

anställningsintervjuer ställs frågor om eventuella planerade graviditeter. Detta leder i sin tur att 

kvinnor sakna förankring på arbetsmarknaden i större utsträckning än vad männen gör. 

 

Mansdominerade yrken idag har länge sett likadana och har männen som norm än idag och få 

kvinnor som velat eller lyckats tagit plats. Annicka Cettner (2008) beskriver i sin studie om 

kvinnor i byggindustrin att kvinnorna upplever att det är en värld av män för män och för att 

passa in krävs det att du som kvinna är handlingskraftig, beslutsam och ha en vilja att nå 

framgång. Ändå om du som kvinna lyckades anpassa dig ansåg inte männen att kvinnorna var 

kompetenta nog för sitt uppdrag och upplevde att de har fått sin position på grund av kön och 

inte kompetens eller erfarenhet. Kvinnorna i studien kände att det ställdes olika krav på män och 

kvinnor och att kvinnorna fick bevisa mer än männen för att bli bekräftade och få respekt i sin 

yrkesroll men också att de kunde få andra arbetsuppgifter än männen på grund av att de är 

kvinna. De upplevde också en jargong med nedvärderande och diskriminerade skämt som var 

svårt att vänja sig vid. Bergman (2003) har till skillnad från Cettner (2008) fått positiva attityder 

från kvinnor inom industrin där de menar det är en gemenskap och laganda som är svårt att hitta i 

kvinnodominerade yrken där det infinner sig mer intriger och snack bakom ryggen. De ser 

jargongen och skämten mer som humor och att man inte fick ta åt sig, vissa märkte inte ens av att 

det skulle vara någon speciell jargong och menar att man måste kunna ta saker, vara psykiskt 

stark.  
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Prifits (2014) skriver i sin bok att de första mansrörelserna som tog tag i frågan om hanteringen 

av genusfrågan startades upp på 1970-talet. Mansrörelsen ville visa på att genussystemet inte 

endast förtryckte kvinnor utan även män. Mansrörelsen menade att mansidealet var att män 

skulle vara destruktiva, känslokalla och aggressiva. Dessa män ville bli mer harmoniska, 

känslosamma och jämlika. Redan på 1970-talet blev dessa män en subkultur. De var mjuka och 

feminina och hade en stil där de hade bland annat byxor i velourtyg. Dessa män kallades för 

“velourpappor”. Detta kritiserades från många håll, både kvinnor och män ansåg att 

“velourpapporna” hade vanvårdat sin manlighet. Både kvinnor och män som var mot detta tyckte 

att dessa män hade blivit för omanliga. Man tyckte tillexempel att det var skadligt för barn att 

pappor helt plötsligt betedde sig som mammor. Mansrörelsen gav inte upp trots kritiken och idag 

finns det å ena sidan ett krav på att män ska vara män men även att män ska vara mer känsliga, 

vara bättre på att lyssna och inkännande och börja ta mer ansvar för de uppgifter som tidigare 

helt och hållet legat på kvinnor. 

 

Män ska idag enligt normen och idealet vara “totalmannen”(Prifits, 2014). De ska kunna 

behärska både en hård sida och även en mjuk sida. “Totalmannen” ska vara känslig samtidigt 

som han ska karriärklättra och tjäna mycket pengar. Han ska aldrig behöva ringa en hantverkare 

och han ska även kunna vara känslig och förstående. Enligt Arbetslivsinstitutet (2001) ska inte 

bara männen idag vara mer delaktiga än förr utan de vill även vara mer delaktiga och kunna 

kombinera familjeliv och karriär. Det har visat sig i Försäkringskassans (2013) senaste studie att 

detta kan leda till att unga medelålders män blir sjukskrivna. För enligt Försäkringskassans 

(2013) studie är unga medelålders män i större utsträckning sjukskrivna än tidigare på grund av 

att de i större utsträckning försöker kombinera arbetsliv och familjeliv och att det blir för mycket 

så de hamnar i en sjukskrivning istället. Förklaringen till detta kan också vara på grund av att 

mansdominerade arbetsplatser inte är lika förstående för män som vill vara hemma och inte 

anpassade efter detta (Sverige, 2014). 

3.2 Olika faktorer som kan påverka val av utbildning och arbete 
När det gäller individers val av utbildning och arbete menar Gottfredson att individer i en 

valsituation påverkas av olika faktorer som genus men också förmågor, klass, miljö, personlighet 

och värderingar (Andergren, 2014). Dessa faktorer beskrivs enligt teorin som en kunskapskarta 

som alla människor har. Denna kunskapskarta skapar vi människor omedvetet. Kunskapskartan 
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består bland annat av begränsningar som vi människor skapar i vår kunskapskarta. Individen i en 

valsituation utesluter på grund av denna kunskapskarta valalternativ som individen inte ser som 

lämpliga vilket begränsar individen i sitt val. Resultatet av detta blir att valet som individen gör 

är ett val som är en kompromiss och inte det mest önskade valet. Individen väljer det alternativet 

som är ”good enough”.  
 

Enligt Hirdman (2003) skapar vi människor osynliga regler kring seder, normer och 

förväntningar om manligt och kvinnligt i vårt samhälle. Hirdman beskriver detta som ett slags 

genuskontrakt. Det strikta genuskontraktet handlar om extrem fördelning mellan män och 

kvinnor där kvinnan är hemma och tar hand om mannen, hushållet och barnen och mannen 

arbetar och försörjer familjen. Männen har egenskaper av att vara starka och hårda och 

kvinnorna mjuka och känslosamma. Genuskontraktet kännetecknas av tre grundläggande 

principer; kvinnor och män hålls isär, det manliga värderas högre än det kvinnliga och alla 

människor är med och skapar genusordningen. Hirdman vill påvisa att denna struktur fortfarande 

finns och vill visa på det med genuskontraktet. Hirdman menar på att detta är en process som 

hela tiden fortgår och formar oss människor till män eller kvinnor. Denna process försiggår i ett 

socialt samspel mellan människor och på olika arenor i livet.  

 

Detta sociala samspel förklarar Bourdieu (1999) med begrepp som det sociala rummet, fält, 

habitus, kapital och klassresor. Bourdieu beskriver att begreppet habitus förklarar många 

aspekter hur könsstrukturen i samhället reproduceras. Enligt Bourdieu (1999) uppfattar vi 

människor världen genom olikheter. Dessa olikheter är det som gör att vi är annorlunda än de 

andra människorna. Den största skillnaden mellan oss är skillnaden mellan man och kvinna. Det 

finns både biologiska skillnader men hur vi sedan ser på de andra könet och tolkar det andra 

könet är inte något som är biologiskt utan det är något vi lärt oss menar Bourdieu. Bourdieu 

menar således att vi kön inte kan bytas ut eller avsäga det är som det är. En arena som 

återskapandet av könsroller sker är i skolan och i arbetslivet (Sverige, 2006). 
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4 Metod 

4.1 Fokusgruppsintervjuer  
Vi har valt att använda oss av metoden fokusgruppsintervjuer i vår undersökning. Detta på grund 

av att vi utifrån vårt syfte vill fånga interaktionen mellan deltagarna och undersöka attityder, 

förhållningsätt och tankar hos killar och tjejer och sen se vilka mönster det finns i samtalen 

(Wibeck, 2010). Deltagarna kan med hjälp av resten i gruppen och samtalet delge sina tankar och 

erfarenheter och på vis belysa många olika synvinklar trots få deltagare och kort tid. Det är alltså 

deltagarna som bestämmer vad som är viktigaste att prata om. Genom fokusgruppsintervjuer kan 

vi då även få hjälp till undersökningen att se grupptryckets betydelse och ge svar på vad 

omgivningen har för förväntningar på oss och vilken påverkan de faktiskt har. 

  
Wibeck (2010) beskriver också att det finns två syften med att använda fokusgruppsintervjuer 

dels är det ett sätt att samla in material men delaktigheten uppskattas oftast också hos 

gruppdeltagarna eftersom det samtidigt fungerar som en lärprocess. Vi tar alltså också tillfället 

till akt att nyttja metoden för att observera gruppens beteende till vårt undersökningssyfte.  

  
Förutom fördelarna som nämnts ovan finns det även vissa fördelar med att göra 

fokusgruppsintervjuer både gällande tidsperspektiv och kostnader (Wibeck, 2010). Det kostar 

inte så mycket och det tar inte så mycket tid att använda fokusgruppsintervjuer som metod vilket 

är att föredra i vår undersökning då tiden är begränsad. Fokusgruppen kan också träffas i lugn 

och ro och den kan presenteras på liknande sätt för alla, vilket gör det mindre tolkningsbart. 

Nackdelarna med fokusgruppsintervjuer kan vara gruppens redan satta roller, dynamik, 

sammansättning och bekvämlighet med varandra om det känner varandra sedan tidigare. Wibeck 

(2010) fortsätter även beskriva att moderatorns förmåga att utforma intervjuguiden och leda 

frågorna kan även det vara avgörande för hur fokusgrupperna fungerar och vilket material som 

undersökningen får.  

 

4.2 Urval och avgränsning 
Vår målgrupp var tjejer och killar från ett av de största högskoleförberedande programmen i 

årskurs tre på gymnasiet med anledning av att det är efter gymnasiet som yrkeslivet och val av 

yrke blir verklighet. Vi tänkte att programmet består av elever med samma breda förutsättningar 
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framåt och som inte är styrd efter någon viss yrkesutgång eller en viss bransch. Förutom att vi 

valt ut ett program som vi anser representerar våra presumtiva arbetstagare och bäst kan bidra till 

vår undersökning har vi även valt att fråga lika många killar och tjejer, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Utifrån klassen tog vi med de elever som var tillgängliga 

och ville vara med vid dessa tillfällen, detta gjordes via en som Wibeck (2010) benämner som 

kontaktperson. En lärare som förmedlade informationen vidare och fångade upp tillgängliga 

deltagare åt oss som var tillgängliga när vi var ut och presenterade oss så att vi lättare kunde nå 

deltagaren till våra fokusgruppsintervjuer. Tjejerna och killarna fick själva välja om de ville vara 

med och fick skriva upp sig på en lista till vilken grupp de vill tillhöra. Nu visade det sig att vi 

kom i kontakt med en av klasserna som hade enbart sex killar i hela klassen och övertag på tjejer. 

