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Abstract
The purpose of this thesis is to explore how love relationship affects the identity and attitude 

towards school of study motivated girls in 17-18 years of age with the subsidiary purpose to get an 

idea of how the gender order is maintained in the relationship.

The study is based on theories of gender theory and identity theory, which concerns gender as a 

result of actions and how the gender order is maintained. The identity theory is based as a choice to 

convey different roles.

The study is founded on qualitative research interviews with six different girls, where the focus was 

to learn about their own experiences of how the love relationship affects them. The results were 

interpreted through a hermeneutic analysis.

The results show that the love relationship affect informants' identity on self-perception, what roles 

they convey and the attitude towards school. It turned out that the informants' attitude towards 

school was dependent on their boyfriend´s attitude towards school. The results also show that girls 

are highly involved in the process of maintaining the gender order in which they choose to manage 

their time according to their boyfriend's time, and has the role of the engaging and emotional in the 

relationship. 
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1. Inledning 
Jag minns min gymnasietid som en tid då känslorna svallade och då snacket i korridoren handlade 

främst om vilka som hade blivit tillsammans med vilka eller gjort slut med varandra. Det handlade 

mycket om de som hade förhållanden och de som ännu inte hade någon. Att ha en pojkvän var 

något som eftersträvades bland tjejerna emellan.

Ungdomstiden betraktas ofta som en sökande och frihetsprövande livsfas (Lundqvist 2001: 62), där 

detta sökande tas i form av att förmedla olika roller. Identiteten består utav olika roller som vi låter 

förmedla till vår omgivning (Goffman 2009). Att vara en duktig tjej i dagens samhälle kräver att 

man ska se bra ut, bete sig på ett visst sätt samt vara studiemotiverad (Ambjörnsson 2003).  

Men vad händer med dessa tjejer när de får en ny variabel, en ny roll, att förhålla sig till, att vara en 

flickvän? Kommer de då att prioritera annorlunda än tidigare? Prioriterar de skolarbetet annorlunda 

då de även måste få tid till deras förhållande? Jag är intresserad av att undersöka hur dagens tjejer 

förhåller sig till deras kärleksförhållande och hur det påverkar deras identitetsskapande samt 

undersöka under vilka premisser de prioriterar. Kommer de att ändra attityd till sig själva och till 

skolarbetet, och i så fall, vad beror denna ändring på? 

Som blivande pedagog finner jag det extra viktigt att förstå hur kärleksförhållanden påverkar 

elevernas identiteter samt vilka effekter det kan ha på deras skolarbete, men jag anser även det 

viktigt att förstå hur tjejer förhåller sig till killar, hur genusordningen upprätthålls. 

Denna studie är av socialpsykologisk karaktär, vilket innebär att jag undersöker hur sociala ramer 

påverkar individens känslor, idéer och aktioner. Denna studie baserar sig på kvalitativa intervjuer 

med sex informanter.
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2. Bakgrund
Det manliga är mer komplett och mer dominant än det kvinnliga, närmare besläktat med verklig 
handling, ty det kvinnliga är ofärdigt och i underordning och tillhör den passiva kategorin snarare än 
den aktiva. Så är det också fallet med de två ingredienser som konstituerar vår livsprincip- det 
rationella och det irrationella. Det rationella som tillhör själen och förståndet är maskulint, det 
irrationella, känslans område feminint. Själen tillhör ett överlägsnare släkte än känslan, liksom 
mannen gentemot kvinnan. Philus från Alexandria ca 100 e kr1

Fastän nästan 2000 år har passerat efter Philus uttalande, är faktumet att vi lever i en 

mansdominerad värld, där kvinnan är underordnad mannen och dessa föreställningar som Philus 

hade fortsätter finnas (Hirdman 2004). Nedan följer ett kortfattat axplock över denna 

mansdominans.

Arbetsmarknaden 

Av världens företagsledare representeras 2 % av kvinnor, med andra ord är 98% av ledarna män. 

Alla generalsekreterare och världsbankschefer har hittills varit män (Connell 2009:14-15). Sverige 

är det land där kvinnorna tjänar mest pengar i förhållande till män. Trots FN:s beslut då de antog 

resolution som förbjud av all diskriminering av kvinnor för mer än 30 år sedan, tjänar svenska 

kvinnor ca 81% av männens lön (Connell 2009:16). 

Däremot är Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknader i världen. Oavsett yrke har de 

mansdominerade yrkena en högre medellön än de kvinnodominerade yrkena (Jämo 2010). 

Obetalt arbete
Generellt sett är en betald arbetsdag lika lång för män och kvinnor, ca 8 timmar per dag. Däremot 

jobbar kvinnor i dubbel bemärkelse då de även utför hushållsarbete, tar hand om sina barn etc. 

Under en vecka, utöver sitt betalda arbete räknas kvinnor att jobba drygt 28 timmar med omvårdnad 

av hus, barn med mera (Jämo 2010).

Skollagen

Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan 
könen (2§ skollagen)

I skollagen står det i andra paragrafen att skolan ska främja jämställdhet mellan könen, på vilket sätt 

är upp till skolan. Trots denna lag vittnar tidigare skolrapporter om att i dagens skola får pojkar mer 

1 Citat taget från Hirdman 2004:19
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utrymme i klassrummet än flickorna och att pojkarna därmed får mer uppmärksamhet och tar mer

fokus av pedagogen (skolverket 1994). Att pojkarna får mer uppmärksamhet och tar mer plats gör 

att hierarkin fortsätts att upprätthållas. 

Då skolan bidrar till att hierarkin upprätthålls ser jag, som blivande pedagog, viktigt att 

uppmärksamma detta och se hur tjejer respektive killar beter sig när de är i gymnasiet. Att få en 

förståelse av detta kan göra så att man kan ändra sitt förhållningssätt i undervisningen och se till att 

lika mycket plats tas av både tjejer som killar. Att förstå hur dagens studiemotiverade tjejer tänker 

och förhåller sig till de rådande krav och normer ser jag som något ytterst relevant, då skolan bland 

annat har till uppgift att ”ge eleverna kunskaper och färdigheter samt,i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (2§ 

skollagen). 

2.1 Presentation av informanter
Anna, Agnes, Camilla, Erika, Frida och Josefin2 är de sex informanterna jag har använt mig utav i 

denna studie. Gemensamt för alla informanter är att de bor utanför innerstadstullarna. Alla 

informanter hade bra betyg i högstadiet och sökte sig till innerstaden för att skolorna där hade delvis 

en annorlunda profil på de vanliga utbildningar och delvis för att komma bort från förorten och 

möta nya människor. Alla informanterna kommer från en hemmiljö där den ene eller båda 

föräldrarna har vidareutbildat sig. Fem av informanterna har en medelklassbakgrund medan den 

sjätte informanten, som flyttade till Sverige när hon var nio år från mellanöstern, bor i en av 

Stockholms förorter med lägre socialklass. Denne informant identifierar sig med sin sociala klass, 

som en ”ghettobrud”, medan de övriga fem informanterna identifierar sig främst inom deras 

intressen; båtar, träning och estetisk verksamhet. 

Informanterna har heterosexuella förhållanden vars längd varierar från två månader till tre år. 

Informanterna kände sen tidigare till sina pojkvänner och gick antingen i samma skola eller hade 

gemensamma vänner innan de blev tillsammans, förutom en informant som träffade sin pojkvän på 

ett båtläger. Pojkvännerna är i samma ålder som informanterna bortsett från två informanters 

pojkvänner som är tre år äldre respektive elva år äldre, dessa två har även långdistansförhållanden. 

För fyra av informanterna är det deras första förhållande. Två av informanterna har deltidsjobb.

