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1. Inledning
Inom skolmiljön återfinns många föreställningar och budskap om vad man ska tro på, hur man ska 

vara, vad som är rätt och fel och hur man ska se ut. Det är inte längre självklart hur man ska vara 

som kvinna eller man eller vad som egentligen är manligt och kvinnligt. Det finns många otydliga 

budskap när tjejer möter miss Universum-galor trots att vår kultur för en ”det spelar ingen roll hur 

du ser ut, bara du är duktig” ideal. En kultur som även för ett budskap där flickor anses ha lika fri 

sexualitet som pojkar men när det väl utövas anses det vara fel (Ganetz & Lövgren, 1991, s.10). 

Många av dagens ungdomar har en kollektiv föreställning om vad kvinnlighet och manlighet 

egentligen är på grund av olika faktorer som existerar i samhället. 

Ingrid Goobars studie Skillnader mellan tonåriga flickor med utländsk bakgrund och svenska 

jämnåriga från 1984 handlar om tonåriga invandrarflickor, som har två utländska föräldrar, och 

huruvida de skiljer sig i sina normvärderingar och beteendeintentioner i jämförelse med svenska 

flickor i samma ålder. Utifrån enkätundersökningar, där 54 flickor som då var i femtonårsåldern, 

fann Goobar resultatet att det inte fanns några viktiga skillnader mellan den svenska gruppen och 

invandrargruppen (Goobar, 1984, s.11, 32). När Goobar gjorde denna studie, från en större 

mellansvensk kommun i Sverige, var de deltagande invandrarflickornas föräldrar från länder såsom 

Finland, Estland, Sovjetunionen, Jugoslavien och Tjeckoslovakien (Goobar, 1984, s.12). Då denna 

studie gjordes för 25 år sedan är det inte bara skolororna som har förändrats utan även elevers 

nationalitet och kulturer. Även skillnader i föreställningar om sexualitet och normer har fått en 

föränderlig plats i vårt samhälle. 

Synen på sexualitet är annorlunda beroende på vem man frågar, men trots de individuella svaren 

följer majoriteten av medborgarna en sexuell norm. Olika kulturer bidrar till olika sexuella normer, 

där normalitet är varierande beroende på just vilken kultur man träder in i. I dag diskuteras det 

flitigt om hur massmedia påverkar synen på sexualitet och framställningen av kvinnligt och 

manligt. Kvinnor och män delas in i två separata fack, där normen för könens beteenden bestäms. 

Allt det som inte är normen blir i detta fall det tabubelagda beteendet hos vardera kön. Då denna 

norm ibland är gällande för vuxna människor faller de yngre individerna, såsom tonåringar, i 

skymundan och deras ständigt pågående personlighetsprocess kan då blir lidande. De unga 

kvinnorna blir ständigt influerade av hur de ska skapa sin feminina identitet eftersom det finns så 

många olika sorters faktorer som påverkar dem. 
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Som blivande lärare har jag lärt mig att hantera och förbereda mig inför de oplanerade händelserna, 

som kan förekomma i skolans värld. Trots detta blir jag varje gång förvånad över hur unga kvinnor 

ser på ett accepterat beteende och utseende hos andra unga kvinnor. Då jag utgår ifrån min egen 

ungdom ser jag tydliga skillnader i hur normen har förändrats idag i jämförelse med för bara tio år 

sedan. Det som har intresserat mig och motiverat mig till denna studie är att förstå varifrån unga 

kvinnors föreställningar om femininitet egentligen uppstår. Genom att förstå dagens unga kvinnor 

och deras tankegångar om femininitet kan jag kanske lättare förstå hur deras vardagliga liv i skolan 

ser ut.

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur likheter och skillnader förefaller 

mellan etniskt svenska unga kvinnor och icke etniskt svenska unga kvinnors uppfattningar om vad 

som är acceptabelt och icke acceptabelt för hur en ung kvinna beter sig och hur hon ska vara. Alltså 

fokuserar denna studie på normen för femininitet hos unga kvinnor. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att studera om unga kvinnors föreställningar om femininitet 

grundar sig i skolkulturen eller andra möjliga faktorer. De frågor som jag kan härleda från mitt syfte 

är följande:

• Vilka uppfattningar eller föreställningar har de tio unga kvinnorna, som intervjuats, om vad 

som är acceptabelt och icke acceptabelt för en ung kvinna?

• Vilka likheter och skillnader finns det hos den icke etniskt svenska gruppen?

• Vilka likheter och skillnader finns det hos den etnisk svenska gruppen?

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två grupperna?
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2. Tidigare forskning
För att finna tidigare forskning om etniska skillnader mellan unga kvinnor i skolans värld använde 

jag mig av olika sökmotorer såsom Libris, Regina, Miks och Stadsbibliotekets. De ämnesord som 

jag skrev för att hitta relevant litteratur var tjejer, identitet, skolkultur, etnicitet, femininitet och 

personlighet. Genom att läsa olika avhandlingar och tidigare examensarbeten fann jag även relevant 

och användbar litteratur från författarnas referenslistor. Eftersom syftet med denna studie är att 

kunna koppla tio unga kvinnors föreställningar om unga kvinnor till skolkultur eller andra möjliga 

aspekter har jag valt ut tre avhandlingar som jag anser vara passande för mitt uppsatsämne. Den 

första är en avhandling av Fanny Ambjörnsson I en klass för sig som behandlar unga tjejers 

genusskapande. Den andra är en doktorsavhandling av Cecilia Löfberg med titeln Möjligheternas  

arena?: Barn och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena där en 

studie om genus- och kulturskapande sker via virtuella grupper på nätet. Den sista och tredje 

avhandlingen som är skriven av Linda Kahlin med titeln Sociala kategoriseringar i samspel: Hur 

kön, etnicitet och generation konstrueras i ungdomars samtal handlar om hur kön konstrueras via 

samtal. Följande tre avhandlingar har olika relevans för min studie och på vilket sätt de har det 

förklaras både i följande avsnitt men återkopplas även i den analytiska delen längre fram.

2.1 Tjejers skapande av femininet
Fanny Ambjörnsson har i sin avhandling I en klass för sig följt ett trettiotal tjejer som var i åldrarna 

16 till 18 år och som gick på två olika gymnasieprogram. Hon valde ett studieförberedande och ett 

yrkesförberedande program för att få tillgång till elever som hade olika socioekonomisk status. Hon 

fann att de elever som sökte till yrkesförberedande program kom från hem med lägre inkomstnivå, 

boendestandard och utbildning än de elever som gick på studieförberedande utbildningar. 

Ambjörnsson valde tjejer från Barn- och Fritidsprogrammet och Samhällsprogrammet där hon 

utförde deltagande observationer och intervjuer (Ambjörnsson, 2003, s.33 ff.). Denna kvalitativa 

forskning kan härledas till min studie då även jag använder mig av en kvalitativ metod, där 

intervjuer har ägt rum, för att fastställa de unga kvinnornas bakomliggande föreställningar.

  

Ambjörnsson behandlar en rad olika problem såsom normer och ideal bland dessa tjejer. Hon 

använt en poststrukturalistisk teori och har intresserat sig för hur dessa tjejer förhåller sig, gör 

motstånd och ifrågasätter föreställningar om hur en tjej ska vara. Dessa förhållningssätt har hon 

kopplat vidare till tjejernas klassbakgrund och skolans skilda gymnasieprogram (Ambjörnsson, 

2003, s.53). Ytterligare en aspekt är hur tjejer skapar genus genom att prestera och presentera vissa 
6



sorters relationer. Dessa relationer förklaras utifrån en heteronormativ ordning, där normen för 

tjejernas beteende grundar sig i att heterosexualitet anses vara den normala synen. Inom den 

heteronormativa ordningen existerar en homosocialitet som är tjejernas vänskapsrelationer emellan. 

För att precisera begreppet homosocialitet kan man säga att dessa vänskapsband där lojalitet, 

identifikation och gemensamma erfarenheter betraktas som ett moraliskt system av normer och 

förväntningar (Ambjörnsson, 2003, s.320). Ambjörnsson talar i detta sammanhang om en 

heteronormativ begärsmarknad. Begreppet betyder att både sexuella begär och vänskapsband anses 

vara som ett socialt nätverk där normer, begränsningar, värderingar och regleringar blir organiserat 

och hierarkiskt. Summan av denna effekt blir skapandet av genusbestämda identiteter och kroppar 

(Ambjörnsson, 2003, s.106). Då Ambjörnssons studie har lyft fram de undersökta tjejernas 

förhållningssätt till genusskapande har även jag i min studie gjort detta, eftersom syftet är att finna 

grund för de unga kvinnornas föreställningar om det acceptabla och icke acceptabla för unga 

kvinnor. De unga kvinnornas existerande homosocialitet emellan kan även ha en betydande roll i 

deras skapande av femininitet. Däremot skiljer sig den använda teoretiska utgångspunkten i 

avhandlingen från mitt teoretiska perspektiv. 

Ett av Ambjörnssons syften med studien har varit att visa hur vissa identiteter och positioner är mer 

åtråvärda än andra. De föreställningar om hierarkier som har studerats har upprätthållits genom fler 

faktorer än bara genus. Tjejernas normativa femininitet skapades både i relation till historiska 

föreställningar om etnicitet, klass och sexualitet som till maskulinitet (Ambjörnsson, 2003, s. 295). 

Det som har intresserat Ambjörnsson är inte genus, klass, sexualitet och etnicitet i sig utan 

sambanden de emellan. Slutsatsen med Ambjörnssons studie utifrån en poststrukturalistisk teori är, 

för att framstå som en normal tjej, bland de undersökta tjejerna, förväntades olika föreställningar 

som exempelvis att ha ett visst intresse för killar och ett annat för tjejer (Ambjörnsson, 2003, s.296). 

Denna slutsats kan kopplas till min studie eftersom de undersökta unga kvinnornas föreställningar 

kan härstamma från det sociala samspelet i grupperna och normen för ett visst tyckande. Detta 

betyder att de unga kvinnornas föreställningar kan uppstå från sociala interaktioner där det 

förväntas av de att tycka på ett speciellt sätt. Därför har Ambjörnssons avhandling varit mest 

användbar för min studie och framställningen av syftet. 

Ambjörnsson förklarar normalitet som en uppmaning om hur man bör vara och inte bara något som 

är ett vanligt och genomsnittligt sätt att vara. Alltså betyder detta att normalitet sätter ett ideal för 

föreställningar (Ambjörnsson, 2003, s.299). Min empiri skiljer sig i jämförelse med Ambjörnssons 

studie, eftersom mitt fokus i denna studie är att se om och varför det kan förekomma skillnader eller 
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likheter om genusskapande i de två grupperna av unga kvinnor. Däremot har ytterligare ett annat av 

Ambjörnssons syften varit att finna hur de två olika gymnasieprogrammens tjejer skiljer sig åt i 

deras uppfattningar om genusroller, vilket är en likhet med min studie. En mindre skillnad är att 

Ambjörnssons undersökta tjejer var i äldre åldrar än de unga kvinnorna som har blivit undersökta 

för denna studie. 

2.2 Medias roll i barn och ungas genus- och kulturskapande 
Cecilia Löfberg har i sin doktorsavhandling Möjligheternas arena?: Barn och ungas samtal om 

tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena studerat barn och ungas samtal om killar, 

tjejer, sexualitet och känslor utifrån ett virtuellt perspektiv. Det centrala i hennes avhandling har 

varit på hur genus, för både barn och unga, skapas via det virtuella rummet. Förutom genus har hon 

även studerat hur barn och ungas kulturskapande sker online. Det intressanta är hur det sociala 

samspelet kan ske utan fysiska markörer (Löfberg, 2008, s.48). 

För att fånga kulturskapandet online har Löfberg (2008, s.66) samlat all sitt material online. Genom 

att ”surfa runt” på en rad olika ungdomssajter hittade hon till slut webbsajten Lunarstorm som hade 

det största utbudet av olika kommunikationsarenor och som hon ansåg vara mest vardaglig. Bland 

20 och 50 diskussionsforum på Lunarstorms hemsida valde Löfberg (2008, s.69) ut tre som var de 

mest välbesökta och där samtalen var av längre sekvenser. Dessa tre diskussionsforum var flickor 

om pojkar, pojkar om flickor och sexualrådgivning. Åldern för den undersökta gruppen av barn och 

unga var mellan 12 och 15 år. Löfberg (2008, s.159) fann att det inte bara var de unga som 

medverkade i dessa diskussionsforum utan även vuxna och riktade därför även in sig på barns och 

vuxnas samspel med varandra trots att man inte kan fastställa den fysiska identiteten. Idéer om 

värderingar och normer som tar uttryck via den virtuella arenan och olika samspel som sker i 

beroende av kön och ålder är avhandlingens fokus (Löfberg, 2008, s.159). Användandet av denna 

avhandling är väsentlig för min studie eftersom Löfbergs undersökning berör unga som är i ungefär 

samma ålder som de undersökta unga kvinnorna. Även hur värderingar och normer formas genom 

diskussioner med andra via massmediala rum har stor betydelse för min studie. Däremot har 

Löfberg använt sig av en metod där analyser av internetbaserade texter sker, vilket skiljer sig 

avsevärt från mina intervjuer. 