Om vi tittar på båda klasserna på samma program var det förhållandevis med andra program en 

relativt jämn könsfördelning vilket också var en av anledningen till valet av målgrupp. Wibeck 

(2010) beskriver vikten av gruppdeltagarnas liknande bakgrunder och attityder för att skapa ett 

klimat som gynnar fokusgruppsintervjun. Författaren menar också att det finns mycket som talar 

för att använda redan befintliga grupper. Dels kommer deltagarna ingång med samtalet och vågar 

prata tidigare än det motsatta men sedan underlättar även rekryteringen. Framförallt så kan 

moderatorn få en inblick i det verkliga sociala sammanhanget som redan råder i gruppen utifrån 

undersökningsämnet även om det viktigt att tänka på att det ändå är en arrangerad situation. Ett 

problem kan vara de redan satta rollerna som finns som kan vara svårt för en moderator som inte 

känner gruppen att upptäcka och som så klart kan påverka hur gruppdeltagarna beter sig 

(Wibeck, 2010).  

4.3 Genomförande 
Vi valde att gå efter vad Wibeck (2010) beskriver som en strukturerad intervjuguide där vi hade 

förberett ett antal frågor i förväg för att på ett bra sätt för att kunna fokusera på vårt syfte med 

undersökningen. Trost (2010) förtydligar att även om det är strukturerat så menas det mer att 

man håller sig till ett visst ämne men att frågorna ändå kan vara öppna, det blir då mer så kallade 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden hjälpte oss på så vis att värma upp gruppen, 

fokusera på ämnet men ändå vidga perspektiven genom att deltagarna fick möjlighet att dela med 

sig av sina egna erfarenheter. Vi valde att inte avslöja helt vårt verkliga syfte utan la upp 

intervjuguiden på ett sätt som inte styrde deltagarna allt för mycket utan ville ha ett öppet samtal 

där vi även hade chans till att få med saker vi eventuellt inte hade tänkt på (Wibeck, 2010). Det 
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blev även lättare att kunna jämföra grupperna med tjejerna och killarna när vi hade en 

semistrukturerad intervjuguide istället för en helt ostrukturerad men begränsade ändå inte svaren 

från eleverna. I början använde vi även ett frågeformulär med ett antal påståenden som varje 

deltagare fick svara på enskilt. Det kunde vi använda som en kontroll för att upptäcka och 

synliggöra tendenser till grupptryck vid undersökningstillfället vilket kunde vara av intresse för 

undersökningen. Vi valde även att komplettera frågorna med stimuli material som 

undersökningar, listor med olika typer av yrken samt skalor för att locka till en mer givande 

diskussion och vidga tankarna (Wibeck, 2010).  

  
Vi utgick från Wibecks (2010) riktlinjer om grupper mellan fyra till sex personer då färre än fyra 

kan det bli för få för att få igång en bra diskussion och risken är att det blir ett samtal mellan två 

personer och är det fler än sex deltagare kan det lätt bildas subgrupper. Till våra grupper 

plockade vi maxantalet sex personer till vardera grupperna med tanke på om det skulle bli 

eventuellt bortfall på någon deltagare. Vi var även noga med att informera deltagarna innan att 

om de inte kunde delta skulle de meddela oss i tid.  Det deltog till slut sex tjejer och fem killar. 

Moderatorn har liknande bakgrund som deltagarna vilket kan vara en fördel då det kan hjälpa till 

att få deltagarna att känna sig bekväma. Nu är vi två tjejer som skriver och vi ville undersöka 

både killar och tjejer vilket så klart kan ha påverkat undersökningen på olika sätt när det gäller 

könsroller. Moderatorn kände inte deltagarna men deltagarna kände varandra vilket möjligen 

underlättade samtalet i gruppen och gjorde att de vågade öppna upp och prata om även känsliga 

frågor. Vi valde också att ha samma moderator i grupperna för att få ett så pass lika 

förhållningssätt som det gick med empati, engagemang, språkbruk och arbetssätt, vilket ökade 

trovärdigheten i undersökningen när grupperna senare också jämfördes med varandra. En viktig 

egenskap som moderator är att vara anpassningsbar, inte ta för mycket plats men ändå hålla 

gruppen till ämnet och aktiva. Det hade möjligen underlättat med en extra resurs som hade 

kunnat vara med vid tillfällena som ett extra öga och uppmärksamma saker som kanske inte 

moderatorn såg men det hade också kunnat störa i en så pass liten grupp. Lokalen bestod av ett 

konferensrum på skolan där eleverna går för att underlätta för eleverna och för att de skulle 

känna sig trygga. Allt förbereddes i god tid för att deltagarna skulle känna sig bekväma när de 

kom. Inspelningsutrustningen bestod av en mobiltelefon och en diktafon som en säkerhetsåtgärd. 

Anledningen av att vi inte använde oss av en filmkamera var att vi tror att det skulle ha besvärat 



15 
 

deltagarna för mycket och hämmat undersökningen. Nackdelen med det kan vara att vi missade 

vissa icke verbala uttryck och kroppsspråk (Wibeck, 2010). Gruppfokusintervjutillfällena hade vi 

planerat till cirka en timme vilket var lite knappt om tid men var något vi fick förhålla oss till på 

grund av snävt schema i skolan. Wibeck (2010) rekommenderar att det avsätts rimligt med tid 

beroende på undersökningens storlek för att hinna med att fånga upp och samla in det material 

som finns och behövs. 

 

4.4 Bearbetning av data 
När vi hade genomfört alla intervjuer transkriberade vi allt insamlat material. Vi utgick efter 

Wibecks (2010) rekommendationer som menar att transkriptioner gällande fokusgruppsintervjuer 

är tidskrävande och det behöver oftast inte analyseras på detaljnivå utan det kan räcka att 

analysera på en grövre nivå men ha i åtanke att vissa moment då kan gå förlorade som icke 

verbala uttryck. Vi analyserade materialet efter att alla tillfällena var klara för att inte färgas allt 

för mycket mellan varje grupp men ändå komma ihåg hur samtalet gick och för att lättare fånga 

upp vem som säger vad (Wibeck, 2010). Eftersom det alltid finns med ett visst 

tolkningsutrymme har vi gått tillbaka och analyserat inspelningen vid ett flertal tillfällen för att 

inte missa viktiga delar. Vid fokusgruppsintervjuerna var moderatorn ensam utan assistent och 

valde då att även komplettera inspelningen med en inspelad sammanfattning direkt efter 

tillfällena. Detta material transkriberades även det för att få med så många analysdetaljer som 

möjligt. En del av intervjuguidens innehåll togs inte med på grund av att det inte var 

meningsfullt för undersökningen. Vi valde att göra en vertikal analys av materialet utifrån olika 

områden som vi kunde se i respektive grupp och kopplade dessa till vårt syfte och våra 

frågeställningar samt analyserade horisontellt där vi jämförde killarnas och tjejernas svar med 

varandra (Wibeck, 2010). Områdena följde intervjuguidens frågeområden då 

fokusgruppsintervjuerna följde samma mall i alla grupper för att kunna jämföras. Områden som 

inte var av större intresse för deltagarna la vi inte någon större fokus på. Vi tittade på 

omfattningen av de olika teman som togs upp (Wibeck, 2010).  

 

4.5 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet handlar om hur troligt och sannolikt det slutgiltiga resultatet av undersökningen 

kommer bli (Wibeck, 2010).  Vi har valt ut deltagare från högskoleförberedande program för att 
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deltagarna skulle vara så jämlika som möjligt. Högskoleförberedande program är enligt 

Skolverket (2011) program som representeras jämlikt av både män och kvinnor. Vi valde även 

för undersökningens trovärdighet att genomföra extra fokusgruppsintervjuer på ett liknande 

högskoleförberedande program så att vi visste att vi hade fått med oss alla delar av ämnet och 

inte missat något genom att ha för få grupper vilket Wibeck, (2010) nämner som teoretisk 

mättnad. Genom dessa grupper hade vi möjlighet att komplettera med information som inte kom 

upp i de första grupperna. Vi har båda transkriberat fokusgruppsintervjuerna och analyserat för 

att sedan jämföra. För att säkerhetsställa empirins reliabilitet fick även våra intervjupersoner 

svara på kontrollfrågor innan fokusgruppsintervjuerna. Detta för att försöka säkerhetsställa vad 

som är påverkan av gruppen och vad individerna tycker själva under fokusgruppsintervjun. 

Utifrån en tabell förde vi samman de teman som kom fram från intervjuguidens frågor med 

kontrollfrågorna för att kunna se eventuella påverkansfaktorer från grupptillfället.  Det var en 

viktig aspekt eftersom vi ville undersöka hur medvetna och påverkade de är utifrån sitt kön och 

sitt framtida yrkesval. Vi har varit fullt medvetna om grupptrycket i vår undersökning och 

grupptrycket är något som vi har dragit nytta av i undersökningen på grund av det analyserats. 