2 Alla namn är fingerade.
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3. Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att få en förståelse för hur kärleksförhållanden påverkar unga tjejers identiteter 

samt attityder till deras skolarbete. Bisyftet med denna uppsats är att skapa en uppfattning om hur 

genusordningen upprätthålls genom parrelationen.

Utifrån uppsatsens syften avser denna undersökning att främst besvara dessa frågeställningar ur ett 

feministiskt kulturanalytiskt perspektiv, där normer för kön och heterosexualitet, makt och kultur 

utgör basen i analysen av dessa frågeställningar: 

1 . Hur påverkar kärleksförhållandet tjejers identitet?

- Med fokus på vilka normer och ideal som eftersträvas i dagens samhälle samt vilka normer och 
ideal som finns inom parrelationen

2. Kärleksförhållandets effekt på individens självuppfattning
- Med fokus på om individen uppfattar sin självbild samt självförtroende annorlunda nu än innan 
förhållandet?

3. kärleksförhållandets effekt på individens skolsituation

- Med fokus på om individens attityd och motivation gentemot skolan har förändrats? Prioriteras 
förhållandet framför skolarbete eller tvärtom? 
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4. Begreppsförklaring 
I detta kapitel presenteras olika begrepp. Kapitlet inleds med en presentation av socialpsykologi då 

teorierna; den dramaturgiska skolan, rollteorin, socialisation, har en utgångspunkt från 

socialpsykologi och följs åt av en presentation av identitetens delar och avslutas med det begreppet 

det psykosociala moratoriet.

4.1 Socialpsykologi
Socialpsykologi är en integrerad vetenskap som befinner sig i gränslandet mellan psykologi och 

sociologi där interaktionen studeras mellan samhället och individers beteende, med syfte att förstå 

och förklara samspelet mellan individers tankar, känslor och beteende och omgivande samhället. 

Med samhälle menas materiella ting, institutioner i samhället samt enskilda individer eller grupper 

av människor (Angelöw 2000:9). Med andra ord, socialpsykologin studerar den sociala påverkan på 

individens känslor, idéer och aktioner. 

4.2 Signifikanta andra
Med signifikanta andra menas personer i ens omgivning som har en särskild betydelse för 

individen, exempelvis individens mamma/pappa (Stier 2003).

4.3  Normer för kön och heterosexualitet, makt och kultur
Med normer för kön och heterosexualitet avses de rådande underförstådda regler och förväntningar 

på hur en tjej och en kille ska bete sig och bete sig i förhållande till varandra. Dessa normer är 

beroende på vilken kultur individerna befinner sig i. I denna studie är kulturen studiemotiverade 

tjejer i skolor med högt intagningspoäng. Makten som undersöks är den mellan könen, det vill säga 

genusordningen som nämns i teorin.

4.4 Identitetens delar
Fenomenet identitet studeras flitigt inom en rad vetenskapliga discipliner (Stier 2003:19) där 

identitet beskrivs på olikartade sätt, antingen som en gestalt, process eller känsla/upplevelse 

(Ibid:20). Gemensamt för de olikartade sätten att se på identiteten är att de ser identiteten bestående 

av olika delar. Nedan presenteras de delar som utgör totalidentiteten (Ibid:28).

4.4.1 Självuppfattning
Individens självuppfattning är en central aspekt av individens identitet. Med självuppfattning menas 
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att det är den ”bild/föreställning” det vill säga all kunskap och information, som individen har av sig 

själv, oavsett om den stämmer eller inte i omgivningens ögon. Det innefattar även det värde vi 

värderar oss själva. Självuppfattningen består utav två delar; självbilden och självkänslan (Stier 

2003: 49-54). Utifrån omgivningens respons skapas självbilden som är all kunskap och information 

individen har om sig själv, om sina kroppsliga attribut och så vidare. Självkänslan är däremot hur 

individen emotionellt reflekterar till sig själv, det är den grundläggande kärlek och trygghet som 

individen har till sig själv. Självkänslan underhålls kontinuerligt genom individens 

självbedömningar och självvärderingar. Självuppfattningen utvecklas från tidig ålder och fortsätter 

sedan livet ut att utvecklas, den är grunden till individens självförtroende, det vill säga vad individen 

upplever att sig att kunna och verkligen tror på att hon kan det. Självbilden och självförtroendet är 

ett resultat av omgivningens respons (Ibid: 49-54). 

4.4.2 Biografi
Med biografi menas individens levnadsberättelse och livshistoria. Levnadsberättelse är berättelser 

där individen presenteras sig själv utifrån en strukturerad jag-uppfattning, medan livshistoria är en 

så kallad social och kulturell identitet, där vissa sociala fakta kan utläsas oberoende av individens 

egen levnadsberättelse (Alsmark 1997: 39). Det är självuppfattningen som utgör stommen för hur 

biografi kommer att te sig. Över tid kommer innehållet av självuppfattningen att formeras om till 

individens biografi. Biografi är ett händelseförlopp av det som har varit, är nu och kommer att ske. 

Biografin förändras kontinuerligt och ser aldrig likadan från en tidpunkt till en annan, utan individen 

konstruerar och omkonstruerar den retroaktivt. En individs biografi beskrivs i form av en linjär 

tidslinje som avbryts av olika nyckelhändelser, såsom ”sjukdom”, ”börja en ny skola”, ”blivit kär” 

(Stier 2003: 54-56). Att berätta sin biografi är att bekräfta sin identitet och att visa att man är den 

man utger sig att vara (Alsmark 1997:42). 

4.4.3 Subidentiteter
Utöver de mest centrala delarna av identiteten såsom självuppfattning och biografi, består 

identiteten utav olika delar, så kallade subidentiteter. Det är subidentiteterna tillsammans som ger 

totalidentiteten, själva identiteten. Varje subidentitet har sin egen innebörd, men det är enbart då de 

sätts ihop till totalidentiteten som identiteten får dess fullständiga och unika karaktär (Stier 

2003:48). Subidentiteten kan spegla externa identifikationsobjekt som både kan vara konkreta och 

greppbara objekt såsom familj, kompisar, kamratgrupp, men även objekt av en relativ abstrakt 

karaktär såsom kultur, religion, social klass och etnicitet (Stier 2003:49). Dessutom kan 
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subidentiteterna grunda sig i individens inre identifikationsobjekt såsom ambitioner, föreställningar, 

samvete och självideal (Ibid:49). Beroende på omgivningens förväntningar och respons samt 

individens inre identifikationsobjekt, värderas subidentiteterna i varierande sträckning (Ibid:49). 

4.5 Det psykosociala moratoriet
Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson beskriver det psykosociala moratoriet som en fas då 

”den unga vuxna individen får under en tid av fritt rollexperimenterande söka sig till ett fack inom 

någon sektor av sitt samhälle, ett fack som är klart definierat och ändå förefaller att vara gjort just 

för honom” (Erikson 1968 :134). Med andra ord beskriver Erikson denna period, ungdomstiden, 

som en tid då den unge vuxne experimenterar fritt med olika roller för att till slut skapa en 

”enhetlig” identitet. 

Vad händer under denna period? Det är först under ungdomstiden som individen börjar få en mer 

sammanhängande självbild. Under denna period utvecklas det abstrakta tänkandet och ungdomar 

börjar söka sig ifrån sina signifikanta andra och söka efter sig själv, efter sina personliga särdrag och 

konturer vilket gör att de ställs inför en rad valmöjligheter och beslut (Stier 2003:84). Unga drivs av 

en frihetslängtan där ombyte och äventyr eftersträvas, där målet är att få en ”vuxenidentitet”(Stier 

2003: 83). 

Från att ha föräldrar och familj som sina signifikanta andra under barndomstiden ändras det till att 

vänner, pojk/flickvänner blir de signifikanta andra som påverkar identitetsformeringen (Stier 

2003:85). 