Den teoretiska utgångspunkten för Löfbergs avhandling är grundad i barnsociologi, där barnens 

värld kan förstås och ses med hjälp av barnets perspektiv. Tesen är att barn och unga söker svar på 
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sina personliga frågor via internetsajter för att fysiska möten kan kännas pinsamma. Resultatet av de 

143 onlinediskussioner är att det fanns tre olika sorters interaktioner från de unga som medverkade. 

Den första interaktionen är den lekfulla interaktionen, även kallad den horisontella interaktionen, 

där nyfikenhet och experimenterande diskuterades emellan barn som var av samma ålder. Den andra 

interaktionen är den korrekta interaktionen, också kallad den vertikala interaktionen, där det ges ett 

mer korrekt och praktiskt svar till frågorna. Denna interaktion sker mellan de vuxna och de unga. 

Den tredje interaktionen är den orienterade interaktionen, där de virtuellt äldre personerna ger 

exempel på sina egna erfarenheter och förslag på frågor som ställs från de unga. De virtuella barnen 

och unga ställer sina frågor både för nyfikenhetens och osäkerhetens skull. Den rådande frågan är 

hur man ska vara ”normal” både känslomässigt och sexuellt. Genom dessa frågeställningar, i den 

sociala gruppen på nätet, skapar de unga och barnen genus och kultur (Löfberg, 2008, s.161 ff.).1 

Löfbergs teoretiska utgångspunkt skiljer sig från min studie eftersom jag inte har använt mig av 

samma teori. Trots detta kan jag använda Löfbergs slutsats som grund för min undersökning 

eftersom den rådande frågan, som barnen och de unga hade, var att få svar på hur man ska vara 

känslomässigt och sexuellt ”normal”.  Genom detta anser jag att de unga kvinnornas föreställningar 

om normalitet kan grunda sig i sociala föreställningar i grupperna. 

2.3 Konstruktion av kön i ungdomars samtal
I Linda Kahlins doktorsavhandling Sociala kategoriseringar i samspel: Hur kön, etnicitet och 

generation konstrueras i ungdomars samtal analyseras hur kön, etnicitet och generation 

konstitueras i ungdomars gruppsamtal. Dessa gruppdiskussioner mellan gymnasieungdomar är 

avhandlingens huvudmaterial. För att få fram studiens syfte, som är att undersöka hur kön 

konstrueras i samtal, har Kahlin (2008, s.15) analyserat på vilket sätt sociala kategorier, som kön, 

samspelar med andra sociala kategorier, som generation och etnicitet. Kahlin (2008, s.17) har utgått 

från ett etnometodologiskt perspektiv som är att social ordning skapas genom förståelsen för 

vardagliga och rutinmässiga aktiviteter. Kahlin (2008, s.93) menar att identitet konstrueras när 

kategorier samspelar med varandra. Detta ser hon som en av de viktigaste utgångspunkterna för 

avhandlingen. Trots att Kahlin har använt sig av en etnometodologisk teori är den ändå liknande 

den sociologiska teorin, som denna studie utgår ifrån, där identitet skapas i samspel med andra 

individer (Abercrombie, 2006, s.22). Även Kahlins syfte, där etnicitet och kön samspelar för att få 

förståelse för sociala kategorier, etablerar en vetenskaplig länk till min forskning.

1 Författarens översättning av Löfbergs (2008) engelska sammanfattning.
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33 gymnasieelever från två olika gymnasieskolor och från alla tre årskurser valdes ut. Alla dessa 33 

elever är flerspråkiga och 29 av dem har assyrisk/syriansk bakgrund eftersom att undersökningen 

genomfördes i Södertälje, där många assyrier/syrianer bor. Gruppsamtalen, på minimum av tre 

personer, utgick från filmen Jalla!Jalla! då den var aktuell vid den tiden. Syftet med gruppsamtalen 

var att deltagarna skulle se filmen och därefter diskutera den (Kahlin, 2008, s.40). Genom analyser 

av de olika samtalen fann Kahlin (2008, s.175) att sociala kategorier används för att ungdomarna 

ska förhandla om identiteter och självbilder. För att konstruera identiteter finns det så kallade 

resurser. En av dessa resurser är sociala kategoriseringar, där exempelvis ungdomar sätter sig själva 

i relation till normativa förväntningar och till andra ungdomar. En annan resurs är kategoribundna 

attribut. Detta använts när deltagarna stiftar vi och dom. Ett exempel på kategoribundna attribut är 

när ungdomarna förstärker gruppens gemenskap genom att ta avstånd till dom. På så sätt bidrar man 

till att skapa skillnader mellan sociala grupper (Kahlin, 2008, s.175). Detta resonemang anser jag 

vara passande för min studie eftersom vi och dom tänkandet kan vara orsaker till varför de två 

grupperna av unga kvinnor kan ha olika föreställningar. 

Ovan har de tre avhandlingarna av Fanny Ambjörnsson, Cecilia Löfberg och Linda Kahlin 

framställts och förklarats utifrån deras syfte, teori, metod samt resultat och slutsats. Likheter och 

skillnader mellan avhandlingarna och min studie har förklarats och som tidigare nämnts återkopplas 

det ytterligare i analysen och diskussionen av empirin. 
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3. Teoretiskt perspektiv och begrepp 
I detta avsnitt ska den teoretiska utgångspunkten beskrivas och återges samt återkopplas till studien. 

Utgångspunkten är sociologisk teori där tre olika teoretiker vid namn Emile Durkheim, Talcott 

Parsons och Pierre Bourdieu presenteras. Det finns många sociologer och anledningen till varför 

dessa tre har valts är att de förklarar den mänskliga, sociala och kollektiva naturen. 

3.1 Sociologisk teori
Den franske professorn Emile Durkheim, som intresserade sig för liberala uppfattningar om 

människans ansvar och frihet i samhället, betonade starkt att människan är formad till en kollektiv 

och social varelse. Detta gäller även handlingar, som han kallade för irrationella, när de grundar sig 

på tradition, känslor och gammal vana. Genom kollektiva och sociala handlingar blir individen 

moralisk (Moe, 1995, s.41). Durkheim förklarar moralen som norm och kriterier som är 

föränderliga i ett samhälle. I första hand är moralen ett uttryck för solidaritet. Med solidaritet menar 

han inte attityder och individuella känslor utan ser dem som ett socialt tecken för inre styrning och 

sammanhållning i ett samhälle (Moe, 1995, s.44). Moral är inte bara en regelbundenhet, som ger en 

säkring på individers reglering och samordning, utan också av auktoritär karaktär där vi godkänner 

handlingar som anses vara moraliskt riktiga. Den moral som existerar har med människors 

relationer till andra att göra (Moe, 1995, s.56). Durkheim syftar även på att individuella uttryck 

grundar sig i större kollektiva och sociala krafter, där dessa faktorer formar individernas handlingar. 

Individerna i sig är aldrig totalt medvetna om på vilket sätt dessa yttre faktorer fungerar (Moe, 

1995, s.43). Vidare anser Durkheim att social tillhörighet och gruppkänsla är viktiga faktorer för 

barn eftersom barn snarare söker bekräftelse och respons från sin omgivning än att vara egoistiska. 

Klass, skola och vänner är i detta sammanhang viktiga faktorer när det gäller utveckling av det 

sociala (Moe, 1995, s.57). Durkheims teorier om moral, individuella uttryck och social tillhörighet 

grundar sig i kollektiva och sociala beteenden som kan anses vara en förklaring till de unga 

kvinnornas bakomliggande föreställningar om varför de anser att andra unga kvinnor ska vara och 

inte vara på ett visst sätt. Durkheim förklarar också hur just barn tänker och resonerar kring social 

gruppkänsla och den viktiga rollen som skola spelar. Visserligen kan dessa unga kvinnor inte vara 

passande för termen barn men de är inte heller vuxna. 

Nu när jag har presenterat Emile Durkheim ska jag inrikta mig på den amerikanske sociologen 

Talcott Parsons, som fann ett synsätt där den centrala förståelsen av sociala strukturer är tänkande, 

kulturella uppfattningar och värderingar. Han menade att kulturella föreställningar, normer och 

värderingar ska behandlas som självständiga faktorer då man exempelvis ska analysera 
11



sammanhang och handlingar där dessa förekommer. I olika situationer agerar människan utifrån 

olika värderingar och normer, men i grund och botten är det av fri vilja som individer gör sina val. 

Detta betyder att människan handlar utifrån egna fria val men innanför strukturella ramar (Moe, 

1995, s.64). Det är genom handlingar som samhälle, kultur och personlighet skapas. De strukturella 

ramarna är sociala normer och kulturella värderingar som grundar sig i roller och förväntningar som 

människan försöker leva upp till (Moe, 1995, s.63). Parsons menar att individens tankar och 

handlingar är sociala, normativa och moraliska eftersom man handlar utifrån uppfattningar om vad 

som är rätt och fel. Det är detta perspektiv som utformar personligheten (Moe, 1995, s.65). Genom 

detta resonemang av Parsons kan en möjlig koppling till de unga kvinnornas uppfattningar om rätt 

och fel göras. Trots att de unga kvinnorna kan agera utifrån normer, värderingar och kulturella 

föreställningar är deras val individuella men innanför vissa samhälleliga strukturella ramar. 

Vidare beskrev Parsons även fyra olika system. Dessa fyra är ett kulturellt system, ett socialt 

system, ett personlighetssystem och den mänskliga organismen. De tre förstnämnda systemen 

fungerar samtidigt i verkligheten medan den fjärde, även kallad för beteendesystemet, inverkar på 

individens handlingar. Den kulturella nivån bildas av symboliska mönster för att bestämma värde 

och mening. Dessa mönster måste alltid specificeras av personer och system. Det sociala systemet 

är det samspel som sker mellan olika personligheter och beroendet som utvecklas mellan 

människor. Personlighetssystemet är psykiska och fysiska behov som formas genom socialisationen 

(Moe, 1995, s.66). Man kan kort förklara systemen på följande sätt:

Kulturellt system Våra gemensamma värden, normer och symboler
Socialt system Vårt samspel med andra
Personlighet Våra tankar och handlingar
(Organism) Kroppens utveckling och anpassning

(Firgur 1.1. Tabellen återfinns i Moe, 1995, s.66)

Parsons system, där det kulturella bestämmer symboler, det sociala som samspelar mellan 

människor och personligheten som tillgodoser till de fysiska och psykiska behoven, är användbar 

eftersom den kan förklara de unga kvinnornas uppfattningar och föreställningar. 

Den tredje teoretikern, som är Pierre Bourdie, var en fransk sociologiprofessor och i ett av hans 

viktigaste teman diskuterar kulturens centrala roll i återskapade av sociala strukturer och status- och 

maktförhållanden i samhället. Dessa reproduceras genom alla mänskliga praktiker som exempelvis 
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genom litteratur, musik, sport, språk, modet, utbildningssystem etc. Med praktiker menar han 

mänskligt agerande som sker mer eller mindre vanemässigt (Johansson & Miegel, 1996, s.202). 

Begreppet habitus, som är ett av Bourdieus kända begrepp, är sociala strukturer som finns 

förkroppsligade i varje enskild individ. Detta betyder till exempel att samhällets klass-, kön-, ras- 

och åldersstrukturer ingår och är inprogrammerade i den enskilda individen där individen förstår, 

värderar och uppfattar den värld hon lever i. Denna förståelse finns under hela individens liv och är 

därför varaktig men också överförbar. Individernas handlande och tänkande uppenbaras i nästan allt 

hon tar sig till, genom exempelvis kroppshållning, matvanor, klädstil, idrottsintresse, frisyr etc. 

Habitusen är omedveten och styrs inte av egen fri vilja. Habitusen är även individuell men personer 

från samma sociala skikt eller samhällsklass har en tendens till att ha likartade habitus (Johansson 

& Miegel, 1996, s.204). Bourdieu menar att olika människor, som framför allt har olika 

klassbakgrunder, även har olika habitus (Johansson & Miegel, 1996, s.207). Utifrån Bourdieus 

resonemang om habitus kan jag utgå ifrån, att de två gruppernas klassbakgrund, intressen, sociala 

skikt, modeintressen, musiksmak m.m., kan vara orsaker till skillnader och liknelser i de unga 

kvinnornas föreställningar om femininitet.