4.6 Etiska ställningstaganden 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra krav på etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tagit 

hänsyn till informationskravet genom att vi har informerat deltagarna i fokusgruppsintervjuerna 

om vad syftet med undersökningen är, att det är frivilligt att delta och att de har rätt att när som 

helst meddela att de inte längre vill vara med i undersökningen. Vi har även fått samtycke från 

eleverna att de vill vara med i undersökningen och uppfyller då samtyckeskravet.  Vi har även 

uppfyllt konfidentialitetskravet genom att vi informerat till deltagarna om att data som vi fått in 

från fokusgrupperna kommer användas konfidentiellt i rapporten. Vi har informerat deltagarna 

om att resultatet vi får in från intervjuerna endast kommer att användas till vår undersökning i 

forskningssyfte. 
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5 Resultat och analys 

Resultatet och analysen är uppdelat i fyra olika delar där bakgrunden och teoridelen är kopplat 

till vårt insamlade material utifrån våra fokusgruppsintervjuer. De olika delarna är jämställdhet i 

utbildning och arbetsliv, män och kvinnors val av arbete och könsnormernas förväntningar. 

5.1 Jämställdhet i utbildning och arbete 
Jämställdhet är ett begrepp som betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, 

skyldigheter och rättigheter när de gäller de väsentliga områdena (SCB, 2014). Sverige har blivit 

mer jämställt vid en tillbakablick cirka 50 år men processen går sakta framåt. Det finns 

fortfarande stora brister när det gäller exempelvis arbetslivet.   

 

Tjejer menar på att jämställdhetsbegreppet är svårt att prata om och att det beror på hur man ser 

på det: “När det gäller typ politiska begrepp så är det kanske inte jättebra att säga är vi det här eller är vi det inte. 

Ska vi göra det här eller ska vi inte göra det? Det inte är svart eller vitt och jag tycker att Sverige är betydligt mer 

jämställt än exempelvis Ryssland. Även om Sverige är långt ifrån perfekt och de har jätte mycket att jobba på så är 

jag glad att jag bor här och inte där. Om jag tänker ur ett kvinnoperspektiv. Det är klart att det inte är jämställt men 

jämförelsevis är det ju det.” 

Killar tycker att det är jämställt i Sverige om man jämför med andra länder men är förvånade 

över siffrorna för mans - och kvinnodominerade yrken (SCB, 2015:1,2): “Jämför man med andra 

länder så ja det tänker jag men jag trodde inte att det var sådana skillnader i siffror som det var mellan män och 

kvinnor i yrkena.” 

Regeringen och andra organisation jobbar helat tiden med att försöka få Sverige mer jämställt 

(Sverige, 2014). Detta görs bland annat genom att gå ut med information och vid rekrytering 

kvotera in personal för att försöka få arbetsplatser mer jämställda.  

Tjejer beskriver att de får information angående jämställdhet. De menar på att: “Medier rapporterar 

mycket om det och i skolan pratas det om det. Jag tror också att förr var det mer och även kanske våra föräldrar att 

som man så får man ta för sig, man får hävda att man är bra på saker och kvinnor ska vara tillbaka mer. Jag tror 

att vår generation och kanske en generation över känner att det är ändring.” 

Tjejer tycker inte att kvotering är det bästa sättet att gå tillväga på. Anledningen till detta är för 

att de tycker att det oftast går åt att männens håll när det gäller detta. De menar på att det är 
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männen som får mest fördel av kvotering. Tjejer menar på att: “Kvotering är inte rätt tillvägagångssätt, 

annars skulle ju förhoppningsvis kvinnliga murare eller kvinnliga snickare betalas mer än männen också för att man 

vill behålla dom men så är det ju absolut inte. Då är det snarare så att det här är ett mansjobb och männen gör ett 

bättre jobb så de får en bättre lön så det makes ingen seans på så sätt.” 

 

Bristerna som finns i jämställdheten på arbetsmarknaden är bland annat löneglappet mellan män 

och kvinnor på arbetsmarknaden, kvinnorna har en lägre grad av sysselsättning än vad männen 

har, kvinnor har mer frånvaro än vad män har på arbetet och män når i större omfattning högre 

positioner på arbetsplatser än vad kvinnor gör (SCB, 2014). 

 

Lönen är ett av de områden som inte är jämställt mellan kvinnor och män (SCB, 2014). Detta är 

något som tjejer är medvetna om: “Jag tror att om vi kollar på män och kvinnor när det gäller tillexempel lön 

i det här yrkena så tror jag att männen generellt sätt har högre lön i de här yrkena än vad kvinnorna har, på så sätt 

är det ju inte jämställt.” 

Även när det gäller att män är de som dominerar över att ha chefspositioner i landet är tjejer 

medvetna om (Sverige, 2015): “Det som kommer upp första för mig är att det är mer normalt att det är en 

man än en kvinna i ledande position, tråkigt nog. Det beror vilken sektor man kollar på också, om det är 

kvinnodominerade yrken då är det klart då finns det säkert kvinnor som är ledare. Men om man tänker over all så är 

det säkert mer män än kvinnor.” 

 

Tjejer tror det handlar om att killar har lättare att klättra och nå chefspositionerna på 

arbetsplatserna och att det inte handlar om någon skillnad i utbildning: “Som lärare måste du ju 

plugga men som ekonom eller jurister då tror jag att män har lättare att klättra. Och även såhär 

entreprenörsmässigt tror jag att det finns som lyckas karriärera. Men rent utbildningsmässigt tror jag att det är rätt 

jämt.” De tror även att det kan handla om en vana: “Man kanske ser män som mer ansvarsfulla och då 

petar man gärna upp dom på den där tyngdplatsen. Det handlar också om att man som kille, man har lärt sig att 

man ska prata för att man ska få det man vill, man ska inte ge upp. Man ska vara störstas, vackrast. Det är klart på 

en löneförhandling att det är lätt att ta fram jämfört med att man fått lära sig som tjej, nu drar jag alla över samma 

kam, men som tjej att du ska vara försiktig och vara trevlig och då är det kanske lite lika lätt, tillexempel vid en 

löneförhandling att säga att jag vill ha mer i lön för att jag gör ett bra jobb.” 

 

Killar uppfattar också att det var mest män i ledande positioner men inte så mycket som dubbelt 

så många (SCB, 2014) “Jag tror ungefär 30-70%. Som alla chefer är manliga och högt uppsatta.” När killar 
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pratar om olika yrken som mans- och kvinnodominerade är det även där tydligt att de upplever 

att männen är i de ledande eller högre positionerna på arbetsplatserna. Även ett yrke som läkare 

som är enligt SCB (2014) är det mesta jämställda yrket i Sverige procentuellt sätt “Beror på vad 

menar du för läkare? Överläkare är nog manligt. Högt uppsatta läkare är oftast manliga som på alla andra yrken.” 

 

Killars förklaring till varför de upplever att männen oftast är högre i hierarkin än kvinnorna. En 

kille menar att han påverkas av omgivningen: “Det kan ju vara så att vi är extremt påverkade av 

sjukhusserier eftersom det är väldigt många serier där det är fler män.” En annan kille har personliga 

upplevelser: “Jag har inte varit på sjukhuset på ett tag men min pappa är läkare och där är det bara manliga 

överläkare. Killarna är nog mer fostrade in att ta plats och bli ledare för att det alltid har varit så. Det handlar mest 

om vem som är bäst lämpad för jobbet och kanske inte nödvändigtvis måste vara jämn könsfördelning men det 

funkar inte riktigt så heller för gubbarna som sitter där uppe tycker att de är mer kompetenta men inte är det, 

anställer hellre en man fast det finns kvinnor som är bäst lämpade.” 

 

När det gäller arbetsplatser med jämn könsfördelning är det tre av de 30 vanligaste yrkena som 

har det och det är universitetslärare, kockar och läkare (SCB, 2012): “Gymnasielärare, här är det 

blandat, exakt 50/50.” En kille svarar polis som typiskt mansdominerat: “Jag tänker på manliga poliser 

men det kanske berodde på att vi stoppades av manliga poliser.” De andra tycker att det är jämställt: “Polis, 

där är det blandat. Klassiska poliser kanske ses som manliga men jag ser mest kvinnliga. Jag tänker ändå att det är 

mycket tjejer. Det går ju att tänka typiskt manligt och kvinnligt och sen antalet kvinnor och män och varför det blir 

så dominerat av något kön på en arbetsplats, det är lite olika saker.” Killarna reflekterar över begreppen: 

“Ja det är svårt att veta vad man ska välja att tänka på, jag har ju ingen fördomsfull syn på manligt och kvinnligt, 

på könsroller.” 

 

Tjejer tror att könssegregeringen i arbetslivet är på gång att vända snart: “Det kanske är optimistiskt 

tänkande men om man kollar på betygen, de som går ut gymnasiet nu så är ju tjejer betydligt mer optimistiska, 

åtminstone om man tittar på siffror, de har högre betyg än vad män har.” 

Killar tror att könsegregeringen är en generationsfråga och något som är svårt att påverka: “Går 

inte så snabbt att förändra ett helt samhälle. Jag tänker att det har hänt en del, det är först nu med feministiska 

revolutionen och FI (Feministiskt initiativ) har kommit in i riksdagen men de som sitter i massa styrelser och chefer 

är en massa gubbar och de kan vi inte byta ut direkt man kan inte skynda på processen, det är de som är min 

generation nu som försöker bryta normen och de kan inte göra något förrän de är en 20-30 år, de kommer ta ett tag. 

Krävs ett par generationsskiften och mer kunskap.” Killar menar att det handlar om att tidigare 
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generationer inte visste bättre utan att vi lär oss av varandra hela tiden: “Jag tror det ha jättemycket 

med att gör att det ser ut som det gör, jag säger som jag alltid har sagt att homofobi och sexism kommer att 

försvinna när nästa generation dör av, tänker att det är bara att vänta ut, det sitter så hårt, det är omöjligt att ändra 

på farfars åsikter, jag tror det har att göra med krig osv de kan verkligen hata varandra, för att man kommer från 

ett land, för att det har hänt en massa. Alla nya generationer kommer med nya saker, utvecklats, lärt sig av tidigare 

generationers misstag som de inte ens tänkte på, alla nya generationer vill skapa mer frihet och möjligheter. Det 

har även blivit bättre utbildningar.” 