4.5.1 Kärlek under ungdomstiden
Det är i början av puberteten upp till 20-årsåldern som räckan av förälskelse tar sig vid (Lennéer-

Axelson 1979). Parsons och Goode menar att dessa förälskelser är en typ av romantisk kärlek som 

framförallt är knuten till sexuell attraktion som fungerar som en övergångskärlek från barn-

föräldrakärleken till den mognade kärleken mellan två vuxna individer. De menar att denna 

romantiska kärlek är ett resultat av individens lossbrytningsprocess från föräldrarna (Ibid: 38). 

Ungdomstiden, från att individen har börjat sin pubertet tills individen når 20-årsåldern, används för 

att pröva olika partners, det kan ses som en tid för parträning till våra nuvarande 

samlevnadsmönster. Det är även denna tid som ses som den stora kärlekstiden både av de unga och 

av omgivningen där varje ”kärlek” ses som den stora riktiga kärleken (Ibid:39).
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Dessa begrepp kommer jag att använda mig i studien då jag ämnar att undersöka hur 

identitetsformeringen och skolattityd påveras av kärleksförhållandet.
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5. Teori 
I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för denna studie. Då genus och identitet går 

hand i hand, har jag valt att först redogöra begreppet genus som följs åt av identitetsformering som i 

sig är beroende av genus. 

5.1 Genus
Genus är ett väletablerat begrepp som har olika definitioner beroende på teoretiskt utgångspunkt, 

men handlar om att man försöker förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantaget formar människors sociala kön. Med andra ord, behandlar genus hur människor 

formas till just män och kvinnor, och hur dessa formeringar bildar samhällets avlagringar, det vill 

säga hur de ingår i politikens, kulturens och ekonomins ”väggar” som bärande kolonner (Hirdman 

2001:11). Genus skapas genom sociala processer som ständigt måste bevaras och reproduceras, det 

är en effekt av upprepade handlingar under en stabil period och ej ett statiskt tillstånd. Butler menar 

att man ska se könsidentiteten som en effekt av handlandet och inte tvärtom. Följaktligen, vi skapar 

vår identitet som man eller kvinna genom de handlingar som vi gör (Butler 2007). Genom att skapa 

dessa handlingar intar man en plats i en genusordning, eller maktsystem, alternativt förhåller sig till 

den ordning som man blivit tilldelad. Denna genusordning fungerar som ett rättesnöre för hur man 

ska bete sig både i sociala sammanhang och i ens privata aktiviteter (Connell 2009: 19). Connell 

menar även att det finns en viss njutbarhet för unga att skapa genusmönster genom olika möten där 

de kan improvisera, kopiera olika mönster. Ett exempelvis är tjejer som gillar att sminka sig 

(Ibid:110).

Det råder en hegemonisk maskulinitet i världen, med andra ord, hur maskuliniteter upprätthåller sin 

ledande position i samhället genom vissa mönster av genusrelationer. Denna genusordning menar 

Hirdman beror på att mannen ses som normbärande (mannens andra lag)3, och att mannen är allt 

kvinnan inte är (mannens första lag).  Genusordning upprätthålls genom att alla är delaktiga, både 

kvinnor och män. Hierarkin ses som en kulturell självklarhet där det är mannens spelkort som 

spelas. Denna självklarhet förstås som något naturligt i detta samhälle, vilket även resulterar att inte 

bara män, utan även kvinnorna har mannen som normbärare och därmed underordnar sig själva 

(Hirdman 2001:75). Normer skapas och upprätthålls genom att peka ut avvikelser (Ambjörnsson 

2003:57).

3 Hur ofta har man inte hört uttrycket ” Hon slåss som en man” som något positivt, medan ”Han slåss som en tjej” 
klingar negativt..
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5.1.1 Heterosexuell kärlek som maktasymmetri
Genusforskaren Hanne Haavind ser en heterosexuell parrelation som någorlunda problematiskt då 

parterna har olika kön. Hon anser att det är under själva parrelationen som mannen och kvinnan får 

sina könsidentiteter bekräftade, vilket betonar betydelsen av de signifikanta andras roll (Holmberg 

1993: 59). Haavind ser därmed kärleken mellan könen som ett emotionellt tillstånd som får den 

manliga dominansen samt den kvinnliga underordning att framstå som något positivt och åtråvärd 

för båda parterna (Fornäs 1991:131). Hon menar att egentligen kan man se kärlek och makt som två 

sidor av samma mynt. Haavind anser att på grund av att parterna tillskriver varandra olika 

könsegenskaper, konstrueras likväl en hierarkisk ordning, där över- och underordningen 

manifesteras i parternas respektive förhållningssätt till varandra för att sedan mötas i den lika 

kärlekkänsla de upplever (Holmberg 1993:60). I dagens samhälle ses denna manliga dominans som 

illegitimt vilket gör att dagens moderna par, som ser sig själva som jämställda, har ett gemensamt 

projekt att osynliggöra maktasymmetrin i sitt förhållande, att se det som deras personliga 

förhållande (Ibid:61). Enligt Haavind är det kvinnans uppgift att få sin underordning att framstå 

som något självvalt:

Hon har ansvaret för att uppleva och framställa den (underordningen) som önskad och eftersträvad 
och i överensstämmelse med hennes personliga egenskaper. Därigenom kommer mannens 
överordning inte att framstå som illegitim dominans, utan som de egenskaper som hon sätter särskilt 
värde på (Haavind i Holmberg 1993:61)4 .

Således underordnar kvinnan sig med hänvisning till mannens personliga karaktär och inte på grund 

av hans kön. Detta resulterar i att mannen i sin tur ser denna underordning som ett uttryck för att 

hon värdesätter hans specifika karaktärsdrag, en affektion från hennes sida (Ibid:61). Haavind ser 

att kvinnans femininit värderas på sättet hon underordnar sig mannen och att mannens maskulinitet 

värderas efter sättet han dominerar kvinnan (Fornäs 1991:133). För att kärleken ska kunna bevaras 

förutsätts att denna hierarkiska relation består. En relation som formar olika ontologiska/ 

existentiella förutsättningar för paret där Hans skyldighet är Hennes rättighet, samt att Hans 

rättighet är hennes skyldighet (Hirdman 2004:88).

Denna genusordning anser jag vara extra relevant att pröva i analysen när det kommer till hur tjejer 

prioriterar skolan och relationen. 

5.2 Identitetsformering
Identitet är ett resultat av samhället och dess normer samt kulturella mönster där socialt samspel 

4 Citatet är redan i boken citerat från Haavinds bok ”Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män” s.21 i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift (6) 1985:3 
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med signifikanta andra är en förutsättning för en framväxt av individens själv och självbild (Stier 

2003:84). Nedan presenteras teorier till hur denna identitetsformering sker.

5.2.1 Den dramaturgiska skolan
Den dramaturgiska skolan är intresserad av direkt socialt samspel, det vill säga vad som sker när 

människor möts ansikte mot ansikte (Angelöw 2000:24). Skolans främste förespråkare, Erving 

Goffman, menar att man ska se livet som ett skådespel, där alla individer spelar teater. Vi skaffar oss 

information av andra människor genom att observera hur de agerar, på samma sätt skaffas 

information om en själv, därmed kan man styra hur man vill att andra ska uppfatta en (Goffman 

2009).

Såsom skådespelaren på scenen vill individen göra intryck på publiken. Där aktören presenteras 

olika föreställningar och framträdande genom att använda sig utav olika masker. Där scenen kan ses 

som samhället medan publiken ses som individens omgivning. När individen presenterar sig själv 

inför publiken försöker hon att kontrollera informationen hon vill förmedla, det vill säga, hon 

presenterar sig så som hon vill framstå inför publiken, vilket ligger till grund för publikens intryck. 