Ett annat känt begrepp av sociologen Pierre Bourdieu är kulturellt kapital. Status och makt i ett 

samhälle uttrycks och överförs via människors kulturella smak. Individernas smak visar var 

personerna positioneras i den sociala ordningen (Johansson & Miegel, 1996, s.224). Då det 

kulturella fältet är hierarkiskt ordnat har de övre klasserna fler förutsättningar till att få sina 

smakomdömen accepterade i jämförelse med de som tillhör de lägre klasserna. Bourdieu syftar på 

att det kulturella kapitalet är ojämnt fördelat mellan olika klasser och därför har inte alla samma 

möjligheter att delta i maktspelet som äger rum i samhället (Johansson & Miegel, 1996, s.207). 

Bourdieu beskriver kulturellt kapital, som varje människa bär på, med vanor, smaker, seder, 

kunskap och språk som är bundna till bestämda positioner i samhället. Detta kapital påverkar och 

bestämmer de positioner vi befinner oss i och är därför föränderligt. Det är däremot främst 

massmedierna som tillsammans med det svenska kulturarvet som bestämmer vad som är rätt i 

samhället (Adler, 2009, s.38). De unga kvinnornas kulturella kapital, där gruppernas 

maktförhållanden bestäms utifrån smakomdömen, kan vara en social ordning som är rådande i 

skolans kultur. Detta betyder i sådana fall att en av grupperna kan ha större influenser på 

skolkulturens norm för de unga kvinnorna. 

Det som har presenterats ovan är den sociologiska teorin där grundtanken är att människan utifrån 

kollektiva och sociala relationer med andra människor skapar maktförhållanden, normer, 
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värderingar och tänkande. Utifrån dessa faktorer agerar människan av fri vilja men trots detta ligger 

föreställningarna innanför strukturella ramar som har bestämts av samhälleliga normer. 

3.2 Begreppsdefinitioner
Nu när de teoretiska utgångspunkterna har förklarats och anknutits till min studie ska jag nedan 

definiera fyra begrepp som jag anser vara passande för Studien. Dessa är genus, femininitet, tjejer, 

identitet, personlighet, kultur samt skolkulturer. 

3.3.1 Genus
Könsskillnader, där maskulinitet och femininitet existerar, skapas genom att kontinuerligt 

produceras genom exempelvis kläder, handlingar, samtal m.m. Femininitet är en rörlig process, där 

identiteten är under ständig förhandling. Både maskulinitet och femininitet kan ses som en effekt av 

en normaliserad heterosexualitet. Alltså delar denna effekt in individer i två motsatta sorter för att 

skapa vissa beteenden och subjekt. Synonymt med ordet femininitet är kvinnlighet. Begreppet 

genus betecknar kulturella föreställningar om skillnader mellan könen. Begreppets huvudpoäng är 

att relationer mellan könen främst betraktas som kulturellt och socialt skapade och inte biologiska. 

Den klassiska formuleringen av Simone de Beauvoirs är att ”en kvinna inte är något man föds till, 

utan något man blir” (Nordberg, 2005, s.22 ff). För att förklara det omdiskuterade begreppet enkelt 

kan man säga att genus är ”...en kulturellt skapad maktordning relaterad till föreställningar om 

manligt och kvinnligt.” (Ambjörnsson, 2003, 11, 12). Utifrån Ambjörnssons (2003) I en klass för  

sig har jag valt att kalla eleverna för tjejer och inte unga kvinnor eller flickor. En anledning till detta 

är att det var det ord som eleverna själva använde. En annan anledning är att ordet flicka kan ge en 

infantil beteckning på de unga kvinnorna samt en omogen och icke intellektuell bild (Ambjörnsson, 

2003, s.29). 

3.3.2 Kultur
Identitet består av fysiska, psykiska, kulturella och sociala faktorer som är i samverkan med 

varandra. En identitet är hur en människa uppfattar sig själv och hur man uppfattas av andra 

människor. Utveckling av identitet formas av ett pågående samspel mellan psykologiska och sociala 

faktorer där resultatet kan ge en rad olika effekter. En effekt kan vara en så kallad negativ identitet 

där ett tydligt inslag av bristande självkänsla eller självförakt framstår. (Bjurström, 1998, s.117 ff). 

Identiteten är den sociala identifikationens förlopp där skola, språk, arbete och vardagslivets 

interaktioner är grundläggande för den sociala samvaron (Peterson, Ålund, 2007, s.191).

Begreppet kultur är hur människogrupperingar skapar mening i den gemensamma tillvaron där 
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denna tillvaro är ständigt föränderlig eller i rörelse. Upplevelse och tillhörighet av etnicitet har stort 

inflytande både på människors dagliga liv och på centrala samhälleliga processer. (Forsberg, 2007, 

s.42). För att enkelt förklara begreppet kan man säga att kultur är något som människan skapar. 

Exempel på detta är institutioner, mening, normer, symboliska eller materiella artefakter. Det som 

skiljer kultur från natur är att naturen existerar oberoende av människan (Andersson m.fl, 2003, 

s.11). Kultur är ett sammanfattande ord för livsstil, specifika traditioner, typiska beteenden, ideal 

och värden som är centrala. Kultur är även sätt på vilka verkligheten tolkas och uppfattas, specifika 

traditioner eller hur något, såsom glädje, smärta eller ilska, förmedlas. Kultur blir i detta 

sammanhang värderande (Öhlander, 2005, s.21). Kultur är något som är emellan människor och där 

individen måste förhålla sig till vare sig det är ett önskemål eller inte. Det som styr människan 

inifrån och det som hon uppfattar som sin egen vilja är en personlighet. Både kultur och 

personlighet är fenomen som antingen kan överlappa varandra eller glida isär. Personlighet kan ses 

som en effekt av kulturen på individen (Arnstberg, 1986, s.115). 

3.3.3 Skolkultur
Skolkulturer är ständigt närvarande i skolors olika aktiviteter. Skolkulturer kan exempelvis finnas i 

lärares samtal på personalrummen, klasskonferenser eller föräldramöten. Skolkulturerna kan variera 

både emellan olika skolor eller i en och samma skola. Den rådande kulturen i en skola har mest 

inflytande över verksamhetens innehåll och form, trots att det förekommer flera kulturer. Skolans 

olika kulturer är en röra av olika sociala företeelser (Berg, 2000, s.12). 

Andersson (m.fl.) skriver om tre olika skolkulturer, nämligen skolklimat eller skolanda, lärarkultur 

samt något som är mer omfattande än både skolklimat och lärarkultur och som likställs med 

organisationskulturer. Författarna förklarar att det inte bara finns en skolkultur utan flera och 

eftersom denna skolkultur inte bara existerar genom skolors olikheter utan även inom varje skola 

gör att de talar om skolkulturer i pluralis (Andersson m.fl. 2003, s.16). En av dessa kulturer är 

elevkulturer. Elevkulturer är exempelvis förhållningssättet bland skolans elever till skolarbete och 

kunskap. Dessa elevkulturer är varierande beroende på skola, vilket gör att kulturerna inte är 

enhetliga. Däremot kan social segregation och förändringar i samhället förse skolorna med en mer 

homogen kultur. Även olika ungdomskulturer är en ledande faktor för skolors kulturella skillnader 

(Andersson m.fl., 2003, s.18). Skolan består av olika kulturers blandningar, där både motsättningar 

och samspel sker. De olika skolors kulturer kan variera beroende på traditioner, institutioner, sociala 

relationer individer emellan, klimatet i skolan och skolans anpassning till omgivningen (Andersson 

m.fl., 2003, s.19).
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4. Metod
I följande avsnitt av studien kommer jag att beskriva val av metod och tillvägagångssätt av det 

material som har inhämtats. Jag kommer även att förklara valet av intervjufrågor och 

transkriberingar samt metodiska överväganden. 

I denna studie använder jag mig av en kvalitativ metod eftersom kvalitativa metoder används för att 

ge resultaten ökad förståelse, ny kunskap och en fördjupad kännedom som baseras på genomtänkta 

tolkningar (Lindblad, 1998, s.25). Metoden syftar även att undersöka hur en företeelse ska 

identifieras eller vilken karaktär den har men också för att tyda det som är mångtydigt och vagt 

såsom känslor och upplevelser (Wallén, 1996, s.73). Avsikten är att studera vilka föreställningar och 

antaganden tjejer i årskurs nio har utifrån de två grupperna. Undersökningen fokuserar på hur dessa 

tjejer uppfattar föreställningar om den normativa kontra den icke normativa tjejen i dagens 

samhälle. Det är även en jämförelse tjejerna emellan och därmed är valet av undersökning en 

kvalitativt jämförande metod där intervjuer med tjejer gjorts. Denna jämförelse, anser jag, förstärker 

min empiriska undersökning vilket kan leda till en bra analys. Dessa intervjuer ger en individuell 

åsikt av hur en tjej i femton eller sexton års ålder uppfattar den kvinnliga världen. 

4.1 Urval och tillvägagångssätt 
Tio tjejer från olika klasser i årskurs nio intervjuades. Valet av antalet tjejer styrdes av att få en mer 

jämn fördelning, så att det blev fem vardera, samt för att göra jämförelser och likheter mellan 

tjejernas åsikter. Tidsbristen har bidragit till att undersökningen har genomförts i en skola och inte 

fler. 

Den skola där eleverna intervjuades är en mer ”blandad” skola med elever som har olika 

nationaliteter. Det är alltså inte en homogen skola med endast etniskt svenska elever. Skolan som 

ligger söder om Stockholm är en förskola till årskurs nio med profiler såsom basket, musik och 

idrott. Högstadiet innefattar 252 elever där könsfördelningen är cirka hälften pojkar och hälften 

flickor. Skolans ekonomi gick back två miljoner under året 2008 och under 2009 planerades kraftiga 

neddragningar i verksamheten, vilket verkställdes från och med höstterminen 2009. Den 

sammanlagda utbildningsnivån för föräldrarna år 2008 var under rikssnittet för staden vilket betyder 

att många av elevernas föräldrar inte har akademisk utbildning. Antalet elever i årskurs nio som 

uppnådde målen i alla ämnen vid vårterminens slut år 2009 var 65%. 2

2 Informationen är hämtad från den undersökta skolans hemsida.
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En förfrågan ställdes till undervisande lärare på den undersökta skolan om jag kunde intervjua vissa 

elever från lärarnas lektionstimmar. Med hjälp av en anställd lärare på skolan plockades fem tjejer 

med svensk etnicitet och fem tjejer med icke svensk etnicitet ut. Valet grundades i att välja tjejer 

som inte umgicks med varandra privat eller i grupperingar i klasser. Detta för att helst få olikartade 

svar av tjejerna och alltså en mer kvalitativ respons. De tjejer som inte har en svensk etnicitet 

kommer från olika länder i världen. Jag vet själv inte vilka länder dessa tjejer härstammar ifrån 

eftersom jag inte har fokuserat på nationaliteter. 

4.2 Intervjuer
Forskningsintervjun skiljer sig i jämförelse med andra former av intervjuer, som exempelvis 

medieintervjuer inom journalistiken. Forskningsintervjun grundar sig i att man motiverar, noggrant 

förklarar hur man har gått till väga och att tolkningarna visar sig vara giltiga och hållbara. På det 

sättet har denna form av intervju större och andra sorters krav (Stukát, 2005, s.37). 

Det finns två varianter av intervjuer, strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I de strukturerade 

intervjuerna är frågorna i ett fastställt intervjuschema där formulering och ordningsföljden för 

frågorna är bestämda. Denna metod är något begränsad eftersom den ställer stora krav på frågorna 

då det måste läggas ned mycket tid på att prova ut intervjun innan de ställs. Metoden förutsätter 

även att man byter ut alla värdeladdade ord eller ledande frågor. Förutom detta är metoden inte 

heller flexibel och svårigheter med att fånga upp oförutsedda svar gör att man redan i förväg har 

bestämt sig för vad svaret ska bli (Stukát, 2005, s.38). De ostrukturerade intervjuerna har en form 

av checklista där ett par huvudfrågor ställs vilket leder till individuella följdfrågor. Frågorna 

formuleras på ett sätt som intervjuaren anser är passande för att den intervjuade ska förstå de på 

lättast sätt. Samspelet mellan den som blir intervjuad och intervjuaren görs för att få mer djup i 

svaret. Denna metod skiljer sig avsevärt från en strukturerad intervju. Intervjuaren kan få ta del av 

känslor eller respons i form av mimik, pauser och tonfall som är omöjliga att få ta del av i en 

strukturerad intervju (Stukát, 2005, s.39). Emellan dessa två olika typer av intervjuer finns det 

kombinationer eller mellanvarianter som gör att man själv kan avgöra vad som passar bäst för ens 

studie (Stukát, 2005, s.40). 