Samtidigt menar de att det på slutet har hänt en del på kort tid: “Mänskliga rättigheter, det var ju inte 

självklart att kvinnor skulle jobba för typ 50 år sen, det har gått så jäkla fort så det borde bli jämställt snart. En 

kille berättar: “Min farbror jobbade inte en dag i hela sitt liv, jag kan inte ens tänka mig det är inte ens i min 

värld.” En annan instämmer: “Min farmor fick inte läsa på universitetet för sin pappa heller.” 

 

Killar tycker att det är nyttigt att prata om jämställdhet: “Ja typ att man fick klarare bild på hur det ser 

ut, jag har tänkt och reflekterat på det men har inte tänkt mer på det, man har hört att det fortfarande är ojämställt 

men aldrig fått detaljer.” Tjejer menar på att: “framtid är väldigt viktigt för oss att prata om. Men det är 

jämställdhet också. Och ju mer det kommer på agendan ju mer medveten blir man ju. Så jag tycker det är jätte 

hälsosamt. Även om det är såhär att det där är någonting som bara killar gör, våga göra det!” 

Det som har framkommit är att tjejer och killar är medvetna vad jämställdhet i arbete och 

utbildning är. Både tjejer och killar är överens om att Sverige är ett jämställt land när det gäller 

arbete och utbildning jämförelsevis med andra länder. De är medvetna om att det fortfarande inte 

är jämställt på exempelvis inom områden som chefsyrken och löner men de tror att det kommer 

förändras i kommande generation på grund av att medvetenheten över detta. 

5.2 Män och kvinnors val av arbete och utbildning 
Enligt Skolverket (2011) och SCB (2015:1,2) finns det mansdominerade och kvinnodominerade 

gymnasieprogram och yrken. Det är märkbart större skillnaderna mellan könen var att killarna 

visade sig i större utsträckning välja arbeten som handlade om status, hög lön och snabb karriär 

medan tjejerna föredrog mer mjuka värden som gemenskap, att kunna hjälpa andra och 

uppskattning för sin arbetsprestation (Västra handelskammaren, 2015). 
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Tjejers drömyrken är yrken där de antingen arbetar med människor i Sverige eller utomlands och 

advokat och ekonomiyrken. De berättar att de väljer dessa yrken bland annat för statusen och 

lönen men också för att hjälpa till i världen.  

 

Killar svarar på vad de har för drömyrke: “Professionell fotbollsspelare, få göra nått jag tycker om och 

tjäna pengar på det.” När samma kille fick svarar på vad han trodde att han kommer att arbeta som 

svarar han: “Som fotbollsproffs måste man ha kommit så långt i så låg ålder, vara med i nån akademi eller nått, 

då hamnar man i allsvenskan och kanske i utlandsliga är det inte så bra betalt. Det blir väl typ elektriker eller nått 

som farsan, nått praktiskt iallafall.” En annan kille beskriver sitt drömyrke: “Musiker på nått sätt skulle jag 

säga för att det är mitt största intresse.” Även han tänker att det är något annat han kommer arbeta 

med: “Vet inte, ta nått enkelt jobb först, kanske sortera reklam, brevbärare, bageri, men vet inte längre fram.” En 

av kille väljer istället ett kvinnodominerat yrke enligt SCB (2015) som drömyrke: “Ah nån slags 

dagislärare, jag tycker det är roligt med barn men det är lite dåligt betalt. Förskollärare är ju inte jättesvårt, vill 

inte direkt. Nu innan har jag sökt till nätverksdrifter på Mittuniversitetet.” 

 

Övriga killar är mer inne på att slippa pressen om de fick drömma helt fritt gällande drömyrke: 
“Antingen musiker men om jag fick välja helt fritt så skulle jag lätt kunna tänka mig att dra härifrån till typ Hawaii 

och jobba som surflärare eller nått, lämna allt och inte leva på nått, inga problem, problemfritt att nästan försvinna 

.”  De känner inte att de behöver pengar om de får göra det får må bra: “Det är väldigt mycket press 

men typ regissör eller manusförfattare eller konstnär, men problemet är att jag vill vara anonym och det funkar inte 

med de yrkena, drömlivet är om 10-15 år att cykla barfota på Sardinien, ingen press, jag är trött på pressen i livet 

och typ från skolan, jag vill bara överleva, på det jag gillar, visst är pengar viktigt men bara det nödvändigaste för 

att överleva, föredrar att bo på nån ö. Det var någon formel 1 förare som tog sina pengar och bara cyklade runt 

barfota på Englands stränder och ingen visste var han tog vägen.”   
 

Om alla har möjlighet att välja vilket yrke de vill svarar killar: Nä mycket press, alla ska ha toppbetyg, 

pluggar du inte vidare har du inte en chans till ett ordentligt jobb och presterar du inte vet du att det inte kommer gå 

nå bra, läsa vidare, väljer kanske saker man inte tycker om, strukturellt samhällsproblem.” De tänker att det är 

ett mönster som har fortsatt men kanske är på väg att öppna upp för fler att välja fritt: “Vet inte om 

det kommer blandas heller om fler utbildar sig men tjejerna kommer nog gå förbi eftersom tjejerna är mer 

ambitiösa. Kanske inte kliver förbi, det kommer nog ta ett tag. Jag har aldrig gått i en klass där killar är ambitiösa, 

men det finns nog men det går bra ändå.” 
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Killar värdesätter arbetsuppgifterna snarare än hög lön på sin framtida arbetsplats: “Det ska vara 

kul. Hög lön är inte viktigt för mig.” En kille svarar: “Det beror på hur mycket man umgås med 

arbetskamraterna på jobbet, vilket typ av jobb. Det beror på hur jobbiga dom är. Först och främst 

arbetsuppgifterna, arbetskamraterna går ju att klara av, man har ju andra kompisar. Om jag tycker det är kul.” En 

kille menar att han testar sig fram då han inte vet: “Jag gick samhälle nu men kommer gå direkt till 

konstfolkhögskola men har ingen aning om var det handlar om, men jag vill verkligen läsa där, för att jag vill testa” 

En annan kille var orolig att inte orka läsa vidare: “Är det en jobbig utbildning så kanske inte.” 

 

Enligt Skolverket (2011) väljer kvinnorna i mindre utsträckning att gå de mansdominerade 

utbildningarna än att män väljer att gå de kvinnodominerade utbildningarna. 

 

När tjejer plockar ut kvinnodominerade yrken väljer de yrken som sjuksköterska, barnmorska, 

psykolog, förskollärare, lärare och florist. Enligt SCB (2015:2) är omvårdnadsyrket så som 

sjuksköterska och barnmorska kvinnodominerade yrken. Förskollärare är också ett 

kvinnodominerat yrke enligt SCB (2015:2). 

När killar väljer kvinnodominerade yrken är det inte helt lätt: “Hur stavar man till regissör? Jag 

kommer inte på kvinnodominerade?” Vissa killar väljer enligt SCB (2015:2) kvinnodominerade yrken 

som förskollärare och sjuksköterska. Andra väljer lite mer speciella yrken som kvinnliga 

modeller och frisör men diskussionen kommer igång: “Men grejen är att jag tänker att utomlands är det 

mest manliga. På kvinnliga skrev jag förskollärare och sjuksköterska men nu är det mer män som blir 

sjuksköterskor för det såg jag när min kusin tog examen hälften i den klassen var killar.” 

När killar väljer ut mansdominerade yrken är det många som tänker praktiska yrken: “Mekaniker 

och sådana jobb.” Då kommer även snickare, polis och brandman som tänkbara mansdominerade 

yrken men helt självklart är det inte här heller: “Manliga atleter, hantverkare, regissör.” Regissör är 

alltså ett yrke som dök upp i gruppen både som man - och kvinnodominerat. Det är fler som 

anser det som ett manligt yrke tillsammans med yrke som pizzabagare och egenföretagare. 

 

När tjejer plockar ut mansdominerade yrken plockar de ut yrken som snickare, murare, läkare, 

elektriker, industriarbetare och inom bolagsstyrelse. Detta är i stor utsträckning praktiska yrken 

och enligt SCB (2015:1) är industriarbetare, elektriker och byggnadsarbetare som kan jämställas 
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till snickare mansdominerade yrkeskategorier.  

 

Killar har inga problem med att arbeta inom kvinnodominerade yrken, om de inte kan ta det 

beror det på att andra saker som att de inte känner sig lämpade för. En kille känner att han inte 

kan hantera barn: “Jag är fruktansvärt dålig på att lära ut saker och jag har ingen aning om hur man tar hand 

om barn. En annan gillar inte sprutor och är rädd att inte klara att studera vidare: “Det skulle jag inte 

kunna för att jag inte fixar sprutor och sjukhus, skulle inte kunna bli läkare heller. Jag skulle det men det är mer 

pluggandet, jag skulle inte palla, men skulle jag klara plugget så varför inte.” 
 

Tjejer menar att killar lätt skulle kunna läsa till exempelvis förskollärare om de vill som är ett av 

de kvinnodominerade yrkena enligt SCB (2015:2): “En man skulle ju kunna bli förskolelärare om han 

ville det men jag tror det kan vara svårt för att man förväntas av en man att han ska lyckas. Det handlar väl om att 

man förväntar sig att det blir som familjeförsörjaren, att han måste tjäna bra och sådär.” Det kan också vara så 

att det känner sig begränsade på grund av att deras intentioner att bli förskollärare blir ifrågasatta 

exempelvis pedofilfarhågan. Detta har även visat sig i en studie gjord av Eidevald (2009) om 

varför så få killar väljer att läsa till förskollärare. Tjejer menar på att: “Det är ju också en skitkonstig 

inställning på det viset, det förlorar de män på att de gör så.” 