Om publiken bekräftar individens roll/mask, kommer individen att fortsätta att förmedla denna. 

Individen uttrycker sig själv med hjälp av fasaden, genom att bära de olika maskerna. Goffman 

skiljer vår värld i två delar, den främre regionen och den bakre regionen, eller, det som sker på 

scenen och det som sker bakom scenen, där skiljelinjerna mellan de främre och bakre regionerna 

manifesteras överallt i vårt samhälle (Ibid:97,102,110). Den främre regionen symboliserar det vi vill 

framstå som inför omgivningen, exempelvis hur man beter sig på offentliga platser, det 

representerar det stilenliga beteendet, när vi använder oss utav maskerna. När individen framträder i 

den främre regionen kan det ses som ett försök att ge intryck av att gestalta vissa normer. Det finns 

två grupper av normer; den ena är hur individen behandlar sin publik när hon talar till den eller är 

engagerad i det utbyte av åtgärder som är en kompensation för talet, så kallade hövlighetsnormer. 

Den andra gruppen av normer, decorum, behandlar hur individen uppför sig medan hon befinner sig 

inom syn- eller hörhåll för publiken, men inte nödvändigtvis är upptagen med att tala till den 

(Ibid:98).  Den bakre regionen symboliserar därmed det icke stilenliga beteende som exempelvis att 

svära, prutta etc. Den representerar hur man är bakom alla masker, när man är ”sig själv”. I den 

bakre regionen är publiken utestängd. I den bakre regionen sker även repetition av maskerna som 

man vill använda.  Kontroll över bakre regionen spelar sannolikt en betydelsefull roll i den 

”arbetskontroll”-process genom vilken individen försöker skapa en buffert mellan sig själv och de 

deterministiska krav hon omges av (Ibid:103). Ett exempel på detta är till exempel för att kunna 
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behålla sin vikt, krävs det jobb som att träna och äta rätt, vilket oftast göms för publiken.

Enligt Goffman är maskerna som individen använder sig av, en spegling av verkliga sidor hos 

individen. Med andra ord, är maskerna inte ett sätt att dölja djupare eller mer sanningsenliga 

självbilder, utan ett sett att upprätthålla dessa självbilder (Ibid:97-112). 

5.2.2 Rollteorin
Rollteoretiker betonar de sociala rollernas betydelse och undersöker hur de sociala rollerna, som en 

del i samhällslivet, influerar det individuella beteendet. De sociala rollerna är internaliserade av 

samhällsmedborgarna, och sker främst omedvetet (Angelöw 2000:31). De sociala rollerna formas 

och omformas i ett socialt samspel, med andra ord är de sociala rollerna inte fasta, utan omformeras 

kontinuerligt i en process mellan individer, grupper och olika samhälleliga förhållanden (Ibid:31-

32). 

Rollteoretiker menar att krav, normer och förväntningar från omgivningen och samhället, till en viss 

del blir våra egna förväntningar på oss själva. Rollen är summan av de normer som står i samband 

med vissa uppgifter eller positioner. Med position menas en identifikation av något specifikt yttre, 

såsom en man eller kvinna, lärare etc. Det finns tillskrivna samt förvärvade roller, där de tillskrivna 

rollerna är roller vi inte kan påverka utan tillskrivs per automatik såsom kön, medan förvärvade 

roller är något vi själva har skapat, såsom exempelvis en yrkesroll. Om en individs rollbeteende 

överensstämmer med rollförväntningarna, tenderas denna individ att uppmärksammas och värderas 

positivt av omgivningen, på så sätt förvärvar individen förmågan att spela och träna in olika sociala 

roller. Individen spelar inte enbart sina roller, utan upptar även rollen i sin självuppfattning. En 

individ har ett flertal roller i sin vardag, exempelvis som förälder, vän, dotter/son, syskon, yrkesroll 

med mera (Ibid:32, 88). 

5.2.3 Skillnader mellan den dramaturgiska skolan och rollteorin
Vid första anblick kan man förmodligen tro att den dramaturgiska skolan och rollteorin är samma 

sak. Men skillnaden mellan dessa två teorier är att i den dramaturgiska skolan intresserar man sig 

för det direkta sociala samspelet, man studerar vad som sker när människor möts ansikte mot 

ansikte, det är den själva situationen som är intressant. Rollteorin förklarar emellertid individen och 

gruppens beteende utifrån de roller individerna ingår i, hur rollerna har skapats utifrån socialisation 

som en inlärningsprocess där individen gradvis internaliserar normer och attityder som 

omgivningen önskar att individen ska ha för att den sociala ordningen ska kunna bevaras (Bjerrum 

Nielson 1989: 11). Jag ser inte något hinder i att blanda dessa båda teorier, då den ene fokuserar vad 
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som sker i själva situationerna medan den andre ger förklaringar till varför dessa situationer har 

uppkommit. Jag har valt att använda mig av båda teorierna då jag är intresserad av att förstå hur 

informanterna agerar och varför de agerar som de gör.

5.2.4 Socialisation
Socialisation är en kontinuerlig process under hela livet, från barndom till ålderdom och kan förstås 

som en process där individen aktivt skapar mening och struktur i den värld som han/hon har fötts 

till (Bjerrum Nielsen 1989:12). Det innefattar förmedling och inlärning av färdigheter som 

resulterar i att individen självuppfattning formas. Det innebär att individen tar efter samhällets eller 

omgivningens rådande beteendemönster. Normer, regler, värden,tradition och kunskap överförs från 

individ till individ. Oftast är familjen och skolan de främsta institutioner för socialisation. 

Man skiljer mellan primär och sekundär socialisation där den förstnämnde avser den process som 

syftar till att ge barnet bra verktyg för att utvecklas, dessa verktyg är motoriska, kognitiva, 

emotionella och sociala verktyg. Den sekundära socialisation syftar på den process som individen 

själv tillägnar sig och övar in speciella färdigheter, i enlighet till att fungera väl med samhällets 

generella normer och målsättningar (Angelöw 2000).  

Socialisation är en livslång process och man brukar dela upp den i olika levnadsperioder. 

Psykoanalytikern Erik H. Erikson delar in denna process i åtta faser, där varje fas har ett 

existentiellt dilemma, en kris, att lösa. För att individen ska kunna få möjlighet att utveckla en mer 

sammanhängande identitet behöver krisen få en ”framgångsrik” lösning. Under ungdomstiden är 

denna ”kris” att nå en ”vuxenidentitet”, att finna sig själv och nå självständighet (Erikson 1968).

5.2.4.1 Könssocialisation
”En kvinna är inte något man föds till, utan något man blir” (de Beauvoir 2002)

Dessa bevingade ord förklarar att genom socialisation så överförs olika värderingar och attityder till 

individen beroende på dess kön. Man blir alltså en kvinna inte genom att man föds utan att man 

socialiseras till det. Kvinnor och män är biologiskt olika, den ena kan föda barn medan den andre 

inte kan, men där slutar olikheten (Connell 2009). Hur kommer det sig då att män och kvinnor har 

olika beteendemönster? Jo, dessa beteendemönster har uppkommit genom ett invecklat samspel 

mellan individ och omgivningen. Butler menar att denna kännedom, hur ”kvinnor” och ”män” ska 

agera enligt rådande normer inte är naturligt eller kommer av sig själv utan måste läras in (Butler 

2007). Hur lärs då dessa normer in? Den första frågan en nybliven förälder oftast får höra är: Vilket 

kön? Detta kommer att prägla den nyfödde bebisen för resten av dennes liv, då man föds in i en roll, 
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där beroende på könet, får olika rollförväntningar. Ett flertal experiment har visat att människor 

beter sig annorlunda om de är närvarande en bebis av manligt kön eller av ett kvinnligt kön. Man 

har tagit ett spädbarn och kallat det för ”Bengt” och sett reaktioner, samma spädbarn hette senare 

”Berit” och man observerade om samma reaktion gavs av omgivningen. ”Bengt” uppfattas som 

livlig, oduglig och stark medan Berit uppfattades som söt, gullig och näpen. Det är därmed inte 

konstigt att samhället internaliserar rollförväntningar på individen redan som spädbarn (Angelöw 

2000:95-97). Trots att socialiseringsprocessen har en stor del av hur socialt kön konstrueras går det 

inte att reducera genus till just enbart detta (Connell 2002:110). 