För att göra en forskningsintervju skrev jag ner ett par frågor som var avsedda för att komma åt 

syftet med uppsatsen. Intervjun som jag hade med de tio tjejerna var ostrukturerade intervjuer där 
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jag följde sju likartade huvudfrågor. De sju huvudfrågor som ställdes finnes som Bilaga 1. Dessa 

frågor blev anpassade för den intervjuade samt att de fick följdfrågor som exempelvis av typen hur 

menar du eller på vilket sätt. Följdfrågorna ställdes eftersom jag inte fann svar såsom ja eller nej 

som tillräckliga för min analys och i vissa sammanhang hade den intervjuade problem med att 

uttrycka sig. Jag var också medveten om att det skulle bli en skillnad mellan att intervjua skolelever 

jämfört med att intervjua vuxna människor. Frågorna som ställdes var korta och lättare för att 

tjejerna enklare skulle förstå dem (Kvale & Brinkmann, 2009, s.150). Frågorna har även 

tolkningsmöjligheter eftersom jag ville veta hur tjejerna förstod frågorna. De tjejer som inte förstod 

gav jag olika alternativ till, såsom hur de anser en tjej ska se ut eller beter sig. Varför jag ibland fick 

utföra tolkande frågor, där jag omformulerade deras svar för att få bekräftelse på mina frågor, beror 

på att tjejernas språkkunskaper var för svaga (Kvale & Brinkmann, 2009, s.152). En fråga som med 

stor sannolikhet kunde kopplas till skolans värld är hur en duktig tjej är men resterande sex frågor är 

allmänna frågor där tjejerna fick tolka fritt. Tjejernas svar varierade och på vilket sätt och varför 

redovisas i den empiriska delen av studien. Tjejerna fick information om att det inte finns några 

rätta eller fel svar på intervjun för att enklare få deras individuella åsikter (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.162). 

Jag utförde ett så kallat informerat samtycke med eleverna där jag förklarade vad syftet med min 

intervju var och att det var en frivillig intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87). En lärare, som 

hade dessa elever i olika ämnen, kontaktade elevernas föräldrar för att få samtycke och att ge dem 

information om vad det var för en intervju som jag skulle utföra med deras barn. Samtliga 

individuella intervjuer genomfördes enskilt i skolans klassrum och skrevs ner. Dessutom spelades 

intervjuerna in på band i samtycke med den intervjuade för att lyssna på dem återigen då man inte 

hinner med att skriva ner allt samt att man vill föra en dialog med tjejerna utan att det blir en fråga 

och svar metod (Stukàt, 2005, s.40). Jag funderade på att göra enkätundersökningar och 

observationer men kom fram till att det inte skulle hjälpa mitt syfte eftersom jag inte skulle få reda 

på vad den enskilda tjejen tyckte. Inte heller gruppintervjuer kändes relevanta då deltagarna oftast 

inte vill prata om information som de anser vara hemlig (Stukát, 2005, s.41). 

4.3 Transkription, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Transkription är yttranden som överförs till skriftlig text. Syftet är att studera samtalets form, 

innehåll och struktur. Detaljeringsgraden av en transkription kan variera beroende på vad man vill 

tolka och få förståelse för. Transkriberingen måste även ses som en handling av syften och 

intressen, vilket gör att man inte kan sätta ett likhetstecken mellan de data man använder för att göra 
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analyser av samtal och tal av transkriptionen (Linell, 1994:9, s.2 ff). 

För att registrera intervjusvaren, speciellt när det är ostrukturerade intervjuer, användes en 

bandspelare. Svaren transkriberas, det vill säga skrivs ut i sin helhet där pauser, tvekande och skratt 

mm registreras i skrift. Transkriberingar kan ta väldigt lång tid att utföra eftersom varje detalj måste 

skrivas ner (Stukát, 2005, s.40). Jag har i mina transkriberingar inte betonat tonlägen, mimik eller 

långa pauser just på grund av tidsbrist. Jag har citerat tjejerna utifrån det jag har ansett vara 

passande och intressant för mitt resultat och analys samt att transkriberingarna finns att läsa som 

bilagor (Bilaga 1, 2). Självklart har jag försökt att hållit mig objektiv för att ingen betydelsefull 

information ska gå förlorad så att resultatet förändras.

Reliabilitet är kvaliteten på mätinstrumentet vilket kan användas för en kvalitativ undersökning med 

tolkningar (Stukát, 2005, s.125). Det är svårt att mäta tillförlitligheten för mina transkriberingar 

men jag har försökt att hålla mig objektiv både under intervjuerna och transkriberingarna av 

intervjusvaren. I och med att intervjuerna har spelats in är det enklare att gå tillbaks och lyssna både 

på hur intervjun gick och hur tjejerna svarade. En nackdel med mina intervjuer kan ha varit att vissa 

tjejer inte har kunnat uttrycka sig som de vill, antingen på grund av språksvårigheter eller att de har 

uppfattat vissa frågor som pinsamma att svara på. Därför kan det finnas en risk att vissa svar blivit 

oärligt besvarade men för att minimera den risken ställdes därför flera följdfrågor för att få fram ett 

ärligt svar. Validiteten är svårare att kontrollera än reliabiliteten eftersom det är hur bra ett 

mätinstrument mäter det man syftar på att mäta (Stukát, 2005. s.126). Vissa elever hade svårigheter 

med förklaringar av deras åsikter vilket har lett till att jag har gjort vissa ändringar när jag har citerat 

de. Detta för att enklare få förståelse för vad tjejerna menade när de hade svårt att uttrycka sig. Min 

avsikt har inte varit att ändra tjejernas uppfattningar och föreställningar utan endast att få fram 

enklare läsning. 

En fallstudie innebär att man gör en undersökning på en avgränsad grupp där exempelvis ett ”fall” 

kan vara en individ eller en organisation. Man utgår från ett helhetsperspektiv för att försöka få en 

mer heltäckande information. Hur man generaliserar de resultat man har införskaffat beror på valet 

av fall (Patel & Davidson, 2003, s.54). En fördel med att göra fallstudier är att man främst studerar 

det som sker i verkliga förhållanden samt att en företeelse finns. Nackdelen med fallstudier kan vara 

att man inte vet om det som studerats är vanligt förekommande (Wallén, 1996, s. 115). Min 

intention med denna studie har inte varit att generalisera de tio tjejernas uppfattningar till något som 

alla tjejer i årskurs nio i Sveriges skolor anser. Däremot kan mitt resultat generaliseras till de 
19



intervjuade tjejernas skola. Alltså kan de uppfattningar och föreställningar som dessa tio tjejer har 

kopplas till den undersökta skolans åsikter och inte hela Sveriges skolor. Undersökningens storlek 

begränsar mig även till att generalisera för en skola.

4.4 Analysbeskrivning
Syftet med denna studie är att undersöka om de tio tjejernas föreställningar om femininitet och om 

dessa föreställningar grundar sig i skolans kultur eller andra möjliga faktorer. För att få en tydlig 

bild av forskningsområdet har jag utgått från intervjuer som metod där de sedan analyseras utifrån 

sociologiska teorier. Jag har även använt mig av diskursanalys som metod för att analysera mina 

intervjuer. Begreppet diskurs betyder ett bestämt sätt att förstå och tala om världen. Vidare kan 

diskurser kopplas till olika samhällsarenor som exempelvis media, vetenskap, myndigheter, politik, 

skola etc. (Börjesson & Palmblad, 2007, s.13). Då man analyserar diskurser ska man fokusera på en 

kommunikativ händelse. Denna kommunikativa händelse är ett fall av språkbruk som exempelvis 

en film, en intervju eller en tidningsartikel (Jørgensen & Phillips, 2000, s.73). Språket är en maskin 

som konstituerar den sociala världen, sociala relationer och sociala identiteter (Jørgensen & Phillips, 

2000, s.16). Eftersom språket utgör en verklighet för individen har jag valt att analysera mina 

intervjuer utifrån diskursanalysen. De tio tjejers svar på mina intervjufrågor ger mig inblick i hur de 

uppfattar och föreställer hur en tjej ska vara och bete sig kontra inte vara eller bete sig. Det kritiska 

med att använda sig av en diskursanalys är att det kan vara svårt att sätta sina egna åsikter åt sidan. 

Det blir med andra ord lätt att få en subjektiv syn. 

Diskursanalys utgör en möjlighet att undersöka hur sociala relationer, vår omvärld och våra 

identiteter skapas genom våra sätt att tala (Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). Ett av diskursanalysens 

villkor är att socialt handlande bidrar till att vi människor konstruerar den sociala världen, där 

identiteter och kunskap ingår, för att värna om vissa sociala mönster (Jørgensen & Phillips, 2000, 

s.12). Diskursanalysen bygger på poststruktalistisk språkfilosofi som menar att individen skapar 

verkligheten utifrån språket (Jørgensen & Phillips, 2000, s.15). Man kan kort förklara diskursanalys 

som en helhet av en analys (Börjesson & Palmblad, 2007, s.16). 

4.5 Etiska frågor kring intervjuande
Den kunskap som produceras genom en intervjuundersökning och den interaktion som uppstår 

mellan intervjupersonen och intervjuaren påverkar vår förståelse av människan och dess 

förutsättningar. Intervjuforskningen sätter sin prägel på de moraliska och etiska frågorna (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.78). De personer som svarat på mina frågor måste ha blivit informerade om ett 
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frivilligt deltagande och syftet för denna studie. Personerna måste även få reda på att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan i studien samt på vilket sätt resultatet används och presenteras 

(Stukát, 2005, s.131). I denna studie har föräldrars samtycke inhämtats via läraren samt villkor och 

syfte för undersökningen har förklarats för eleverna. De medverkande har fått information om att 

materialet endast är till forskningsändamål och att all information förutom elevernas ålder,kön och 

intervjusvar är anonyma(Stukát, 2005, s.131). Namnet på skolan där eleverna går och de icke etnisk 

svenska tjejernas etnicitet är irrelevanta för denna undersökning på grund av 

konfidentialitetskravet.3 Efter varje avslutad intervju har frågan om godkännande av intervjun ställts 

samt hur de uppfattade den. Vissa tjejer uppfattade intervjun som något stressande, men detta kände 

de innan intervjun sattes igång och inte under eller efter intervjun. 

3 Informationen är hämtad från http://www.tenk.fi/hymy/files/Ruotsin_ohje_1990.pdf 
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5. Empiri
Nedan introduceras den empiriska forskningens resultat och på grund av de etiska principerna har 

tjejerna blivit refererade med bokstäver och siffror. Tjejerna från de icke etniskt svenska grupperna 

kommer att refereras med bokstäver, alltså kallas de för tjej A, B, C, D och E. De etniskt svenska 

tjejerna kommer att benämnas med siffror. De kallas för Tjej 1, 2, 3, 4 och 5. Empirin har delats in 

och besvaras utifrån den tidigare nämnda frågeställningen som har ställts för att ta reda på syftet.  