 

Det finns några yrkesområden som killar inte alls kan tänka sig: “Att bara hoppa runt att inte ha ett fast 

yrke och karriär, inte yrket i sig utan situationen, att inte komma vidare. Jag tänker på the office, fastna på ett sånt 

kontor, nä kontorssnubbe skulle jag inte kunna bli, har för dåligt tålamod, jag vill vara kreativ och vara igång. Sitta 

på ett kontor och göra samma sak, bara vara på samma ställe.” Det framkommer även andra yrken: 
“Dörrförsäljare, måste prata med folk, pressa dig på, knacka och sälja. Va på gränsen och bli av med grejerna, 

sälja telefoner. Telefonförsäljare också. Du måste prata med alla, mest det sociala, kommer ovälkommen. 

Ouppskattad är man. Otroligt ouppskattad, ensamma pensionärer, alla blir less på en. Jag tänker på filmen Pursuit  

of happyness och får sån ångest, sälja röntgenapparater. Propsa på andra saker. Att inte kunna sälja grejerna, att 

inte lyckas.” 
 

En annan kille tänker annorlunda och menar att han kunde tänka sig att arbeta med det som de 

andra tycker är det värsta jobbet: “Jag skulle kunna jobba med det, jag är väldigt social men skitgöra som 

slamsugning och avlopp skulle jag aldrig kunna göra.” 

 

Killar upplever att det är deras mindre starka sidor som hindrar dom i att kunna välja yrkesval 

helt fritt. En kille svarar: “Jag inte har presterat på den nivå som krävs för det jag sökt utbildningar på, finns 
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inte den motivationen för det heller, handlar om mina betyg, det är mitt fel att jag inte gjort nått åt det.” En annan 

menar: “Kanske inte vad jag vill, inte politiker eller åklagare, kan inte argumentera, men det ligger ju hos mig 

själv, jag mår dåligt av att övertala folk.” 

 

En tjej berättar vad hon inte kan tänka sig arbeta med: “Alltså jag skulle aldrig klara av att jobba inom 

sjukvård eller äldrevård, jag är rätt för blod och jag svimmar om jag får sår, och jag kommer inte överens med 

gamla människor.” En annan tjej tar upp ett annat område: ”Anticimex, med sådana där äckliga grejer och 

skadedjur.  En tjej är lite osäker vid funderingen på vad hon inte skulle vilja arbeta med men hon 

kommer fram till att VVS jobbet är det hon inte kan tänka sig trots allt: “Man tjänar ju ganska bra 

egentligen inom VVS. Men just arbetsuppgifterna. En sak att man ska hålla på med någon annans bajs, men det är 

också så samma sak dag ut och dag in, jag vill ha något nytt att det händer någonting. Slutligen kommer en tjej 

på ett sista område: Byggare eller att arbete som murare. Jag tänker bara såhär kulturen bland människorna 

där. Är det ofta sådär vulgära skämt och förnedrade hit och dit och rasistiska skämt och sexistiska skämt. Jag vill ju 

ha ett jobb där man får utbyte som är varierande. Högre status låter jätte fel, typ inte byggarbetsplats med dåliga 

skämt utan viktiga saker. 
 

Tjejer är medvetna om vilka yrken som är mans- och kvinnodominerade yrken. Medan killar inte 

är lika medvetna om detta. Tjejer väljer i stor utsträckning typiska kvinnodominerade yrken som 

drömyrken medan killar är öppna för olika typer av yrken. Tjejer är högpresterande och tycker 

att det är viktigt med karriär och status. De kan inte tänka sig att välja lågstatusyrken oavsett 

manliga eller kvinnliga. Killar är inte lika högpresterande men tycker ändå att det är viktigt med 

karriär och status. Killarna kan ändå tänka sig lågstatus yrken bara de tycker att det är något de 

vill göra och om det är bra arbetsmiljö. 

5.3 Könsnormernas förväntningar 
Ambjörnsson (2008) beskriver utifrån sin studie att tjejer vill vara normala utifrån vad 

omgivningen ser som normalt och hålla sig till normen för att passa in. Tjejer säger att de känner 

en press gällande att de förväntas lyckas och utbilda sig till något prestigefyllt arbete. De menar 

på att tjejer har högre krav på sig än killar. En tjej berättar: “Jag skulle jätte gärna bli gymnasielärare. 

Men då är det såhär nej vad tjänar jag, nej det är inte värt det. Jag skulle känna mig misslyckad för att folk kanske 

har högre förväntningar på mig. Så jag tror det handlar mycket om det. På skolan jag går på tror jag i alla fall att 

det finns högre förväntningar på tjejer än vad det gör på killar. Jag tror att det är lite så generellt. Jag tror att 

skolor där det kanske går mer killar att där lägger de inte ribban lika högt. Det är bara det jag fått höra från 

kompisar som går på andra skolor där de går mer killar där är ribban inte lika hög.” 
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Bourdieu (1999) menar på att vi människor uppfattar världen genom att känna igen olikheter och 

att den största olikheten är den mellan män och kvinnor. Bourdieu menar att könrollerna män och 

kvinna är en social konstruktion som skapas i samspelet mellan människor i det sociala rummet. 

Detta sker hela tiden på olika områden exempelvis i skolan eller i arbetslivet och återskapas hela 

tiden. Tjejer menar på att skolan i sig kanske inte skapar förväntningar på dem men att skolan de 

går på strävar framåt och att det smittar av sig. De menar att: ”Det finns förväntningar på en som tjej, 

men jag tänker mer från elever asså dom man går med asså ja vill bli det här och det här och då vill man ju inte 

vara den som vill bli typ städare då vill man ju också vara något där man kan karriärera. Jag tror att alla här tror 

på en, alltså lärarna har höga förväntningar på en men de skulle inte ha det om de verkligen inte trodde att man 

kunde lyckas. Många pushar ju en liksom.” Tjejer säger att de sporrar varandra: “Sitter någon och pluggar 

känner man att man också behöver plugga. Men jag tror det är mer icke-verbalt än verbalt.” 

 

Hirdman (2003) menar på att det finns ett genuskontrakt som begränsar kvinnor och män att 

hålla sig till normen att män ska vara starka och hårda och tjejer mjuka och känsliga. Tjejer 

menar på att de inte kan tänka sig söka till yrke där det bara är män som har en manlig jargong. 

De menar på att de inte skulle känna sig välkomna på grund av det. De vill kunna känna 

samhörighet. De menar att på en mansdominerad arbetsplats: “Det är mer verbalt, man kan bli kallad 

saker, bli ifrågasatt lite. Eller typ: kan du diska min kaffekopp? För att du är kvinna. Medans i ett kvinnodominerat 

yrke kanske du inte får med i gänget och det kanske är viskningar, man blir inte medbjuden på afterworks eller 

sådär. Tror det kan vara lite lättare att blunda för det. För då hör man det inte så då kan man så då kan man på ett 

annat sätt skapa.” 

 

Vid frågan om vad som påverkar tjejers yrkesval har de olika teorier. De menar på att det handlar 

om betygen och vad man kommer in på för utbildning. Det påverkar även om det finns jobb 

inom det området och även miljön runtomkring. Tjejer menar på att de har högre krav på sig än 

killarna.  

 

Tjejerna menar på att valen som de gjort och kommer göra i livet kommer vara intressen som  

man fostras in i: “Att typ såhär farsan tar ut sonen för att hugga ner granen liksom. Ja men alltså såhär 

småsaker att typ medans tjejerna stannar inne och hjälper typ såhär mormor att göra köttbullar och liksom att det 

såhär från tidig ålder omedvetna saker som man verkligen inte har någon ont mening med ligger kvar.” Tjejer 

säger också: “Man nuddar ju bara en bråkdel av det som finns. Man blir såhär begränsad utifrån från våran lilla 
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sfär som man vet.” Enligt Hirdman (2003) skulle detta innefatta könsnormer som gör att kvinnor 

och män följer könskontraktet som vart process hela tiden fortsätter. 

 

Tjejer tänker att killar inte behöver anstränga sig lika mycket som tjejer och att killar inte stöttar 

varandra lika mycket som tjejer gör. Tjejer tror att detta beror på att de är killar: “Jag tror det beror 

på att många killar känner att det löser sig jag behöver inte prestera. Jag är kille, det löser sig. Jag måste nästan 

gissa på mindre om jag kollar på mina egna killkompisar. Tjejerna stöttar mer. Jag hade en killkompis som gick här 

ifjol och han satsade rätt mycket på skolan men han höll det hemligt från sina andra kompisar för att dom inte 

pluggade någonting och annars blir man liksom utanför den här; fan vi chillar lite grann vi går upp på taket, liksom 

den jargongen. Så där tror jag att det nästan kan vara motsatsen mot tjejerna.” 

 

Killar och tjejer är inne på samma spår. Killar stressar inte upp varandra på samma sätt som tjejer 

inför framtiden utan tar det lite lugnare: “Jag tror att alla triggar varandra men på olika sätt, killar triggar 

varandra åt att chilla och inte bry oss och tjejer till att prestera men vi är lika påverkade av vår omgivning. Jag 

highfivade en kille för att båda fick göra omprov. Mentaliteten skiljer oss åt men vi är lika påverkade av vår 

omgivning. Tjejerna sätter mer press på sig själva. Det kanske ligger lite i tiden i samhället på förväntningar.” 