5.2.4.1.1 Genusroller
Det har gjorts många studier om vilka roller som tillskrivs typiskt manliga och kvinnliga, samt har 

det utkommit populärvetenskapliga böcker om detta ämne.  Så vilka roller förväntas respektive 

socialt kön besitta? I och med att mannen ses som normbärare står även de manliga egenskaperna 

som normen. Det maskulina står då för intelligens, förstånd, hjärna och genialitet (Hirdman 2004: 

63). De mer generella föreställningarna om skillnader mellan könens skillnader är att männen är 

tekniska, gillar sport, har starkare drifter, är aggressiva och rationella i sitt tankesätt medan kvinnor 

förväntas vara bra på petgöra, gilla skvaller, är omvårdande och ha intuition (Connell 2009:88) 5.

5.3 Sammanfattning 
Identitetsutveckling är en kontinuerlig process som sker i växelverkan av kulturella och sociala 

processer. Identiteten, ”jaget”, består utav roller som individen själv väljer att förmedla till sin 

omgivning. Rollerna i sig beror på kulturella och sociala processer, det vill säga normer kring 

socialt konstruerat kön och heterosexualitet. Dessa normer socialiseras in från det att barnet är 

nyfödd men handlar även om en viss njutbarhet att skapa dessa normer. Med andra ord, 

identitetsformeringen är en effekt på kultur, normer och umgänge som individen omger sig med.

5 Dessa föreställningar (som förmodligen är skapad av männen) är just föreställningar då ingen biologisk skillnad 
(förutom könsorganen) kan bevisas, däremot ser jag dessa föreställningar som ett resultat av att män och kvinnor 
förväntas bete sig på ett visst sätt och därmed utvecklar dessa egenskaper.
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6. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras två avhandlingar som jag tycker är relevanta för denna studie då dessa två 

behandlar genus och parrelationer. I och med att jag ämnar undersöka hur parrelationer påverkar 

identiteten genom ett feministiskt perspektiv har jag valt att fokusera på dessa två avhandlingar då 

de berör ungdomars genuskonstruktion i och utanför parrelationer.

6.1 I en klass för sig
I en klass för sig är titeln på Fanny Ambjörnssons doktorsavhandling i socialantropologi. Syften för 

denna avhandling är att ta reda på hur man blir en tjej, hur skapandet av femininitet sker i 

skärningspunkten mellan klass och sexualitet (Ambjörnsson 2003:11). Ambjörnsson studerar vidare 

vilka ideal, normer och krav tjejer förhåller sig till, vad som sker när de inte lever upp till det och 

vad denna normalitet består av. 

Studien behandlar skillnaderna mellan två olika grupper av tjejer i åldern 16-18 år, i förhållanden 

till klasstillhörighet. Dessa två grupper; tjejer som studerar samhällsprogrammet respektive barn 

och fritidsprogrammet, har olika hemförhållanden, jargonger samt beteende. Ambjörnsson har 

under två terminers tid både deltagit i skolaktiviteter, såsom lektioner, raster etc, samt på 

respondenternas fritidsaktiviteter.

Ambjörnssons resultat av undersökningen visar hur normer och kvinnoideal står i direkt förbindelse 

till klassbehörighet och i ett heteronormativt ramverk. Detta ramverk inte bara möjliggör utan även 

gör det acceptabelt för tjejerna att skapa konstruktion av feminint genus (Ambjörnsson 2003: 77-

78). Tjejerna i samhällsprogrammet, främst med medelklassbakgrund, presenterade sig själva som 

toleranta, kontrollerade och empatiska, de visste precis hur de skulle bete sig framgångsrikt för att 

bära upp idealen, att vara en så kallad ”fin flicka (Ibid: 61). Det var framförallt i det offentliga 

rummet som detta blev påtagligt. Däremot visade tjejerna i barn och fritidsprogrammet, främst med 

en arbetarklassbakgrund, motsatt beteende, och uppfattades av omgivningen som högljudda, 

vulgära och obscena. Studien visar även att det råder en viss negativ attityd gentemot de tjejer som 

avviker från normen. Dessa tjejer ses som osjälvständiga av de som ligger närmare normen. Det vill 

säga, tjejer som vågar bryta sig ifrån normer och vara mer originella uppfattades av respondenterna 

som mindre självständiga. Ambjörnsson analyserar även begreppet hora och vänskapen tjejer 

emellan och upptäcker att begreppet hora ges olika innebörder beroende om det används av S-

tjejerna eller BF-tjejerna (Ibid:197-198).
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6.2 Det kallas kärlek
Det kallas kärlek, är Carin Holmbergs avhandling från 1993. Trots att den är 17 år gammal studie så 

anser jag att den är högaktuell för dagens moderna par. Jag gör ett generaliserande antagande då 

informanternas föräldrar är minst lika gamla som de par som intervjuades i Holmbergs avhandling 

och därmed antar jag att informanterna har socialiserats med samma syn som paren har.

Den följer unga moderna sambopar, utan barn, som upplever sig som jämställda (de flesta är 

politiskt aktiva). Syftet med denna avhandling är att försöka lokalisera hur, och med vilka sociala 

mekanismer, hierarkin (kvinnors under- resp. mannens överordning) konstitueras bland unga 

barnlösa heterosexuella svenska par, och på så sätt förstå hur det bidrar till upprätthållandet av det 

svenska patriarkatet (Holmberg 1993:17-19). 

Resultatet av den kvalitativa socialpsykologiska undersökningen visar att dessa par, omedvetet, 

bekräftar de rådande könsrollerna i form av kvinnors underordning och mäns överordning (Ibid: 

187). Holmberg menar att den sociala konstruktionen av kön och de könsliga tolkningsramarna är 

grundläggande för förståelse av samspelet mellan man och kvinna i en parrelation. Denna hierarki 

är ett resultat de asymmetriska rollövertagande, differentiering, den sociala konstruktionen av kön 

samt identifiering. Hennes analys visar även på ytterligare tre viktiga mekanismer för att uppehålla 

denna genusordning, och det är att mannen får ett nytt självförtroende, hans brist på respons samt att 

hon ibland låter honom definiera hennes verklighet. Mer konkret uppskattar mannen kvinnan för att 

hon är så ”kvinnlig”, medan kvinnan har förståelse för att mannen inte kan göra alla hussysslor 

såsom att städa, diska etc, och/eller tycker det är skönt när mannen bestämmer (Ibid:187-201).
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7. Metod och material
I detta kapitel presenteras vilken forskningsmetod jag har valt att använda för denna empiri, 

urvalsförfarande, genomförandet av intervjuerna och analysarbetet kring det insamlade materialet. 

Kapitlet avslutas med en reflektion om verifiering av empirin samt metodkritik.

7.1 Val av metod 
”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem” 

(Kvale,1997:9). 