5.1 Vilka likheter och skillnader finns det hos den icke etniskt svenska 
gruppen?
Bland de icke etniska tjejerna svarade tre av fem att snällhet är en viktig aspekt hos en tjej som 

beter sig bra. Det återkommande hos fyra av tjejerna var att ”vara sig själv”, ”stå på sig själv” och 

”hjälpa andra” som en positiv och självklar synpunkt av hur en bra tjej ska vara men även det bästa 

en tjej kan göra (Bilaga 2). Tjej A och B syftar på att det yttre hos en tjej är viktig för att hon ska 

uppfattas som bra. En av dessa två, tjej A, svarade ”smal, blond, stora bröst, inte blyg, inte blek, 

fina tänder” som svar på den första intervjufrågan. På samma fråga svarade tjej B ”Omtänksam, 

tänka ändå lite på utseendet, hålla sig fräsch, det finns massor alltså. Jag vet inte. Det spelar inte roll 

hur hon ser ut bara hon tar hand om sig själv” på samma fråga. Skillnaden mellan de två tjejernas 

svar är att tjej B påpekar att en bra tjej ska ”...ta hand om sig själv” men att hon även ska vara 

”omtänksam” vilket betyder att hon syftar både på personlighet och utseende. Tjej A däremot 

diskuterade endast yttre förhållanden som viktiga. Ytterligare en skillnad mellan tjej B och 

resterande fyra är att hon svarade ”Leva livet” på frågan om vad det bästa en tjej kan göra. När 

följdfrågan ”Hur är det att leva livet?” ställdes svarade hon ”Man måste tänka efter det man vill 

göra men att man ändå gör det man själv vill”. Här syns det även att tjej B har svarat utifrån ett mer 

allmänt perspektiv där hon går ut ur skolans värld och bearbetar svaret utifrån ett bredare 

perspektiv. (Bilaga 2). En tydligare skillnad ser man i svaret som tjej E gav på första intervjufrågan 

när hon svarare:

Det är svårt att svara på, det är olika för varje person, vissa tycker att tjejer ska vara 

tysta och inte prata på lektionerna andra tycker att tjejer ska räcka upp handen mycket 

och säga mycket. Jag tycker att det är både och som förklarar en bra tjej. (Bilaga 2)

Genom detta svar hävdar tjej E att en bra tjej är en tjej som är anpassad till ett klassrumsscenario, 

alltså är hon inte kapabel att, i detta sammanhang, gå ut ur skoltänkandet. 
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På frågan om hur en duktig tjej är var svaren varierande. Tjej A svarade ”Pluggar hemma, festar 

inte”, tjej B svarade ”Ansvarsfull. Jag tänker på i skolan och om man jobbar men också för vänner”, 

tjej C svarade ”Bra i skolan, hjälper sina föräldrar, ser till att andra mår bra”, tjej D svarade ”Hon 

lyssnar på sina kompisar, säger om det är rätt eller fel, veta vad hon håller på med, vara självsäker” 

och tjej E svarade ”En som tar initiativ i skolan och på lektionerna, våga vara sig själv”. Fyra av 

dessa tjejers svar handlar om hur en tjej är i skolans miljö, närmare bestämt på lektionerna. Tjej A 

förklarar pluggande som en motsats till festande medan tjej C förklarar en duktig tjej i skolan som 

en tjej som hjälper sina föräldrar, alltså kopplar hon duktig i skolan med duktig i hemmet. Tjej D 

förklarade en duktig tjej mer som en kompis som är självsäker än en tjej som är duktig i skolan. 

(Bilaga 2). Man kan återigen se hur tjej B:s svar är olikt de andra tjejernas. 

Den mest intressanta delen av intervjuerna, för denna grupp, var tjejernas uppfattningar om det 

oacceptabla för en tjej. Även svaren på frågan det värsta en tjej kan göra och hur en dålig tjej är 

varierade trots likheter. Tjej A svarade på följande sätt på frågan hur en dålig tjej beter sig ”Bråkar, 

röker, dricker, snackar skit om andra, hon sminkar sig inte. Man ser att hon inte bryr sig om vad 

andra tycker, hon gör saker som man inte kan göra, exempel: när hon tjuvar eller spottar på andra”. 

På nästa fråga rörande det värsta en tjej kan göra fortsatte hon att säga ”Jag vet inte, snackar skit 

bakom ryggen på andra. Hon låtsas vara din vän men snackar sen skit bakom ryggen på dig. De är 

falska”. Även tjej C förklarade att spotta på någon och att bråka som ett dåligt beteende hos en tjej, 

men även förekommande var falskhet kompisar emellan. Tjej D tyckte att ”Om min bästa kompis 

väljer en kille före vänskap och sårar dig.” som negativt. När följdfrågan ”På vilket sätt såra dig” 

ställdes svarade hon ”Sprida dina hemligheter”. Tjej E däremot tyckte att ”lämna en totalt, frysa ut 

dig” som ett av de värsta beteendena. Tjej B, som även här hade ett annorlunda svar i jämförelse 

med resten, svarade ”Ge för mycket av sig själv” på samma fråga. För att förstå vad hon menade 

ställdes följdfrågan ”Vad menar du med det?” och hon svarade ”När man till exempel, alltså du 

fattar, det dära. När man inte säger nej till killar”. Följdfrågan ”Menar du sex?” ställdes för att få ett 

djupare svar på frågan och då svarade tjej B ”Ja precis, när de inte säger nej till sex. Inte står för sig 

själv typ”. Det var endast tjej B som diskuterade sexuella relationer med killar utifrån ett negativt 

syn medan de andra tjejerna diskuterade utifrån deras relationer till sina tjejkompisar (Bilaga 2). 

Efter dessa sex intervjufrågor fick tjejerna en sista fråga där de fick värdera sig själva till en viss 

sorts tjej och svara på frågan i vilken kategori de skulle sätta sig själva i. Tjej A och E förklarade sig 

själva som mittemellan, tjej C och D som en bra tjej och tjej B svarade att hon varken är bra eller 
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dålig. Hon förklarade detta som ” Man har ju båda sidor. Man kan inte jämföra sig med andra”. 

Alltså var det endast tjej B som gav en anledning till varför hon rankar sig själv till att vara antingen 

det ena eller det andra i jämförelse med de andra fyra (Bilaga 2). Detta resultat diskuteras i 

sammanfattningen av emiprin. 

5.2 Vilka likheter och skillnader finns det hos den etnisk svenska gruppen?
Tjejerna 1, 2, 4 och 5 tyckte att en bra tjej är någon som är ”snäll”, ”ärlig” och att man kan ”lita på 

henne” på första intervjufrågan (Bilaga 3). Tjej 3 svarade däremot på följande sätt:

Sig själv först och främst. Många tjejer och ungdomar idag är ganska på varandra och jag 

tycker att det är ganska fel eftersom vi har mycket gemensamt. De som är tillbakadragna 

ska våga ta för sig mer. Alla har rätt till lika mycket och man borde försvara sig själv mot 

andra tjejer som bestämmer mycket. Jag tycker att de borde bli mer självsäkra som 

person. (Bilaga 3)

Här syns en tydlig skillnad mellan tjejerna 1, 2, 4 och 5 i jämförelse med tjej 3. Hennes svar räcker 

sig ända ut till ett allmänt påstående där alla tjejer har lika mycket rätt till att bli självsäkra och 

kunna försvara sig mot andra mot kontrollerande tjejer. 

För att fortsätta på den första frågans svar från tjejerna svarade Tjej 1 och 2 ”Typ lite 

modeinriktad” och ”Se ut som man vill”. Tjej 4 svarade ”I dagens samhälle är det så att de ska vara 

populära. Man ska ha många vänner och vara duktig i skolan. Man ska hålla sig alert när det gäller 

modet”. De tre tjejerna diskuterade något om hur en tjej ska se ut medan tjej 4 och 5 inte alls gick 

in på det ämnet. På den femte intervjufrågan om vad det bästa en tjej kan göra svarade de etnisk 

svenska tjejerna väldigt olika. Tjej 2 kunde inte svara på frågan eftersom hon inte visste vad hon 

skulle säga medan tjej 1 sa nästan ett liknande svar som på den första frågan hon besvarade, 

nämligen ”Vara ärlig, snäll, inte ljuga för en”. Ytterligare ett liknande svar gav tjej 4 som svarade 

”Att vara snäll, trevlig och allt det där. Alltså sköta sig”. Tjej 5 svarade ”Vara juste mot en, trösta en 

om man inte mår bra eller är ledsen. Vara positiv. Att om man har gjort någonting dåligt att få dig 

att må bra eller se fram emot någonting” (Bilaga 3) och tjej 3 svarade på följande sätt:

Att vara en bra kompis och hur sur man än blir på varandra att inte liksom såra en kompis 

genom att sprida den största hemligheten som kompisen har och att inte kalla någon för 

ökennamn (sic). Typ om någon är väldigt väldigt smal så får man inte kalla henne för 
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något dumt. Och göra vad som är rätt. Vad är att göra rätt? Det är olika. Först och främst 

måste man göra det rätt för sig själv. Det är väldigt svårt att göra det rätt för alla andra och 

för sig själv samtidigt. Sen måste man göra som lagen säger. (Bilaga 3)

Både tjej 4 och 5 diskuterar utifrån en relation till en kompis, där de beskriver hur en kompis ska 

vara och inte vara mot en. Tjej 3 svarade ungefär likadant men gick djupare in och nämnde lag och 

rätt och hur man ska bete sig i samhället (Bilaga 3). 

På fråga tre och fyra, som är hur en dålig tjej är och vad det värsta hon kan göra, svarade tjej 1 

”Hon är elak, säger elaka kommentarer till en. Lyssnar inte och är egoistisk. Självisk” och ”Sprida 

falska rykten, ljuga en rakt upp i ansiktet”. På samma frågor svarade Tjej 4 ”Elaka och säger grejer, 

de snackar skit, tror att de är störst, bäst och vackrast” och ”Vara elak och dum mot sina vänner, att 

exempelvis dumpa vännerna för något som inte är viktigt. Och inte lägga ned tid på studierna. Det 

här är något jag tror i alla fall ”. Både tjej 1 och 4 har ungefär samma uppfattningar om hur ett 

dåligt beteende hos en tjej är eftersom de båda betonar elakhet, skitsnack och lögner. Även tjej 5 

går in på liknande när hon säger ”Otrevlig, taskig och snackar skit om en, sprider rykten. Hon kan 

också vara avundsjuk för att jag kanske umgås med en kompis. Hon blir osams för att hon vill vara 

med min kompis” och ”Det är väl typ att sprida rykten och bli osams med en kompis. Att bara 

lämna en och säger att hon inte vill vara med dig och går till någon annan kompis” (Bilaga 3). Tjej 

2 svarade följande på tredje frågan:

Går bakom ryggen. Snackar skit och säger någonting som är hemligt eller någonting. 

Bryr sig för mycket om utseendet. Vad är för mycket? Jag vet inte typ. Noga med hur 

hon och andra ser ut. De hon umgås med måste se bra ut. Menar du att hon är ytlig? 

Ja! Precis. (Bilaga 3)

Både tjej 2 och 4 diskuterade utifrån ett liknande sätt gällande det värsta en tjej kan göra mot en. 

Tjej 2 svarade ”Ja det finns mycket. Att hon blir tillsammans med någon, alltså killar, för 

popularitet eller någonting. Hon tänker på för mycket på vad andra tycker” (Bilaga 3) och tjej 4 

svarade:

Det är lite olika beroende på vem hon gör det mot men det värsta en tjej kan göra mot 

sin bästa kompis är nog talar om den största hemligheten som hon har men också även 

att få ihop det med sin kompis pojkvän. Det är nog det värsta tycker jag i alla fall. 

Något mer du tänker på? Jo alltså det är dåligt att misshandla någon också. (Bilaga 3)
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De båda tjejerna förklarar det elaka med att förföra sin kompis pojkvän och utnyttjandet av killar 

för popularitetens skull som ett av de värsta händelserna en tjej kan göra. Tjej 3 går även i detta 

svar en egen väg när hon talar om misshandel, men endast efter att ha fått en följdfråga (Bilaga 3).

Förklaringen på hur en duktig tjej är svarade tjej 1 ”Duktig i skolan, hon får bra betyg, tar hand om 

andra, snäll mot alla” och tjej 2 svarade ”Bryr sig om andra. Tar hand om andra och sig själv”. Tjej 

3 svarade ”Ja hon får bra betyg i skolan. Tar hand om sig själv och andra” och på följdfrågan hur 

hon tar hand om sig själv svarade hon ”Alltså att man inte tar droger, är hälsosam”. Tjej 4 svarade 

”Det är väl någon som pratar mycket på lektionerna, svarar på frågor, att man inte säger elaka 

grejer, alltså säga du är ful, typ personligt” och tjej 5 svarade ”Hon gör sitt bästa i alla situationer. 

Hon försöker även fast det verkar svårt, hon slutför det alltid. Hon tar uppgifter även om någon 

tycker att det verkar aldrig att gå och försöker med det”. Tjej 1, 3, 4 och 5 förklarar en duktig tjej 

utifrån hur hon presterar på lektionerna och i skolan medan tjej 2 svarar utifrån en tjejs 

personlighet. (Bilaga 3) Här är i stället tjej 2 som skiljer sig från mängden och inte tjej 3, som det 

har varit tidigare. 