 

Tjejer menar på att de måste anstränga sig mer för att lyckas och bli framgångsrika trots att tjejer 

oftast har högre betyg än killar. De har en teori om varför de tror att killar blir mer 

framgångsrika: “Jag tror det här med att lyckas och liksom att bli typ framgångsrik, det är det ju garanterat, men 

det finns ju för båda könen. Och det kanske är så att kvinnor behöver anstränger sig mer för att komma dit. Oftast 

har ju tjejer högre betyg medan killarna chillar mer på gymnasiet. Men killarna brukar ju ta igen det. På 

universitetsnivå hinner de ju ikapp i läsförståelse och allt sånt dära. Dom kanske har chillat mer för att de vet att 

det kommer lösa sig eftersom de är män.” 

Tjejer tror att det ser ut som det gör beror på att killar har lättare att ta för sig men att tjejer nu är 

på gång att börja ta för sig mer: “Det har ju varit under väldigt lång tid som det bara har fått vara så. Men 

om man tänker nu på senare tid så har man börjar ifrågasätta.  Jag tror också att vi är så pass informerade i vår 

årskull, att såhär är det.” 

Enligt Lidström (2009) beskriver att kvinnor när det gäller arbete likväl som män vill hitta ett 

jobb men känner sig mer stressade över att komma igång med sitt familjeliv än männen.  

Vid frågan om valet mellan karriär och arbetsliv svarade tjejer lite olika: Just nu känner jag karriär. 

Jag känner familjeliv alla dagar i veckan, skulle kunna vara hemmafru, skulle inte vara problem. Har jag en familj 

så jag ju väljer min familj. Får jag välja nu att starta familj eller karriär, skulle jag välja karriär. Om det var 
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antingen karriär eller barn så skulle jag välja barn.” Sammanfattningsvis vill alla tjejer ha familj och 

barn men det är olika när i tid och hur mycket de värdesätter detta. 

När det gäller frågan om hur tjejer vill dela med sig av föräldrapenningen så är tjejerna eniga om 

att det bästa är om man delar på dagarna. En tjej berättar att: “För mig är barn det viktigast i livet, det 

man ska göra och så absolut. Jag skulle inte ge bort mina dagar. Jag skulle självklart välja 50, 50 absolut. Men inte 

mindre.” 

Killar har en tanke om ett jämställt familjeliv och kan absolut tänka sig att vara hemmapappor 

och dela lika på dagar och hemmasysslor i kombination med arbetet: “Det beror på jag vet inte, vill 

balansera. Hellre en stadig inkomst innan familj för att klara ekonomin. Man kanske inte vill skippa sitt drömjobb, 

men hellre familj. Beror på tajmingen, man vill inte stå där med tomma byxfickor.” Vilket möjligen har 

resulterat i att fler män har blivit sjukskrivna när de vill kunna kombinera familjeliv och göra 

karriär (Försäkringskassan, 2013) 

När det gäller individers val av utbildning och arbete menar Gottfredson (Andergren, 2014) att vi 

människor skapar en kunskapskarta som begränsar oss omedvetet. Detta leder till att vi vid ett 

val av exempelvis utbildning eller arbete väljer alternativet som är “good enough”. Individen i en 

valsituation utesluter på grund av denna kunskapskarta valalternativ som individen inte ser som 

lämpliga vilket begränsar individen sitt val.  

 

En tjej vill på frågan om hennes drömyrke bli jurist men sedan vid frågan vad hon tror att hon 

kommer att jobba med svarar hon: “Kanske något tråkigt pensionsbolag, jag vet inte men det krävs ju ganska 

mycket, nu vet jag inte hur juristbranschen är men det är fortfarande armbågigt och det tror jag inte att jag skulle 

klara av.” 

 

En annan tjej har som drömyrke att bli statsvetare inom diplomati. Hon tror att det är svårt att få 

jobb inom den branschen och kommer därför mest troligt utbilda sig till något annat: “Obehagligt 

att ta en chansning för resten av ens liv”. 

 

När det gällde vidare utbildningar är de flesta killar inne på samma sak, att det är ett måste: 

“Kommer jag in så. Vad ska man göra annars efter gymnasiet om man vill ha sitt drömyrke? Om man vill ha en 

garanti. Man kan klara att inte gå högskola men kan inte välja lika mycket, har en kompis som det inte gått så bra 

för.” Jobb som de anser att de kan få utan utbildning var butiksjobb, säljjobb, IF, Telia och olika 
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praktiska jobb. När de fick fråga om de kan tänka sig att flytta för ett jobb är inte alla redo: “Jag 

vet inte riktigt, tänk vad jobbigt att spara pengar och bo hos föräldrarna och få känna på att jobba först och sen 

flytta. Det är ju verkligen ingen brådska. Vill inte ha nått tråkigt jobb.” En kille känner att han är beredd att 

ta nästan vad som helst och flytta på sig om han slipper vara arbetslös: “Jag kan tänka mig ta vad som 

helst även donken (Mc Donalds) i Örebro eller vart som helst.” En annan kille hakar då på: “Jag kan tänka 

mig vad som helst ett tag men inte länge för att vara arbetslös är ju helt värdelös.” 
 

Gottfredson menar också att det inte endast är genus som påverkar vår kunskapskarta men också 

förmågor, klass, miljö, personlighet och värderingar (Andergren 2014). En tjej menar på att 

hennes uppväxt av att vuxit upp i en familj med bara systrar har gjort att hon fått både 

kvinnodominerade och mansdominerade intressen: “Jag måste säga att jag fått alla delar, kill, tjej. Det 

var så jävla kul för jag har verkligen följt med pappa ut i skogen och huggit min julgran och verkligen suttit i 

garaget och hållit på med bilen. Alltså är man bara kvinnliga barn så då är det nog lätt att då tar man med en på 

allting. Men har man en kille och har man en tjej så kanske jag vet inte.” 
 

Annicka Cettner (2008) har studerar kvinnor inom byggindustrin vilket är en mansdominerad 

bransch. I studien framkommer att kvinnor drar sig ifrån att börja arbeta inom byggindustrin för 

att de upplever en hård jargong. Detta stämmer överens med tjejers upplevelser av 

mansdominerade arbetsplatser där farhågan finns för jargongen på en arbetsplatserna: “Man 

kommer in på en arbetsplats eller ett kontor och så kanske det är väldigt hård, hur man pratar och hur man bli 

behandlad man kanske har använt en hel del ord till kvinnor och sådär. Att man blir accepterad av själva gruppen, 

även om de inte älskar dig vill ju majoriteten ha en bra arbetsplats och dom man jobbar med.”   

Tjejer är även rädd för att männen ska se ner på dem om de jobbar inom ett mansdominerat yrke: 

“Hos kvinnor tror jag att det är såhär gubbväldet i styrelser hit och dit och karriärera, man kanske ser ner på 

kvinnor så och de är ju inte problemet för kvinnor.” Tjejer tror också att det är olika mellan de 

mansdominerade yrkena: “Sen är det också, åtminstone i min värld skillnad på mansyrken och mansyrken. För 

jag ser skillnad på sådana här byråkratiska yrken och hantverksyrken. I byråkratiska yrken är det verkligen 

gubbvälde. Då är det svårt att ta sig upp. Liksom ta sig upp. Är man snickare kanske man behöver tackla sig genom 

jargongen. Ta det med en nypa salt, är man inne så är man inne. En kvinna som går in i ett mansdominerat arbete 

känns som att kvinnan måste bevisa sig hela tiden, häva sig, verkligen kämpa.”  

Killar nämner personer de ser upp till: “Bill Burton, han bryr sig inte om nått, han går runt och har standup 

och har en podcast och gör det han tycker om och bryr sig inte om omvärlden, han är kanske den roligaste.” Killar 
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beundrar människor i sin omgivning som har gjort det dom har velat och gått sin egen väg: “Kan 

låta klyschigt men jag säger min pappa för att han växte upp i en fattig familj och mot alla odds blev han läkare, 

pluggat i 12 år flyttade utomlands, gjorde allt för att bli det han ville.” Annicka Cettner (2008) beskriver i 

sin studie manliga egenskaper som handlingskraftig, beslutsam och ha en vilja att nå framgång 

vilket en kille är inne på när det gäller hans förebild och något han ser upp till: “Min morfar, han är 

en rejäl karl, pensionerad, titanknän, bygger, handlingskraftig, händig, fixar allt överallt, går upp kl 6 och går 2 

mil, får saker gjort.” Tjejer har starka kvinnor som förebilder: “Min farmor, 80 år, tre bröder, lyckas 

balansera familj och karriär. Pluggat vidare och karrierat också. Min mamma, jag ska inte nöja, göra det jag vill. 

Vill jag göra något ska jag göra det. Alltid stöttat.” 
 

Tjejer och killar upplever att de har olika förväntningar utifrån kön. Tjejer upplever att de har 

högre förväntningarna på sig än killar utifrån skola och arbetsliv. Killar håller med om att tjejer 

har högre förväntningar på sig. Även när det gäller familjeliv kan vi tolka utifrån det tjejer säger 

att tjejer har press på sig att göra karriär fort och det kan möjligen vara en effekt av 

könsnormerna påverkan med strävan efter att bilda familj. Vi kan även tolka av hur killar 

resonerar gällande detta att de inte känner sig inte lika stressade ut i vuxenlivet för att de tänker 

att det ordnar sig. 
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6 Diskussion 
 

Hur medvetna är då tjejer och killar som ska ut i arbetslivet om hur könsnormerna påverkar dem 

och kan vi se någon förklaring till varför det har blivit såhär? Kan vi se några mönster eller 

tecken under fokusgruppsintervjuerna på något som kan förklara könssegregeringen? Finns det 

några skillnader eller gemensamma nämnare i tjejer och killars förhållningssätt när det gäller val 

av utbildning och arbete?  Finns det något som kan hjälpa oss i vår framtida roll som studie- och 

yrkesvägledare för att hjälpa andra att göra väl underbyggda val?  