Uppsatsens syfte kräver en inblick i individernas livsvärldar och därför har jag valt att undersöka 

detta med en kvalitativ metod i form av forskningsintervjuer. Jag har valt att använda mig utav ett 

semistrukturerat samtal. Med ett semistrukturerat intervju menas en intervju vars syfte är att få 

beskrivningar av informanternas livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening (Ibid: 

13). I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp, det är ett samtal mellan två personer 

om ett ämne som är intressant för dem båda, ett utbyte av synpunkter (Ibid:21). Jag har valt att 

använda denna metod då kunskapen som jag vill erhålla är den om ungdomars uppfattningar om 

deras liv och omgivning. Ett samtal kan göras på många olika sätt där det gemensamma syftet är att 

förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Ibid:32). Forskningsintervjun är 

inte ett samtal mellan likställda parter, då det är forskaren som definierar och kontrollerar 

situationen. I den semistrukturerade intervjun följer jag samtalet genom olika teman där 

informanterna får tänka fritt omkring och där jag som forskare har möjligheter att ställa följdfrågor, 

vilket ej är möjligt i det strukturerade intervjumetoden (Ibid:13).  

Jag har valt att tolka forskningsintervjuer från ett hermeneutiskt angreppssätt. Ett hermeneutiskt 

angreppssätt utgår från att människans livsvärld kan förstås genom språket där fokuset ligger på att 

fånga upplevelser och att uttrycka, tolka och förstå sammanhang. Det är delarnas och helhetens 

förhållande till varandra som utgör tolkningen till materialet. Delarnas betydelse blir beroende till 

helhetens betydelse. (Olsson 2007:100-101).

7.2 Urval av informanter 
Då frågeställningarna analyseras ur ett feministiskt perspektiv, där kultur, normer för socialt 

konstruerat kön och heterosexualitet utgör stommen i perspektivet. Det feministiska perspektivet 

inkluderar båda könen, men jag har valt att fokusera denna studie på tjejer då jag som kvinnlig 

forskare tror att min empiri får en större reliabilitet då de kvinnliga informanterna i studien kan 
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relatera och våga öppna sig mer om sina erfarenheter då vi båda har samma kön. Jag är dock 

medveten att genom att enbart fokusera denna studie på tjejer riskerar jag att bidra till att forma och 

bestämma de genuspositioner som åtskilda (Jmf Ambjörnsson 2003:27).

På grund av tidsspannet för studien valde jag att intervjua sex personer. Kvale menar att för en god 

kvalitativ forskningsstudie ska 15 plusminus 10 informanter intervjuas (Kvale 1997:98). Med alltför 

många informanter riskerar materialet uppgå till många hundrade sidor vilket problematiserar 

analysarbetet, dessutom riskerar även ett för högt antal informanter i en kvalitativ studie att 

analysen blir ytlig, främst på grund av tidsbrist av en djupare granskning av materialet (Stukát 

2005:63).

Tjejerna går i innerstadsskolor i Stockholm i årskurs 2 och 3, födda 1991-1992, och har en 

kärleksrelation. Informanterna valdes genom ett så kallat bekvämlighetsurval ur ett strategiskt urval, 

det vill säga att man tar vad man lättast får tag på, med krav på att informanterna representerar vissa 

variabler (Ibid:62), i detta fall: tjej född 1991-1992, går på innerstadsskola med höga 

intagningspoäng samt har en pojkvän. En av informanterna var en bekants släkting som fick reda på 

min studie och ville ingå i denna, fyra av informanterna tillfrågades i ett bibliotek på en utvald skola 

med rektorns medgivande samt en av informanterna kontaktade mig och ville ingå i studien då hon 

hade fått höra vad den skulle undersöka. 

Anledningen till varför jag valde just åldern 17-19, är för att jag tror att folk i denna ålder tänker 

mycket på framtiden då studenten närmar sig. Informanterna studerade på skolor med höga 

intagningspoäng. Elever som söker sig till skolor med höga intagningspoäng tenderar att vara 

väldigt studiemotiverade, då de själva hade höga betyg under högstadiet (vid 15-års ålder). 

7.3 Genomförande av intervjuerna
Innan intervjun informerades vardera informanten om undersökningens syfte och de etiska 

aspekterna. Intervjulängden varierades från 36-65 minuter där jag utgick från en intervjumall, se 

bilaga 1, med olika forskningsfrågor: informantens bakgrund, kärleksförhållande, syn på kärlek, 

skolarbete, framtidsplaner och vilka i informantens omgivning som har störst påverkan på 

informanten gällande diverse saker. Forskningsfrågorna besvarades genom olika intervjufrågor 

genom ett semistrukturerat samtal. Anledningen till varför det blev en stor variation i intervjutiden 

mellan informanterna är på grund av att nya följdfrågor samt andra intervjufrågor tillkom under 

samtalet. Samtidigt som jag utgick från intervjumallen observerade jag även informanternas 

kroppsspråk för att kunna göra en bättre tolkning av analysarbetet. Intervjuerna bandades och 
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genomfördes i olika miljöer; i konferensrum, vilorum och caféer. 

Fyra av informanterna studerade på samma skola, där intervjuerna skedde under lektionstid i 

vilorum och konferensrum. Dessa rum gjorde att miljön kändes lite sterilt, vilket i sig påverkade 

informanterna då det tog längre tid för dem att dela med sina livsvärldar. De övriga två informanter 

intervjuades på caféer. Valet att göra de återstående två intervjuerna på café var att få en mer 

avslappnad miljö, ett mer vardagligt samtal, där känslan av över- och underordnad inte blev lika 

stort som i ett tomt rum inne på skolan. Däremot gavs det andra problem i form av stora 

brusstörningar vid transkriberingen. 

7.4 Material, transkribering och analys 
I kvalitativ forskningsintervju är språket både intervjuns redskap och det som är föremål för 

texttolkning, i form av band och utskrifter (Kvale 1997:47). Sammanlagt gav intervjuerna en ljudfil 

på 304 minuter att transkriberas. I och med att jag valde att göra en analys ur ett hermeneutiskt 

perspektiv, som fokuserar sig på språket, bestämde jag att transkribera allt som sagts, det vill säga, 

alla utfyllningsord som exempelvis hmm, asså och såhära transkriberades. Däremot har jag valt att i 

resultatdelen ta bort några upprepningar av dessa utfyllningsord då jag anser att citaten annars blir 

svårlästa, ett exempel på upprepningar som jag har valt att ta bort är asså.., asså.., asså.., och enbart 

valt att skriva asså... Totalt resulterade dessa 304 minuter i 45 sidor text för analysering. 

Jag har valt att tolka materialet genom att använda mig utav den hermeneutiska spiralen, där 

tolkningen styrs genom forskarens kulturmönster, dvs. tidigare erfarenheter och kunskaper, där en 

ny förståelse fås genom att hela tiden växla mellan delar av texten och helheten (Olsson 2007:101). 

Jag började först läsa igenom hela materialet för att få ett helhetsomdöme av materialet för att sedan 

gå vidare med vissa teman, exempelvis skolarbete, för att försöka utveckla textens mening. Därefter 

undersökte jag hur dessa delar passade in i helhetsbilden, och fick en ny tolkning vilket i sin tur 

blev en ny förförståelse för kommande tolkningsansatser, detta fortgicks tills en rimlig tolkning 

utgjordes av min förståelse och den mening som informanterna önskade förmedla.

7.5 Verifiering av undersökningen 
För att en undersökning ska vara vetenskaplig krävs det både att den är reliabel och valid samt veta 

vem eller vilka resultatet gäller för. Nedan följer en kort förklaring till dessa begrepp. 

Reliabilitet mäter om studien är pålitlig. För att en studie ska vara pålitlig krävs det att intervjuaren 

inte har ställt ledande frågor eller att intervjuaren tar hänsyn till möjliga störningar som kan ha 
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påverkat informanternas svar i analysen och att utskriften är intersubjektiv, det vill säga att samma 

tal transkriberas lika oberoende på vem som transkriberar. Reliabiliteten måste genomsyras i alla av 

undersökningens moment för att minska risken för en godtycklig subjektivitet (Kvale 1997: 213). 