På den sista frågan gällande vilken kategori tjejerna skulle sätta sig själva i svarade tjej 1 ”En bra 

tjej för jag lyssnar på mina vänner när de har det jobbigt”, tjej 3 ”Jag skulle sätta mig själv mer åt 

bra hållet. Men jag vet inte hur mina kompisar ser mig men det är vad jag själv tycker”, tjej 4 ”Tyst 

och blyg tjej, jag ligger någonstans i mitten. Jag måste lägga ner tid på pluggande eftersom jag har 

umgåtts med vänner nuförtiden. Men jag är trevlig mot folk jag träffar” och tjej 5 ”Jag tror att jag 

är bra på att lyssna. Jag försöker alltid att göra det bästa. Ibland så blir jag lätt irriterad när folk 

pratar och det kanske inte är så bra. Jag tror att jag är mittemellan eller något” (Bilaga 3). Tjej 2:s 

svar på samma fråga var:

Mittemellan tror jag. Varför tycker du det? Jag vet inte det bara känns som det. Jag 

har inget bra självförtroende. Varför har du inget bra självförtroende? Jag vet inte 

faktiskt, jag ärver väl det från mina föräldrar kanske eller något. (Bilaga 3)

Tjejernas svar på hur de skulle värdera sig själva visade att de även gav anledningar till varför de 

ansåg sig tycka det. Tjej 1 och 3 rankar sig själva som en bra tjej och tjej 2, 4 och 5 anser att de 

ligger någonstans mittemellan utifrån de anledningar som de själva anger. (Bilaga 3)
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5.3 Sammanfattning: Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två 
grupperna?
Av de icke etniskt svenska tjejerna var det tjej B som skilde sig från de andra fyra, vilket har 

påvisats ovan. Hon var den enda som pratade om sexualitet och förklarade att det värsta en tjej kan 

göra är att inte säga nej till sex. Hon var också den enda som pratade utifrån ett allmänt perspektiv 

medan de andra tjejerna förhöll sig till sin skolmiljö. Ytterligare en skillnad i svaren var att tjej A 

uttryckte att utseendet, och endast detta förutom att hon inte ska vara blyg, är en viktig faktor för 

hur en bra tjej är. (Bilaga 2).

Bland de etniskt svenska tjejerna var det tjej 3 som hade starkast åsikter om vad som är acceptabelt 

och icke acceptabelt för tjejer både i skolan och allmänt. Hon gav även anledningar till varför hon 

tyckte på det sättet samt att hon hade långa förklaringar på svaren. Tjej 1 hade korta och nästan 

identiska svar på frågorna hur en tjej bör vara, hur en duktig tjej är och det bästa en tjej kan göra. 

Att ”sprida rykten”, vara ”falsk” och att ”en kompis berättar din största hemlighet för andra” ansåg 

majoriteten av tjejerna som något av det värsta en tjej kunde göra och ett dåligt beteende hos en 

tjej. 

Det de två grupperna har gemensamt är att många tjejer ansåg skitsnack, ryktesspridning och 

falskhet som negativt samt snällhet, ärlighet och vänskap där man tar hand om varandra som 

positivt. Att sprida dina hemligheter för andra människor var också ett genomgående tema i båda 

grupperna. Majoriteten av tjejernas svar, från båda grupperna, utgick från ett självcentrerat 

perspektiv medan endast två av tjejerna svarade utifrån en generell syn. Det som menas med ett 

självcentrerat perspektiv är att tjejerna svarade utifrån att det är just de som är i centrum och att 

alla andra människor existerar runt omkring dem. De tjejer som pratade om tjejer i allmänhet från 

de icke etniskt svenska tjejerna var tjej B och från de etniskt svenska tjejerna var det tjej 3. Det var 

också dessa tjejer som stack ut mer än de andra tjejerna utifrån svarsalternativens helhet. 

Skillnaden mellan de två tjejgrupperna är att den som skilde sig från mängden var tjej B, bland de 

icke etniska tjejerna, eftersom hon var den enda som vågade prata om sexualitet. Den som hade 

starka och bestämda åsikter från de etniskt svenska tjejerna var tjej 3. Även hon skilde sig från de 

andra tjejerna från gruppen. Ytterligare en skillnad är att tjejerna i första gruppen, som är de icke 

etniskt svenska tjejerna, inte gav någon anledning till varför de befinner sig i den kategori som de 

nämnde medan den andra gruppen, med etniskt svenska tjejer, hade orsaker till varför de befann 

sig i bra, medel eller dåliga kategorin. Detta kan förklaras med att tjejerna i de icke etniskt svenska 
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gruppen är följare till normen av femininiteten i den undersökta skolan, medan de svenska tjejerna 

är med och skapar den rådande normen för tjejers beteenden. En orsak till varför den etniskt 

svenska tjejgruppen kan vara skapare av normen, trots att de inte har något privat umgänge med 

varandra, kan ses från den sociala gemenskapen och de kollektiva grupperna som formas under 

skoltid. En annan orsak kan vara att i dessa två grupper, där det antas att det varken förekommer 

någon privat eller skolassocierad umgänge, existerar en förbindelse mellan tjejerna. Detta kan ha 

olika förklaring och vilka dessa kan vara förklaras i nästa avsnitt av studien. 
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6. Analys och diskussion av empirin
Bland de tio intervjuade tjejerna var det en tjej från vardera gruppen som skilde sig från de andra 

och det var tjej B från de icke etniskt svenska tjejerna och tjej 3 från de etniskt svenska tjejerna. 

Varför dessa två tjejers uppfattningar och föreställningar, om det acceptabla och icke acceptabla för 

en tjej, skiljer sig från resten av svaren kan bero på flera olika faktorer. Nedan följer en diskussion 

om vilka möjliga faktorer som kan anses vara bakomliggande för de tio tjejers uppfattningar och 

föreställningar kopplat till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Detta för att finna om 

tjejernas föreställningar grundar sig i en skolkultur som är rådande i den undersökta skolan eller på 

andra möjliga faktorer. 

Utifrån ett sociologiskt perspektiv skapas identiteten av bland annat sociala relationer med andra. 

Detta betyder att identitet är något som är i ständig rörelse och att den egna uppfattningen om 

identiteten, både från andras syn och vår egen, bygger på en social konstruktion. Exempel på sociala 

konstruktioner är hur föräldrar visar sina barn om vad som är kvinnligt genom att avge en viss 

uppfattning om vad som krävs för att vara kvinna både i hemmet och i skolan. Eftersom denna 

process är i ständig rörelse är det inte bara från föräldrarna, som barnet får sina föreställningar ifrån, 

utan även från andra människor som exempelvis vänner eller lärare. Trots att dessa föreställningar 

är i ständig behandling är de även föränderliga där människan kan ändra sina uppfattningar genom 

att samspela med andra människor (Abercrombie, 2006, s.22). Ytterligare exempel på sociala 

konstruktioner är när man hämtar sin identitet utifrån olika sociala grupperingar. Exempel på sociala 

grupper är ungdomskulturer där punkare känner igen andra punkare utifrån utseendet. Det finns 

många olika sociala grupper som utgår från en viss klädstil, sätt att sminka sig eller frisyrer men 

även grupper som tvingar fram en åsikt om hur man bör se ut. Förutom yttre förhållanden finns det 

även språkliga där man ska prata på ett visst sätt eller veta de rätta slangorden för att visa vilken 

grupp man tillhör och på så sätt även få acceptanser (Abercrombie, 2006, s.24 ff.). Resultatet från 

de tio tjejerna visar att åtta av dem har ungefärligt likadana uppfattningar om hur en bra tjej ska vara 

och bete sig eller vad det värsta en tjej kan göra. Trots att dessa tjejer inte umgicks med varandra 

privat eller hade homosociala relationer med varandra i skolan finns det tecken på liksinnade 

föreställningar och uppfattningar. Ett skäl kan exempelvis vara att tjejerna tillhör olika sociala 

grupper i skolan där de samspelar med andra tjejer för att skapa föreställningar och uppfattningar 

om genus. Dessa föreställningar blir i detta sammanhang nästan ett krav som existerar i skolans 

kultur och att andra faktorer såsom vänner, lärare eller föräldrar kan vara orsaken. 
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Pierre Bourdieu menar att genom mänskligt agerande skapas sociala strukturer och 

maktförhållanden i ett samhälle och att dessa faktorer ger kulturer deras centrala roll. Begreppet 

Habitus ligger i varje individs omedvetna och är grunden för hur individen uppfattar och förstår 

omvärlden. Alltså påverkar en individs bakomliggande faktorer, såsom ras, kön, ålder etc., hennes 

uppfattningar och värderingar om vardagliga händelser (Johansson & Miegel, 1996, s.202 ff.). 

Människors habitus producerar likvärdiga effekter på olika områden. Exempel på detta är när 

sociala grupper har gemensamma åsikter om mat, klädsel, utbildning eller heminredning (Broady, 

1989, s.24). För att förklara habitus på ett enkelt sätt kan man säga att habitus är dispositionssystem 

som människan skaffar sig genom att vistas i en bestämd social miljö, såsom skola eller hem. I de 

bestämda sociala miljöerna tillåter människan, att utifrån ett litet antal principer, skapa de 

handlings- och tankesätt som krävs på de olika sociala fält där de hamnar (Sjögren, 1998, s.36). De 

föreställningar som de tio tjejerna har kan alltså förklaras utifrån Pierre Bourdieus habitus begrepp. 

Tjejerna, som går i den undersökta skolan, spenderar majoriteten av sin vardag med andra tjejer i 

skolan där olika situationer och händelser sker. De uppfattningar och värderingar de har grundar sig 

i deras bakomliggande faktorer, och med hjälp av varje individuell bakgrund producerar tjejerna 

gemensamma åsikter i den sociala gruppen. Alltså kan den sociala gruppen ha en ledande roll, 

eftersom principer om ett visst tankesätt om hur en tjej ska se ut eller vara skapas där. De sociala 

grupperna kan också byta aktörer med jämna mellanrum och därför kan det även existera en 

ovisshet om hur dessa tjejer har förflyttats inom de olika grupperna. Det problematiska för mig är 

att fastställa vilken habitus som tjejernas föräldrar och syskon har, som kan påverka deras egna 

habitus. Deras föreställningar om femininitet kan ha uppkommit från familjen och 

familjemedlemmarnas relationer med andra individer. Därför kan tjejernas föreställningar grunda 

sig i djupare bakomliggande faktorer än bara den sociala gemenskapen i skolans värld. 

Bourdiues habitus begrepp är en av många begrepp som han beskriver och har forskat om. Ett annat 

av dem är kulturellt kapital. Alla människor bär på ett kulturellt kapital där seder, språk, kunskap 

etc. binder oss till bestämda positioner i samhället. Ju rikare kapital man har desto mer makt har 

man (Adler, 2009, s.38). Men Bourdieus tankar grundar sig i det franska kulturarvet och finkulturen 

där det bestäms vad som är rätt. Därför behöver hans sociologiska teorier om kulturellt kapital inte 

gälla för Sverige och den svenska kulturen (Adler, 2009, s.39). Detta begrepp stödjer teorin om att 

tjejernas föreställningar och uppfattningar grundar sig i deras kulturella kapital, som de har format 

med hjälp av familj men även från samhälle och skola. Det problematiska i detta resonemang om 

kulturellt kapital är att jag inte innehar informationen om tjejernas klassbakgrund eller sociala status 

samt deras familjers seder och bruk. Därför kan det, som tidigare nämnts, ligga mer än bara de 
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föreställningar som framkommit från tjejernas intervjuer. För att finna de specifika föreställningarna 

måste jag därför även intervjua och observera tjejernas familjemedlemmar och deras uppfattningar 

om femininitet.   

Inom sociologin är det svårt att definiera termen kultur eftersom den är i ständig förändring. 

Däremot, menar Max Weber, att det är världsbilder som ger kulturen sin prägel och som i sin tur 

formar det sociala livet (Johansson & Miegel, 1996, s.13 ff.). Individens tankar och beteenden 

påverkas utifrån värderingar och kulturella normer. Detta förklarar Emile Durkheim med begreppet 

sociala fakta. Kollektiva fenomen, som uppstår genom människors relationer och interaktioner med 

varandra, är fenomen som tvingar sig på individen utan att hon är medveten om det (Johansson & 

Miegel, 1996, s.38). Emile Durkheim förklarar att individer är formade till en kollektiv och social 

varelse där det kollektiva gör individen moralisk. Den kollektiva moralen som existerar har med 

människors relationer att göra (Moe, 1995, s.41 ff.). Durkheim menar även att sociala tillhörigheter, 

såsom klass, skola och vänner, är viktiga faktorer för barns utveckling av det sociala (Moe, 1995, 

s.57). Detta kan ses som ytterligare en faktor till varifrån dessa tio tjejer har fått sina föreställningar 

om femininitet. Tjejernas föreställningar kan ha blivit formade från det sociala livet i skolan samt 

kulturella världsbilder. Genom att skapa ett så kallat sociala fakta bildar tjejerna tillsammans med 

andra tjejer i skolans värld kulturella normer och värderingar för vad det acceptabla och icke 

acceptabla för en tjej är. I detta fall blir det som Durkheim kallar för den kollektiva moralen den 

acceptans som gäller för tjejers beteende och varande. Den kollektiva moralen hos tjejerna kan även 

vara en moral som har funnits och existerar i skolans kultur. Det behöver alltså inte vara en moral 

som just de tjejer från år 2009 och från årskurs nio som har skapat. 