6.1 Hur medvetna är tjejer och killar om jämställdhet? 
Tjejer och killar säger att de har förstått att det är en könssegregering på arbetsmarknaden och att 

vi utifrån kön gör olika val i utbildning och arbete. Det som vi ser är intressant är att de däremot 

inte själva tycker att de är speciellt påverkade utifrån sina kön utan upplever att de har frihet att 

välja hur de vill när det kommer till utbildning och arbete. De menar att de är så pass medvetna 

om könssegregeringen på arbetsmarknaden idag genom det stora informationsflödet och det tror 

att med mer kunskap om problematiken så kommer könssegregeringen tillslut minska. Det som 

är intressant är att tjejer och killar tror att det kommer bli mer jämställt och att könssegregeringen 

i arbetslivet kommer att förändras genom generationsväxlingen vilket även har börjat visa sig i 

liten utsträckning (Sverige, 2011). De ser helt enkelt inte det som att det är deras kön som avgör 

deras val utan att det är andra saker som istället avgör som att de får uppskattning och något 

tillbaka. Kan det vara så att det är en ny generation på gång med ett annat förhållningssätt och 

andra värderingar när det gäller könsnormer och jämställdhet som i sin tur faktiskt kan göra 

skillnad och påverka könssegregeringen? Män som vill vara mer delaktig i familjelivet och 

kvinnor som kan tänka sig slåss om chefsposterna? 

6.2 Hur ser tjejerna och killarna på val av utbildning och arbete? 
Vi tycker det är intressant att tjejer är tillsynes mer medvetna än vad killar är om vad som är 

mans - och kvinnodominerade yrken men trots detta inte skulle kunna tänka sig ett 

mansdominerat yrke. Killar och andra sidan hade svårt att veta vilka yrken som var mans - 

respektive kvinnodominerade men kunde tänka sig att arbeta med ett kvinnodominerat yrke. 

Både tjejer och killar vill att det ska bli jämställt och inte finnas någon könssegregering på 

arbetsmarknaden samtidigt som de inte tror de själva är påverkade av könsnormerna som finns. 
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Det som är intressant är att tjejer tror att könsegregeringen löser sig genom kommande 

generationer men själva väljer typiskt kvinnodominerade yrken. Hur ska det då ske en förändring 

på arbetsmarknaden? Vi tänker att de vet så väl hur det ser ut och vad de ska svara men inser inte 

själva att de påverkas mer än vad de tror av könsnormerna. Tjejers förhållningssätt till sina val 

handlar om könsnormens påverkan i väldigt stor utsträckning eftersom de känner att de behöver 

bevisa mer än killar för att nå dit de vill och är något som kvinnor länge har fått gjort om vi ser 

till hur det har sett ut för kvinnor och deras position i familjen och på arbetsmarknaden (Boye & 

Nermo, 2014). 

 

En annan intressant reflektion är det Byggnads kampanj (Byggnads och byggcheferna, 2015) 

handlar om, där vi kan se en tendens till att det inte bara är tjejer som väljer bort byggindustrin 

utan även killar väljer bort kränkande miljöer eftersom de värdesätter respekt och uppskattning 

på arbetsplatserna. Byggindustrin har till och med svårt att rekrytera killar till branschen vilket 

skulle kunna vara att de killar som kommer ut i arbetslivet idag är mer upplysta genom det ökade 

informationssamhället och har lärt sig det tidigare generationer inte fått med sig. Det styrker våra 

tankar om att det kanske är en ny generation på gång med ett annat förhållningssätt som i sin tur 

kan påverka könssegregeringen. Vi tänker att killar idag inte alls i lika stor utsträckning baserar 

sina val på könsnormer utan mer på intresse och känslor. Däremot kan killar känna ett lugn 

utifrån att de är fostrade i den manliga könsnormen att inte behöva bevisa något för att göra 

karriär på samma sätt som tjejer eftersom det alltid har varit så för killar, män väljer män och 

eftersom det är ett övertag män i chefspositioner fortsätter det vara lättare för män på 

arbetsmarknaden (Cettner, 2008).  

 

Lite motsägelsefullt tycker vi det är även i killars fall i det avseendet att de vill vara fria och 

säger sig inte vara påverkade men sen känner de att de inte kan bli det de drömmer om och 

menar att de ändå måste plugga vidare för att lyckas även om de egentligen inte vill. Vi ser att de 

nöjer sig med något annat än sitt drömyrke och tar något som Gottfredsson beskriver som “good 

enough” vilket vi inte upplever att tjejer gör på samma sätt (Andergren, 2014). Varför känner de 

inte att de kan göra det de vill om tjejerna tycker att de kan det? Egentligen borde det vara killar 

enligt hur historien ser ut som skulle känna att det kunde bli det de vill. Kan det vara så att de är 

rädd att misslyckas och att den nya generationens killar värdesätter bekräftelse och uppskattning 
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i högre grad än status och karriär?  Killars skräck är att de ska fastna i ett arbete och det viktiga 

är att de inte tvingas till något eller arbeta med något där de tvingar någon annan vilket gör att vi 

tror att de drar sig från att satsa på sitt drömyrke för att de inte är beredd att tumma på friheten. 

Killar vill vara fria och det märker vi även när de beskriver sina förebilder, personer som har 

gjort de dom vill och mot alla odds och är fria utan press. Vad vi kan se har inte tjejer samma 

behov av friheten utan mer av en trygghet där de får ge och få tillbaka lika mycket på ett arbete. 

Deras förebilder beskriver de flesta som starka kvinnor som inte nöjer sig med vad som helst och 

som lyckats balansera familj och karriär. Tjejer ser vi är beredda att satsa och offra tid och frihet 

för att lyckas med det de vill. 

6.3 Upplever tjejer och killar att de har olika förväntningar på sig utifrån kön? 
Enligt vår undersökning känner killar inte så stor press på sig själva och tar det mest lugnt och 

ser vad som händer när i det gäller alla områden livet. Eller det är så de berättar om sig själva 

men som vi kan se det så måste det alltså finnas en press någonstans som gör att de inte kan välja 

sitt drömyrke och istället väljer något annat de tänker att de kommer att arbeta med. Tjejer å 

andra sidan känner istället en stor press på sig själva att lyckas och göra karriär på alla områden, 

både när det gäller karriär och arbetsliv. De känner redan i skolan att de har större förväntningar 

på sig än killar vilket killarna håller med om. Återigen tänker vi att tjejer behöver överbevisa och 

vara duktiga för att säkra sina chanser till drömjobben men också att de är beredda att offra sig 

för att slåss om jobben med killarna. Killar har skolan mer överseende med och inte samma 

förväntningar och de triggar inte heller varandra på samma sätt som tjejer till att vara duktiga. 

Detta tolkar vi som en rekonstruktion av könsnormerna (Hirdman, 2003).   

 

Tjejer och killar tror att vid en generationsväxling kommer det bli mer jämställt mellan män och 

kvinnor. Det vi genom vår undersökning kommit fram till är att tjejer får högre betyg än killar på 

grund av att killar tar det mest lugnt i skolan och att tjejer väljer drömyrken och realistiska yrken 

utifrån deras drömmar som är yrken där de kan göra karriär. Efter att killarna tagit det lugnt och 

inte stressat upp sig under skoltiden försöker killar nå högt uppsatta yrken och samtidigt 

kombinera detta med familjeliv på det sättet försöker de uppnå så kallat “totalmannen”(Prifits, 

2014). Enligt Prifits (2014) börjar killar känna en press på sig att lyckas både i familjeliv och 

arbete senare i livet och uppnå idealet “totalmannen”. Vilket enligt Försäkringskassans (2013) 

studie visat sig leda till att fler män blir sjukskrivna. Att kalla män “totalmannen” och se detta 
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som ett nytt ideal som är svårt för män att matcha tycker vi är intressant med anledning av att det 

inte finns något nytt ideal vad vi vet som heter “totalkvinnan”. Vår tolkning är av detta är att 

kvinnor har pressen på sig att lyckas i både i familjeliv och karriär och det ses som självklart 

medan när männen uppnår “totalmannen” när han både lyckas i familjeliv och karriär. Hur kan 

det bli så? 

 

Vår fråga här är vad som kommer hända vid en generationsväxling när tjejer kämpar på och 

kombinerar både karriär och familjeliv och lägger ner mycket energi på det under hela karriären 

från skoltiden samtidigt som killar tar det mest lugnt under skoltiden och sedan när de blir äldre 

försöker uppnå det som Prifits kallar för “totalmannen”. Kommer killar att klara av det eller 

kommer sjukskrivningarna öka bland killar och kommer kvinnorna i så fall ta över männens 

roller på arbetsmarknaden? Hur påverkar det männen? Kommer män då behöva ta 

kvinnodominerade yrken? Kommer det ske en växling? Eller är könsnormerna så starkt rotade att 

killar trots de inte kämpar på fortsätter nå de högre posterna på arbetena på grund av att de är 

killar trots att de kanske inte har lika mycket utbildning och kämpar lika hårt? Hur rotade är 

könsnormerna och går de att komma ifrån? Om könsnormen blir att tjejer är mer högpresterade 

och duktiga än killarna kommer tjejerna då genom en generationsväxling dra ifrån eller kommer 

rekonstruktionen av könsnormerna bara fortsätta? Vi tänker att det är en intressant tanke att ha 

med sig. 