Med validitet undersöks om det som studien undersöker det den var avsedd att undersöka (Ibid: 

215). Man kan se validitet som en kvalitetskontroll, en granskning av forskningsresultatens 

trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet för alla samtliga stadier i undersökningen, från planering till 

slutsats (Ibid: 219). 

Med generaliserbarhet krävs det att, utöver reliabilitet och validitet, även att man funderar kring 

vem det givna resultatet egentligen gäller för; den undersökta gruppen av informanter, eller kan det 

generaliseras till en större grupp människor (som exempelvis i denna empiri till studiemotiverade 

tjejer i 17-18 års ålder med en pojkvän)? En svagare form av generaliserbarhet är relaterbarhet, där 

andra ska kunna göra jämförelser med sina egna situationer till empirin. Denna uppsats har därför 

inte till avsikt att generalisera resultatet till Sveriges studiemotiverade unga tjejer med en pojkvän, 

utan snarare beskriva resultatet så noggrant som möjligt så att andra ska kunna relatera resultatet till 

sina egna situationer (Stukát 2005: 129).   

7.6 Etiska aspekter 
Etiska aspekter ska genomsyra hela forskningsprocessen. Jag har valt att genomsyra denna process 

genom att använda mig utav informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. 

Detta innebär att de som berörs i studien skall informeras, att deltagarna själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan, att hänsyn måste tas till deltagarnas anonymitet samt att informationen som 

samlats in endast används för forskningsändamål, en annan etisk aspekt är att resultatet ska vara 

sanningsenligt och inte försummat (Stukát 2007 130-134). 

7.7 Metodkritik
En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera från deras resultat 

eftersom intervjupersonerna är för få. Däremot finns ur psykologins historia ett paradoxalt svar på 

detta att för att erhålla generell kunskap bör man just koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier 

(Kvale, 1997:98). Dock är denna studie inte menad för att generalisera resultatet till en större grupp 

av studiemotiverade gymnasietjejer med en pojkvän, utan att få en inblick i informanternas 

livsvärldar så att empirin kan relateras till andra.  Det finns en allmän oro för att kvalitativ forskning 

inte erhåller intersubjektiva tillförlitliga resultat, då analysarbetet är en subjektiv tolkning gjort av 

forskaren. Det är inte säkert att resultatet av analysarbetet skulle vara densamma om en annan 

24



forskare skulle analysera materialet (Ibid:165). Data ska vara otvetydiga, intra- och intersubjektivt 

reproducerbara (Ibid:62). Att den erhållna kunskapen som nås i den valda metoden inte är objektiv, 

utan subjektiv, då den är beroende av informanternas utsagor, kan även betraktas som metodens 

fördel. Då själva styrkan i metoden ligger i att just kunna fånga upp en mängd olika personers 

uppfattningar om det valda ämnet och på det sättet ge en bild av en mångsidig och kontroversiell 

mänsklig värld. Därför anser jag att denna metod är den bästa metod för att kunna erhålla 

nyanserade kunskaper om hur dagens studiemotiverade tjejer påverkas av kärleksförhållanden.
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8. Resultat och Analys 
I detta kapitel redovisas resultat med följande analys av resultatet. Kapitlet inleds med en 

resultatredovisning  och analys av frågeställningarna. Varje frågeställning presenteras enskilt och 

följs av en sammanfattning av resultaten. Frågeställningarna är uppbyggda så att resultatet av 

frågeställning 1 påverkar frågeställning 2 respektive frågeställning 3 därmed läggs mest fokus på 

frågeställning 1. Jag har ej som avsikt att förminska frågeställning 2 och 3 utan anser att alla 

frågeställningarna är lika intressanta. Men, för att för att kunna komma fram till resultaten i 

frågeställningarna 2 och 3 så var jag tvungen att lägga mer tyngd i frågeställning 1 då denna utgör 

en bakgrund till de övriga frågeställningarna.

8.1 Att vara tjej i dagens samhälle 

Unga människor idag är, de är så himla högpresterande, man ska inte bara var bäst i skolan utan man 
ska också vara populärast, snyggast och ha pojkvän, och alla vänner och gå ut på fester och ha ett 
jobb, och träna varje dag, liksom, och det är det jag gör. - Agnes

Agnes bekräftar de rådande kraven som har cirkulerat i nyheterna under det senaste decennium6. 

Stressforskaren Alexander Perski menar att all denna stress påverkas av kraven som att prestera bra 

i skolan och i den övriga arenan, eventuellt ha ett extra jobb för att kunna tjäna pengar till kläder för 

att se bra ut (ungdomsstyrelsen 2010). Idealen att se bra ut, vara smart och duktig bekräftas av alla 

informanter. Ambjörnsson fann att de idealen som samhällsprogrammets tjejer sökte förkroppsliga 

var egenskaper som måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga och tolerans (Ambjörnsson 2003: 57). 

Men att alltid vara högpresterande och alltid visa sig från sin bästa sida påverkade dem i form av 

både av stress och av självförtroende. 

Då hade jag lite den rollen i klassen att plugga, jag pluggade väldigt mycket. Och sen så när jag 
bytte, då kunde jag ta det lite lugnare. Det var skönt. För om jag har väldigt höga krav på mig när jag 
pluggar, då får jag det på andra saker också. Det är liksom, asså, på mig själv, på mitt utseende, på 
hur jag är. Asså, det trappas upp på allting. Så om jag tar det lugnt med pluggande så då..-Josefin

Att välja sin identitet är att välja vilka roller man förmedlar till sin omgivning samt få ett 

bekräftande gensvar på rollerna. Jag tolkar som om att Josefin förmedlade en förvärvad roll tidigare, 

då hon ändrade sitt sätt att vara under gymnasietiden än som tidigare. Att vara den högpresterande 

tjejen gjorde att hon hade förväntningar på sig själv som tillkom till denna position. Att alltid vara 

på topp med både studier, utseende och så vidare gjorde att hon tycktes känna att detta i sig var 

väldigt stressfullt. När hon gick i högstadiet och förmedlade denna roll bekräftades denna roll av 

6 Det finns en serie av artiklar om ”prestationsprinsessor” i de svenska nyhetstidningar som tar upp stressen och alla 
krav somtjejer lever med. 
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omgivningen och gjorde att hon hade förväntningar på sig att fortsätta förmedla denna roll. I och 

med miljöombytte till en ny skola med nya människor, valde hon att inte förmedla denna roll då hon 

blev stressad av det. Jag tolkar det som om Josefin inte själv övertygades om sin ”roll”. I och med 

att ingen i den nya skolan kände henne sen tidigare hade de heller inga sådana förväntningar på vad 

hon skulle förmedla för roll. Men under sin tidigare skolgång då hon ansågs vara den 

högpresterande tjejen, påverkade det även hennes identitet, då roller även upptar så att det blir en 

del av individen personlighet. Hon känner fortfarande att hon måste förmedla att vara ”duktig”, eller 

som hon uttrycker det:
Grejen är att jag är ganska såhära duktig som person- Josefin

Denna roll, eller personlighetsdrag, gör sig påmind i hennes numera mer avslappnade roll, främst i 

sitt kärleksförhållande då hennes pojkvän lämnar över allt ansvar att göra saker till henne.  Detta är 

något typiskt enligt Ambjörnsson, då hon fann att tjejerna förväntades prestera en större tolerans och 

empati än killarna (både av dem själva men även av omgivningen), att de oftast tog på sig rollen av 

uppfostrare (Ambjörnsson 2003:61). Holmberg menar även att de kvinnliga egenskaperna som att 

måna och ta hand om genom ständiga återkommande handlingar, är ett uttryck för tjejen att visa 

kärlek. 