Talcott Parsons menar att handlingar formar samhälle, kultur och personlighet och att dessa 

handlingar redan i förväg är strukturerade utifrån sociala normer och kulturella värderingar. De 

kulturella värderingar och sociala normer, som är strukturella ramar och som individen befinner sig 

i, ger grunden för olika förväntningar och roller som man söker leva upp till. Men det är inte endast 

utifrån de strukturella ramarna som individen agerar utan även från fria val (Moe, 1995, s.63, 64). 

Då individen handlar utifrån uppfattningar om vad som är rätt och fel menar Parsons att handlandet 

är socialt, normativt och moraliskt. Det är även dessa faktorer som i sin tur bildar en individs 

personlighet (Moe, 1995, s.65). Parsons (1995, s.65) menar även att personligheten formas utifrån 

sociala, normativa och moraliska värden då individen handlar utifrån vad som är rätt och fel. 

Personligheten utvecklas också genom samspel med andra människor (Moe, 1995, s.66). De tio 

tjejers bakgrunder om deras föreställningar kan även här förklaras utifrån ett sociologiskt 
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perspektiv. Visserligen syftar Parsons till individens handlande och agerande i hans teorier, men 

eftersom handlandet är en reaktion av tänkandet kan denna teori länkas till tjejernas uppfattningar. 

Tjejernas föreställningar kan grunda sig i skolans kultur då de lever innanför de strukturella ramar 

som existerar på skolan, där värderingar och normer om det acceptabla och icke acceptabla för tjejer 

formas. Men de svar som de gav kan också förklaras utifrån deras individuella åsikter och tankar, 

alltså behöver de inte nödvändigtvis följa skolans strukturella ramar. Alltså har de två tjejgruppernas 

personligheter och identiteter möjligen påverkat skolkulturen som existerar i den undersökta skolan. 

Det är svårare att få svar på om de etniskt svenska tjejerna och de icke etniskt svenska tjejerna 

skiljer sig i deras föreställningar om femininitet, eftersom svaren från intervjuerna var likasinnade. 

Avhandlingen I en klass för sig av Fanny Ambjörnsson fokuserar på hur tjejer gör för att skapa 

mening i sin vardag. Inom tjejgemenskapen fungerade skapandet av genus som en trygghet och 

glädje men också som avvikelse och normalitet (Ambjörnsson, 2003, s.301). Studien grundar sig i 

poststrukturalistiska teorier och utifrån Judith Butlers teori där kön inte byggs upp som något 

biologiskt utan med hjälp av sociala relationer. Butler menar även att manligt och kvinnligt är 

normativa konstruktioner som produceras genom idéer om heterosexualitet. Ambjörnssons studie 

visar att det finns ett ideal för feminintet som anses vara naturligt och normalt. Den normativa 

femininiteten är i konstant produktion via dagliga interaktioner (Ambjörnsson, 2003, s.305).4 Denna 

forskning som Ambjörnsson har gjort kan relateras till denna studie eftersom den handlar om 

skapandet av genus i tjejernas vardagliga liv. När tjejerna uppfattar det acceptabla, alltså det som 

anses vara normalt för tjejer, förstår de också det oacceptabla genom dagliga interaktioner. Alltså 

bygger tjejerna upp föreställningar och uppfattningar om kön när de samverkar med andra tjejer via 

sociala relationer. Ambjörnsson fann också att tjejerna skapade ett normativt femininitet utifrån 

historiska föreställningar om klass, etnicitet, sexualitet och maskulinitet (Ambjörnsson, 2003, 

s.295). Detta kan förklara en faktor till de tio intervjuade tjejernas uppfattningar som kan kopplas 

till en annan möjlig faktor såsom den etniska bakgrunden och inte bara från skolans kultur. Det är 

alltså inte bara utifrån deras samspel med varandra i skolans värld, som tjejerna skapar sig ett 

normativt femininet, utan även från deras individuella bakgrunder. Även utifrån relationer med det 

maskulina i skolan, det vill säga med killarna, kan vara en anledning till hur dessa tjejer skapar sig 

föreställningar om femininitet. Genom att göra jämförelser mellan det maskulina och feminina kan 

de få klarare syn och förståelse för hur de själva ska vara som tjejer.  

Cecilia Löfberg fann i sin avhandling att samspelet i den sociala gruppen via onlinediskussioner 

4 Författarens översättning av Ambjörnssons (2003) engelska sammanfattning. 
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formade barnen och de ungas genus och kultur. I denna sociala grupp diskuterade de unga om 

nyfikenhet och experiment med andra unga i samma åldrar. Diskussionerna som var med de vuxna 

handlade om praktiska och korrekta frågor där de vuxna gav exempel på sig själva för att ge barnen 

och de unga en förståelse av deras frågor (Löfberg, 2008, s.161 ff.). Den sexualitet, som anses vara 

den ”normala”, framställs och gestaltas i media, veckotidningar och på TV (Löfberg, 2008, s.56). 

Med hjälp av dagens teknologi ges möjligheter, för barn och unga, för att kunna ta del av socialt 

vetande bortom samhälleliga föreställningar (Löfberg, 2008, s.160). Denna forskning kan ge en 

möjlig förklaring till tjejernas förmåga att inhämta föreställningar och uppfattningar genom 

massmediala faktorer. De kan exempelvis vara medlemmar i olika sorters grupper på internet. Det 

behöver alltså inte endast vara uppfattningar som bygger på klass, etnicitet, familjen, maskulinitet 

och skolkultur utan det kan även röra sig om många andra företeelser som tjejerna kommer i 

kontakt med. Trots att tjejerna kan inhämta sig föreställningar från massmediala faktorer är det via 

de sociala samspelet i skolan som de utbyter information om vad som är godkänt och icke godkänt 

tänkande. Alltså förklarar jag här att ytterligare en faktor, som massmedier, kan vara en 

bakomliggande orsak till föreställningarna som existerar hos tjejerna. Det problematiska utifrån 

massmediala faktorer kan vara att tjejerna inhämtar sig information om hur man ska vara som tjej 

utifrån hur en kvinna ska vara. Detta betyder att dessa tjejer, som inte är vuxna kvinnor, kan anta sig 

vara det eftersom de relaterar den egna femininiteten med den massmediala kvinnligheten som 

produceras och framförs dagligen. 

Även Linda Kahlin har undersökt hur ungdomar konstruerar kön genom interaktion och fann att 

ungdomarna identifierar individer utifrån en social grupp där man antas ha något gemensamt. 

Genom att identifiera individer utifrån en viss social grupp identifierar man även sig själv och de 

förväntningar som finns om en (Kahlin, 2008, s.189 ff.). Starkaste sättet för att dra skillnader mellan 

olika sociala grupper använde ungdomarna sig av vi och dom tänkande. Detta kategoribundna 

attribut förstärker gruppens gemenskap när dom blir något negativt i jämförelse med vi (Kahlin, 

2008, s.175). Även denna forskning är relevant för att kunna ge ytterligare en möjlig 

bakomliggande orsak till tjejernas föreställningar. De sociala grupperingarna i skolan, där olika 

identiteter skapas, ger tjejerna en gemenskap. Denna gemenskap förstärks då andra sociala grupper, 

som exempelvis beteendet hos sämre tjejer, anses vara en grupp som skiljer sig starkt från den egna 

gruppen. På så sätt kan tjejernas interaktioner grupperna emellan skapa förutsättningar om hur en 

bra eller dålig tjej är och hur hon beter sig. De föreställningar som tjejernas sociala grupper skapar 

blir alltså utifrån interaktionen i skolan där alla medlemmar är närvarande i skolans värld. 
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6.1 Metoddiskussion
De intervjuer som utfördes med de tio tjejerna anser jag i efterhand ha varit alldeles för 

simplifierade för att få svar på femininitetföreställningar. Ett test utfördes där en fråga om idealtjej 

ställdes, men eftersom denna tjej inte visste vad ideal betydde förstod jag att jag måste förenkla 

intervjufrågorna. Utifrån detta vart frågorna kanske för enkla och borde istället ha behandlat just 

föreställningar om femininitet istället för vad det acceptabla och icke acceptabla för en tjej är. 

Ytterligare en problematik med intervjuer är att jag borde ha haft djupare följdfrågor för att tränga 

in i tjejernas ”jag vet inte” svar. Sådana följdfrågor ställdes visserligen vid något tillfälle men i 

andra tillfällen visste inte tjejen vad hon skulle svara. Problemet med språk var genomgående hos 

de båda grupperna och därför finns det exempelvis svar på intervjuerna där tjejerna har svarat 

nästan identiskt på flera frågor, såsom ”hur en bra tjej är” och ”hur en bra tjej beter sig”. Detta 

förklarar den nivån som dessa tjejer låg på och därav det största problemet med intervjufrågorna. 

Att intervjua barn eller ungdomar är kanske inte det lättaste för en sådan kort studie där tiden är 

knapp.

Valet av tjejer berodde på att få en jämförelse mellan olika tjejer. Det var alltså meningen att välja 

tjejer som inte bara var etniskt svenska eller icke etnisk svenska för att se om det fanns en koppling 

emellan grupperna eller inte. Ett skäl till varför tjejernas etniska bakgrund, från de icke etnisk 

svenska gruppen, inte framkommer är att syftet med studien inte är att ta reda på hur tjejernas 

nationaliteter kan framhäva föreställningar om femininitet. Detta anser jag vara en annan sorts 

studie som jag inte fokuserat på. Min fokus här därför varit gruppernas föreställningar, där likheter 

och skillnader existerar, samt en jämförelse mellan de två grupperna. 

7. Slutsats
Det som tidigare diskuterats är de tio intervjuade tjejers skapande av föreställningar och olika 

bakomliggande faktorer. Resultatet av tjejernas svar kan kopplas till sociologisk teori där 

föreställningar skapas genom ett socialt samspel och sociala grupperingar med andra tjejer i skolan. 

Tjejerna förändrar även sina uppfattningar genom dessa sociala samspel och grupperingar. Tjejernas 

etniska bakgrund kan påverka föreställningar och värderingar om femininitet, trots de sociala 

gruppernas ungefärligt likasinnade åsikter, som skapas i skolan. Tjejernas tankar, föreställningar 

och uppfattningar skapas utifrån deras identitet, personlighet och etnicitet. När de infinner sig i 

skolans miljö tillsammans med andra tjejer, både i och utanför den sociala gruppen, tar de ständig 

del av den kollektiva kulturen som existerar där. Den kollektiva moralen som de bildar inom den 

strukturella ramen på skolan ger tjejerna olika förväntningar på hur de ska bete sig och tänka. Det är 
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specifika roller som tjejerna lever upp till och det är dessa roller som grundar sig i tjejernas 

personlighet. Den sociologiska teorin stödjer också att tjejernas interaktioner och relationer med 

varandra under skoltid bildar en kollektiv och social tillhörighet där moraliska värderingar skapas. 

Genom att lyfta fram skillnader och likheter mellan de två grupperna och hur de uppfattar genus kan 

man även se att de etniskt svenska tjejerna skapar och påverkar den feminina normen medan de icke 

etniskt svenska tjejerna endast följer den. Det centrala i denna studie är att de etniskt svenska 

tjejerna tenderar att vara skapare av normen i den undersökta skolan och dess kultur, till skillnad 

från de icke etniskt svenska tjejerna som absorberar och följer den skapade normen, där 

föreställningar om genus bildas. 

Etnicitet, massmedier, sociala klasser och sociala grupperingar är också bakomliggande faktorer till 

hur dessa tjejer skapar föreställningar. Tjejernas etniska bakgrund är en viktig del av deras identitet 

och personlighet som i sin tur skapar deras föreställningar och värderingar. Förutom dessa faktorer 

existerar många andra möjliga såsom jämförandet med maskulinitet, den vuxna kvinnans ideal samt 

familjemedlemmar och deras bakgrund. Dessa tjejer, som studerar tillsammans i samma skola under 

tre år av sina liv, skapar och bryter olika homosociala relationer, vilket leder till att värderingar och 

uppfattningar utbytes ständigt. Alltså kan samma föreställningar rotera i skolans kultur, där 

aktörerna är desamma men relationerna är skiftande. Trots detta kan jag utifrån denna studie härleda 

en av de ledande faktorerna till att tjejernas bakomliggande föreställningar och uppfattningar om 

femininitet ligger i skolans kultur som skapas utifrån sociala relationer och interaktioner med andra. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning
Det finns många olika varianter av undersökningar som behandlar unga kvinnor eller tjejers 

bakomliggande föreställningar och ett exempel på fortsatta studier är att undersöka om tjejers 

föreställningar grundar sig i etnicitet. För att kunna utföra en sådan studie ska man ha anpassade 

intervjufrågor, där etniciteten är i fokus. Dessa intervjuer kan också förstärkas genom att man utför 

enkätundersökningar med flersvarsalternativ samt att man utför undersökningen i större mängder 

och om möjligt i flera olika skolor, både i Stockholmsregionen och i hela Sverige. Ett annat 

exempel är att man kan forska om hur unga män från olika etniciteter skapar sig föreställningar om 

maskulinitet eller deras föreställningar om femininitet. 
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9. Bilaga 1: Huvudfrågor till intervju
• Hur tycker du att en tjej ska vara?