7 Slutsats 
 

Vår slutsats är att tjejer och killar är både medvetet och omedvetet påverkade av könsnormerna i 

så pass hög grad att rekonstruktionen av könsnormerna fortsätter och bidrar till 

könssegregeringen på arbetsmarknaden. Det behövs helt klart mer forskning i området för att fler 

ska kunna bli medvetna och kunna göra väl underbyggda val när det kommer till utbildning och 

arbete. Denna forskning är också avgörande för vår framtida roll som studie- och yrkesvägledare 

på grund av att det är viktigt att vi är medvetna om att könsnormer i så hög utsträckning påverkar 

val av utbildning och arbete men också för att det är vi som vid många tillfällen kommer ha 

möjlighet att vidga perspektiven hos olika människor inför val av utbildning och arbete.  
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För att våga ta steget och bryta könsnormerna på arbetsmarknaden tänker vi att det behövs mer 

stöd med tanke på fördomarna som finns när det gäller könsöverskridande yrkesval med män i 

förskolan och pedofilifördomarna som ett exempel eller kvinnor som inte har fysiken för att 

arbete på ett bygge som ett annat. Fler män behöver få prova på kvinnodominerade yrken och 

tvärtom, gärna i yngre åldrar. Här kan vi se att det kan begränsas genom att föräldrar är med och 

påverkar och ungdomarna hamnar i de typiska könsrollerna redan på förskola. Det är viktigt för 

att få reda på vart man passar som person och få uppleva yrkena som inte är typiskt 

könsrelaterade. Har man inte upplevt något annat som är helt mot för vad man annars brukar 

välja vet man inte hur det känns. Vi anser att det är väldigt viktigt att prata om känsliga frågor 

och medvetengöra könsrollerna i samhället för att bryta könssegregeringen som sker i både 

utbildningar och på arbetsmarknaden. 

 

Killarna och tjejerna i undersökningen upplevde detta som ett lärtillfälle och att det vidgade 

deras perspektiv gällande kön och yrkesval. De menade att det var nyttigt och givande att på 

detta sätt få reflektera över hur vi påverkas utifrån våra kön i val av utbildning och arbete. Alla 

var överens om att de är komplexa frågor som behöver lyftas och prata om för att kunna påverka 

könssegregeringen. I vår undersökning har vi fått svar på de frågeställningar vi hade men det har 

dykt upp ännu fler än när vi började vilket gör att vi kan konstatera att vi behöver mer forskning 

inom dessa områden. Det som skulle vara intressant att utifrån samma frågeställningar även 

undersöka upplevelsen hos män i mansdominerade utbildningar, kvinnor i kvinnodominerade 

utbildningar, män i kvinnodominerade utbildningar samt kvinnor i mansdominerade utbildningar 

för att se om de upplever könsnormerna och jämställdhet på liknande sätt som vi sätt utifrån vårt 

resultat där vi endast undersökt en utbildning med jämn könsfördelning.  Vidare forskning kan 

leda till mer kunskap så att vi kan medvetengöra könsnormerna i större utsträckning och slutligen 

komma till ett mer jämställt samhälle som gynnar alla och tillåter alla att välja det som passar 

bäst oberoende av kön. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Presentationsbrev 

Vad vill du jobba med? 

Vi är två studenter som heter Emma och Erika och som läser till Studie- och yrkesvägledare på 

Umeå Universitet. Just nu skriver vi vår sista uppsats, en c – uppsats, där vi är nyfikna på varför 

vi gör de yrkesval vi gör i livet. 
För att genomföra vår studie skulle vi bli jätteglada om vi fick träffa två grupper med 6 tjejer i 

ena gruppen och 6 killar i den andra gruppen under c:a 45-60 min per grupp. Vi kommer att 

ställa ett antal frågor om framtida yrkesval och deltagarna kommer behandlas helt konfidentiellt, 

alltså ingen kommer att veta vilka som deltar i grupperna i vår studie. 

Du som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet eller som redan vet, det spelar ingen roll, vi 

är intresserad av båda tankarna! 

  

  
Vi hoppas att du vill fundera på din framtid med oss! 

  

/Emma och Erika 

Emma Forsberg xxx-xxxxxxx och Erika Larsson xxx-xxxxxxx 

Studie – och yrkesvägledare 

Umeå Universitet 

  
  



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide  
Kontrollfrågor 

- Angående kön, yrkesval och jämställdhet. Enskilt. 

 

Inledning 

- Presentation med namn och drömyrke: Om du fick tänka helt fritt utan hinder, vad skulle du 

arbeta med och varför?  

 

Mans – och kvinnodominerade yrken? 

- Vad är kvinno- och mansdominerade yrken ? Varför plockar ni ut dessa yrken? - Plocka upp en 

lista med alla yrken, post it lappar, plocka ut tre av varje. Sätt upp. 

- Nämn ett yrke där du tänker att det är jämn könsuppdelning? 

- Är läkare mans - el kvinnodominerat yrke? Är universitetslärare…? Kolla utifrån listan scb 

mans - och kvinnodominerade yrken. 

- Skulle du kunna ta ett arbete som snickare, elektriker, vårdpersonal, förskolelärare…? Varför, 

varför inte? - Plocka upp yrkena som de har tagit upp som mans - och kvinnodominerade. 

 

Medvetenheten - Hur medvetna är de om könsnormerna? Hur förändringsbenägna är de? 
Hur påverkade är de av könsnormerna gällande yrkesval? 

- Vad tror du att att du kommer arbeta med? Samma som drömyrket el nått annat? Om inte 

drömyrket, varför inte? - Post it.  

- Vad är det värsta yrke du kan tänka dig? Varför? 

- Känner du att du kan välja vilket yrke du vill? Varför, varför inte? 

- Skulle du kunna tänka dig att läsa vidare efter gymnasiet? Varför, varför inte? 

- Skulle du kunna tänka dig att flytta? Varför, varför inte? 

- Vad är viktigast för dig i ett arbete? Hög lön vs arbetsuppgifter? Karriär? Status? - Post it. 

- Vem är din förebild? Vad gör den personen? Varför är det din förebild? 

- Vad tänker du på om jag säger familj och arbetsliv? Karriär vs familj? 



 
 

- Om du var arbetslös...skulle du kunna tänka dig att ta vilket jobb som helst? Kan du ta ditt så 

kallade skitjobb? 

Har du sommarjobb eller jobb? Vart eller varför inte? 

 

Vidga perspektiv - Hur kan vi arbeta på skolan för att alla ska välja utifrån intresse och 
kompetens snarare än kön och normer? 

- Vad tror du påverkar dig mest när du väljer yrke? Post it. 

- Tror du att du vi påverkas av våra kön i våra yrkesval? Om nej, fast det ser ut som det gör? Om 

ja, hur? - Skala, alla får en 1-10 skala. 

- Upplever du Sverige som jämställt land? På vilket sätt? Varför? 

- Vilka av de 30 vanligaste yrkena har jämn könsfördelning, är mans- el kvinnodominerade? (40-

60%) Klipp ut alla yrken och lägg ut på borden, gruppera. 

- Könssegregeringen har inte förändrats speciellt mycket de senaste 20 år gällande de 30 

vanligaste yrkena? Vad tänker du om detta? Vad tänker du att det beror på? Visa de 30 

vanligaste yrkena. 

- Tänker du att det är mer blandat kvinnor och män på arbeten som kräver högre utbildningar än 

arbeten som kräver gymnasiet eller lägre? 

- Hur tror du fördelningen i Sverige ser ut procentuellt mellan män och kvinnor i ledande 

positioner? Vad tror du det beror på? 

- Vad tänker du kan vara för för- och nackdelar med en arbetsplats där det är jämn fördelning 

mellan kvinnor och män? 

- Finns det några hinder och i så fall vilkaför en kvinna som väljer ett mansdominerat yrke och 

män som väljer ett kvinnodominerat yrke? 

- Hur tänker du att skolan kan bidra för att få upp ögonen för det som är rätt för dig som person 

och inte beroende på könsnormer? SYV, lärare mm? 

- Vad tänker du skulle behövas för att bryta dessa könsnormer? 

- Hur vill du sammanfatta detta grupptillfälle? Vad tar du med dig? - Runda 

 



 

Bilaga 3 
 
Kontrollfrågor 
Påståenden – kryssa ja eller nej 
•Sverige är ett jämställt land        ja  nej 

•Vi behandlar flickor och pojkar olika        ja  nej 

•Alla kan bli precis vad de vill       ja  nej 

•Vuxnas förväntningar styr barnen       ja  nej 

•Tjejer och killar hjälper till lika mycket hemma      ja  nej 

•Jag skulle kunna tänka mig arbeta som läkare      ja  nej 

•Tjejer värderas mer efter utseende än killar gör     ja  nej 

•Tjejer jämför sig oftare än killar med andra      ja  nej 

•Skolan passar bättre för killar än för tjejer     ja  nej 

•Det finns lika många manliga och kvinnliga förebilder i media     ja  nej 

•Status är viktigt        ja  nej 

•Man ser ofta par av samma kön i reklam och filmer      ja  nej 

•Hög lön är viktigare än arbetsuppgifterna      ja  nej 

•Killar och tjejer har olika förväntningar på sig       ja  nej 

•Män passar för att jobba med små barn      ja  nej 

•Det är viktigt att göra karriär        ja  nej 

•Killar fostras mer än tjejer till ledare      ja  nej 

•Kvinnor är bättre på att stödja varandra än vad män är     ja  nej 

•Jag skulle kunna tänka mig att arbeta som snickare      ja  nej 

•Män och kvinnor beter sig olika på grund av sina gener     ja  nej 

•Det är lättare för kvinnor att ha en kvinnlig chef      ja  nej 

•Pojkar är mer tekniska än flickor      ja  nej 

•Det är viktigare med bra arbetskamrater än hög lön      ja  nej 

•Jag skulle kunna tänka mig arbeta som förskollärare     ja  nej 

•Både kvinnor och män har att vinna på jämställdhet      ja  nej 

•Kvinnor och män är i grunden lika       ja  nej 

•Tjejer passar med att jobba som snickare     ja  nej 

•Män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp     ja  nej 

•Påverkar skolan oss i våra yrkesval       ja  nej 