• Hur beter sig en bra tjej?

• Hur beter sig en dålig tjej?

• Vad är det värsta en tjej kan göra?

• Vad är det bästa en tjej kan göra?

• Hur skulle du förklara en duktig tjej?

• I vilken kategori skulle du sätta in dig själv?
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10. Bilaga 2: Transkribering av svar från icke etniskt svenska 
tjejer

Tjej A 

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Smal, blond, stora bröst, inte blyg, inte blek, fina tänder.

2. Hur beter sig en bra tjej?

Hon är snäll mot andra, hjälper andra, inte röker eller bråkar.

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Bråkar, röker, dricker, snackar skit om andra, hon sminkar sig inte. På vilket sätt ser man att det är 

en dålig tjej? Man ser att hon inte bryr sig om vad andra tycker, hon gör saker som man inte kan 

göra, exempel när hon tjuvar eller spottar på andra. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Jag vet inte, snackar skit bakom ryggen på andra, hon låtsas vara din vän men snackar sen skit 

bakom ryggen på dig. De är falska.

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Att vara sig själv. Jag vet inte.

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Pluggar hemma, festar inte.

7. I vilken kategori skulle du sätta in dig själv?

Något typ mittemellan, lite av båda sidor. 

Tjej B
1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Omtänksam, tänka ändå lite på utseendet, hålla sig fräsch, det finns massor alltså. Jag vet inte. Det 

spelar inte roll hur hon ser ut bara hon tar hand om sig själv.

2. Hur beter sig en bra tjej?

Hon hamnar inte i trubbel, bråk. Hon står på sig själv. Kunna säga ifrån. 
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3. Hur beter sig en dålig tjej?

Hon gör saker som hon egentligen inte vill göra. Tänker du på någonting speciellt? Nej jag vet inte. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Ge för mycket av sig själv. Vad menar du med det? När man till exempel, alltså du fattar, det dära. 

När man inte säger nej till killar. Menar du sex? Ja precis, när de inte säger nej till sex. Inte står för 

sig själv typ. 

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Leva livet. Hur är det att leva livet? Man måste tänka efter det man vill göra men att man ändå gör 

det man själv vill. 

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Ansvarsfull. Tänker du på en duktig tjej i skolan? Jag tänker på i skolan och om man jobbar men 

också för vänner. 

7. I vilken kategori skulle du sätta in dig själv

Alltså jag skulle inte sagt att jag var dålig och jag skulle inte sagt att jag var bra heller. Är du både 

och? Ja man har ju båda sidor. Man kan inte jämföra sig med andra. 

Tjej C 

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Snäll, omtänksam, hon ska ha bra uppfostran.

2. Hur beter sig en bra tjej?

Hon gör det hon själv vill och inte vad andra gör, man ger sig inte för grupptrycket.

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Hon är kaxig, hon är något hon egentligen inte är alltså att hon är falsk, ute efter bråk. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Spotta på andra, och slåss, svära mycket.
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5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Hjälpa andra, stå upp för sig själv, vågar säga ifrån, att man är sig själv.

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Bra i skolan , hjälper sina föräldrar, ser till att andra mår bra.

7. I vilken kategori skulle du sätta in dig själv?

En bra tjej. Varför det? Jag vet inte. 

Tjej D

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Snäll, bra beteende. Hur är man då? Inte falsk, inte snackar skit, bra kompis.

2. Hur beter sig en bra tjej?

En bra kompis, kommer inte på något mer.

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Falsk mot andra tjejer, låtsas vara min kompis, taskig

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Om min bästa kompis väljer en kille före vänskap och sårar dig. På vilket sätt då? Sprida dina 

hemligheter.

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Vara där för dig när man behöver henne, stå på min sida.

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Hon lyssnar på sina kompisar, säger om det är rätt eller fel, veta vad hon håller på med, vara 

självsäker.

7. I vilken kategori skulle du sätta in dig själv?

En bra tjej. 
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Tjej E

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Som hon själv vill, vara sig själv.

2. Hur beter sig en bra tjej?

Det är svårt att svara på, det är olika för varje person, vissa tycker att tjejer ska vara tysta och inte 

prata på lektionerna andra tycker att tjejer ska räcka upp handen mycket och säga mycket. Jag 

tycker att det är både och som förklarar en bra tjej.

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Taskig mot andra och de skiter i vad andra säger, de är bara allmänt otrevliga. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Det här var svårt. Om du tänker det värsta en tjej kan göra mot dig? Lämna en totalt, frysa ut dig.

      5. Vad är det bästa en tjej kan göra? 

Vara juste, lyssna på en, bryr sig om en. 

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

En som tar initiativ i skolan och på lektionerna, våga vara sig själv.

7. I vilken kategori skulle du sätta in dig själv?

Mitt emellan, lite av varje.
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11. Bilaga 3: Transkribering av svar från etniskt svenska tjejer
Tjej 1

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Snäll, inte otrevlig, inte falsk. Ärlig. Typ lite modeinriktad.

2. Hur beter sig en bra tjej?

Hon är ärlig, lyssnar på kompisars problem eller något sånt. 

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Hon är elak, säger elaka kommentarer till en. Lyssnar inte och är egoistisk. Självisk. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Sprida falska rykten, ljuga en rakt upp i ansiktet. 

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Vara ärlig, snäll, inte ljuga för en.

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Duktig i skolan, hon får bra betyg, tar hand om andra, snäll mot alla.

7. I vilken kategori skulle du sätta dig själv?

En bra tjej  för jag lyssnar på mina vänner när det har det jobbigt. 

Tjej 2

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Snäll. Se ut som man vill. Hur vill du att någon ska vara mot dig? Omtänksam, ha humor, inte 

snacka skit. 

2.  Hur beter sig en bra tjej?

Går inte bakom ryggen på någon. Att man kan förlita sig på personen. 

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Går bakom ryggen. Snackar skit och säger någonting som är hemligt eller någonting. Bryr sig för 
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mycket om utseendet. Vad är för mycket? Jag vet inte typ. Noga med hur hon och andra ser ut. De 

hon umgås med måste se bra ut. Menar du att hon är ytlig? Ja!

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Ja det finns mycket. Att hon blir tillsammans med någon, alltså killar, för popularitet eller 

någonting. Hon tänker på för mycket på vad andra tycker. 

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Allt det jag sa fast tvärtemot. Jag vet inte.

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Bryr sig om andra. Tar hand om andra och sig själv. Ja sen kommer jag inte på något mer.

7. I vilken kategori skulle du sätta dig själv?

Mittemellan tror jag. Varför tycker du det? Jag vet inte det bara känns som det. Jag har inget bra 

självförtroende. Varför har du inget bra självförtroende? Jag vet inte faktiskt, jag ärver väl det från 

mina föräldrar kanske eller något.

Tjej 3

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Sig själv först och främst. Många tjejer och ungdomar idag är ganska på varandra och jag tycker att 

det är ganska fel eftersom vi har mycket gemensamt. De som är tillbakadragna ska våga ta för sig 

mer. Alla har rätt till lika mycket och man borde försvara sig själv mot andra tjejer som bestämmer 

mycket. Jag tycker att de borde bli mer självsäkra som person.

2. hur beter sig en bra tjej?

Hon är omtänksam, behandlar andra som hon själv vill bli behandlad, men ändå liksom säger emot 

om hon tycker att något är fel. Hon ställer upp för andra när någon beter sig fel. 

3. Hur beter sig en dålig tjej?

En dålig tjej bryr sig inte om andra och gör som hon vill. Hon är kaxig, hon är uppkäftig mot 

föräldrar och andra vuxna. Hon är bossig över sina kompisar om hon har några. Gör som hon vill. 

Hon tar någonting från affären. 
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4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Det är lite olika beroende på vem hon gör det mot men det värsta en tjej kan göra mot sin bästa 

kompis är nog talar om den största hemligheten som hon har men också även att få ihop det med sin 

kompis pojkvän. Det är nog det värsta tycker jag i alla fall. Något mer du tänker på? Jo alltså det är 

dåligt att misshandla någon också .

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Att vara en bra kompis och hur sur man än blir på varandra att inte liksom såra en kompis genom att 

sprida den största hemligheten som kompisen har och att inte kalla någon för ökennamn. Typ om 

någon är väldigt väldigt smal så får man inte kalla henne för något dumt. Och göra vad som är rätt. 

Vad är rätt? Det är olika. Först och främst måste man göra det rätt för sig själv. Det är väldigt svårt 

att göra det rätt för alla andra och för sig själv samtidigt. Sen måste man göra som lagen säger. 

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Ja hon får bra betyg i skolan. Tar hand om sig själv och andra. Hur tar hon hand om sig själv? 

Alltså att man inte tar droger, är hälsosam. Det var en svår fråga.

7. I vilken kategori skulle du sätta dig själv?

Jag skulle sätta mig själv mer åt bra hållet. Men jag vet inte hur mina kompisar ser mig men det är 

vad jag själv tycker. 

Tjej 4

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

I dagens samhälle är det så att de ska vara populära. Popularitet... svår fråga... man ska ha många 

vänner och vara duktig i skolan. Man ska hålla sig alert när det gäller modet. 

2. Hur beter sig en bra tjej?

Hon ska vara snäll och man ska lita på henne, svårt att förklara, typ en bra tjej.. trevlig. 

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Elaka och säger grejer, de snackar skit, tror att de är störst bäst och vackrast. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Vara elak och dum mot sina vänner, att exempelvis dumpa vännerna för något som inte är viktigt. 
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Och inte lägga ned tid på studierna. Det här är något jag tror i alla fall. 

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Att vara snäll, trevlig och allt det där. Alltså sköta sig.

6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Det är väl någon som pratar mycket på lektionerna, svarar på frågor, att man inte säger elaka grejer, 

alltså säga du är ful, typ personligt.

7. I vilken kategori skulle du sätta dig själv?

Tyst och blyg tjej, jag ligger någonstans i mitten. Jag måste lägga ner tid på pluggande eftersom jag 

har umgåtts med vänner nuförtiden. Men jag är trevlig mot folk jag träffar. 

Tjej 5

1. Hur tycker du att en tjej ska vara?

Hon ska vara snäll. Man ska kunna lita på henne. Hon ska vara uppmärksam om man beter sig på 

ett annorlunda sätt. Man ska vara artig. Man ska inte vara otrevlig man ska säga tack och visa 

uppskattning.

2. Hur beter sig en bra tjej?

Det är väl ungefär det jag sa förut men hon lyssnar mycket när man säger, alltså hon avbryter inte 

när man pratar och låter en prata till punkt. Hon är snäll.

3. Hur beter sig en dålig tjej?

Otrevlig, taskig och snackar skit om en, sprider rykten. Hon kan också vara avundsjuk för att jag 

kanske umgås med en kompis. Hon blir osams för att hon vill vara med min kompis. 

4. Vad är det värsta en tjej kan göra?

Det är väl typ att sprida rykten och bli osams med en kompis. Att bara lämna en och säger att hon 

inte vill vara med dig och går till någon annan kompis. 

5. Vad är det bästa en tjej kan göra?

Vara just mot en, trösta en om man inte mår bra eller är ledsen. Vara positiv. Att om man har gjort 

någonting dåligt att få dig att må bra eller se fram emot någonting. 
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6. Hur skulle du förklara en duktig tjej?

Hon gör sitt bästa i alla situationer. Hon försöker även fast det verkar svårt, hon slutför det alltid. 

Hon tar uppgifter även om någon tycker att det verkar aldrig att gå och försöker med det. 

7. I vilken kategori skulle du sätta dig själv?

Jag tror att jag är bra på att lyssna. Jag försöker alltid att göra det bästa. Ibland så blir jag lätt 

irriterad när folk pratar och det kanske inte är så bra. Jag tror att jag är mittemellan eller något. 
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