Josefin kände sig betydligt mer lugn i sig själv, när hon valde att under gymnasiet inte ha samma 

roll som tidigare, att inte vara ”supertjejen” som både är högpresterande, snygg och populär. Då 

Josefin bytte omgivning från förort till innerstad hamnade hon i en ny omgivning och fick därmed 

chansen att förmedla en ny roll som bekräftades av den nya omgivningen, en mer avslappnad 

version som fortfarande inkluderar jobb, skola, pojkvän och träning. 

Alla informanter är rådande överens om att deras liv är stressigt. De känner av mycket stress och 

mycket krav från omgivningen. För att kunna klara av stressen har de tvingats att prioritera bort 

vissa saker i sina liv, eller som Camilla uttrycker sin stress.

Just nu är mitt liv så stressat för att jag har så mycket i skolan. Resten har jag i princip lagt ner, det är 
skolan, båten, de vänner som jag orkar träffa och pojkvännen. Det är mitt liv just nu. - Camilla

Att stressen över skolarbete blir så påtaglig för informanterna ser jag som något viktigt att 

uppmärksamma som blivande pedagog, då jag anser att elever ska kunna ha ett liv utanför skolan. 

Enligt mina erfarenheter gör stress det ännu svårare att kunna lära in nya saker, och som blivande 

pedagog tycker jag det därför är viktigt att förstå att unga tjejer (och förmodligen även killarna) 

upplever sitt liv så stressat. Detta så att jag kan anpassa min undervisning för att inte spä på deras 
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stress.

8.1.1 Att visa måttfullhet
De rådande normerna och ideal kring hur tjejer ska bete sig gör sig påminda i alla typer av 

sammanhang. I de olika sociala situationerna finns det en uppsättning av olika förhållningsregler till 

de olika roller man väljer att förmedla (Goffman 2009:39).  Ambjörnssons rön om att tjejerna 

förväntas bete sig med måttfullhet i det offentliga rummet, eller som Johanna i hennes studie säger 

”Men om jag pratar mycket så tycker folk att det är irriterande. Bara för att en tjej inte ska prata så  

mycket” (Ambjörnsson 2003:271).  Holmberg uttrycker denna måttfullhet som ett sätt att visa 

omsorg. Detta kan även ibland bekräftas av Frida som avundas sin pojkväns förmåga att alltid vara 

sig själv och inte spela olika roller (vilket enligt Goffman är omöjligt då vi alla spelar roller i den 

främre regionen).

Jag kan gå in som en slags roll, asså, om man är nånstans och ska vara väldigt.., asså, jag vet inte, tex 
om man, ehh, jag vet inte riktigt om jag ändras. Jag blir väldigt blyg när jag träffar nya människor 
och då kan jag vara väldigt tyst, och jag är inte en sån människa som är väldigt tyst, jag är väldigt 
framåt, lite fräck, asså inte fräck ohövlig, men.. Eeh, men du förstår vad jag menar kanske.. Och som 
eh, när jag träffar nya människor så säger folk ”Oj, är du blyg” sen bland mina andra kompisar 
ibland, men nej, jag brukar alltid sitta först och se vad det är för slags människor och hur beter dem 
sig. För att se lixom, hur jag ska bete mig. Lite se hur det är. -Frida

Frida intygar denna omsorg, att låta andra ta plats först, vilket jag ser som en tydlig genusordning då 

Fridas pojkvän inte har socialiserats likadant emedan Frida upplever att han kan vara sig själv 

kontinuerligt, med andra ord inte behöva visa denna måttfullhet. I och med att Frida i sin tur väljer 

att gå in i måttfullhetens roll reproduceras denna genusordning. S-tjejerna i Ambjörnssons studie 

berättar även att när de är för sig själva är de inte lika återhållsamma. Då kan de stoja på och 

”slappna av”, detta bekräftas av Frida då hon själv inte anser sig vara en blyg person, men att hon 

tar den rollen i ett nytt umgänge. Informanternas utsagor bevittnar att dagens tjejer står inför många 

valmöjligheter att förmedla olika roller. Rollerna som en ung tjej ska vara, sprungna ur idealen och 

fantasier om hur ”supertjejen” borde vara, har ökat tjejers presentationskrav på sig själva och har 

därmed blivit lika förtryckande som de gamla traditionerna om könsroller (Ziehe 1994:37). Denna 

valfrihet upplevs däremot som en ofrihet som ökar tjejernas tvivel, ångest, dysterhet och orklöshet 

(Fornäs 1994:156). 

Som en blivande pedagog anser jag att det är viktigt att kunna förstå vilka ideal och normer som 

finns för dagens studiemotiverade tjejer, för att kunna hjälpa dem och komma med relevanta insikter 

och på det sättet försöka få dem mindre stressade.  
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8.1.2 Att vara tjej i ett heterosexuellt förhållande
Ambjörnsson upptäckte att ha en pojkvän är något som eftersträvas för den ideala tjejen då tjejer 

med pojkvän får en högre status av omgivningen. Att ha en pojkvän ger tjejen en högre position och 

bekräftar identiteten som tjej, samt ett tecken på mognad. Ambjörnsson menar att tjejer eftersträvar 

att ha pojkvän då det delvis är en inträdesbiljett till den sociala gemenskapen då man har lyckats 

med konststycket att attrahera en kille. Däremot är statusen direkt kopplad till vilken kille man 

lyckas attrahera, positionen blir högre om killen uppvisar de rätta fysiska attributen (Ambjörnsson 

2003).

Men han, asså, DU skulle inte vända dej om om du såg honom på gatan. Det är sant! Han är inte 
jättesnygg, asså, han är alldaglig.- Camilla

Camilla verkar skämmas lite över att hennes pojkvän räknas som enbart alldaglig. Hon medger även 

att hon finner sig mer intelligent och verkar småskämmas lite över detta då hon också ursäktar sig 

med att hon normalt attraheras av äldre män som är mer intelligenta än henne. Däremot anser hon 

att hans 11- åriga försprång (han är 11 år äldre) väger upp lite. Att vilja ha en man som är mer 

intelligent än sig själv ser jag som ett tecken på normer, att mannen ska vara den rationella och ta 

hand om kvinnan. Detta tycks vara något typiskt för tjejer enligt Holmbergs studie, då hon fann att 

tjejerna uppskattade när mannen tog initiativet, tog hand om och var den rationella i förhållandet 

(Holmberg 1993). Fastän Camilla varken uppskattar sin killes attribut eller intelligens så ger detta 

förhållande en position som tjej, då hon lyckas attrahera en av motsatt kön. Däremot tolkar jag 

hennes ursäktande som ett svar på missnöje av positionen, att hon egentligen ville ha en högre 

position som tjej, vilket dock inte är möjligt då hon enbart lyckades attrahera en ”alldaglig” och 

”normalbegåvad” man.

8.1.2.1 Normer och ideal i förhållandet
Det pågår en jämställdhetsdiskussion i vårt samhälle, där lika villkor ska finnas för män och 

kvinnor. Men hur lika är vi i ett förhållande, och hur reproduceras könsnormerna i ungas 

förhållande? Alla informanter har växt upp med denna diskussion om jämställdhet och enligt dem 

själva har de alla ett jämställt förhållande. Butler menar att denna jämställdhetsdiskussion, där målet 

är att klyftan mellan män och kvinnor överbryggs, i sig lyfter fram skillnader mellan könen och 

därmed bidrar till att reproducera de gränser vars mål är att upphäva dessa gränser (Butler 1990: 

148). Butler menar att samhället tillskriver de olika könen olika roller. Könsrollerna internaliseras 

genom en process där omgivningens värderingar, kultur och moraluppfattningar successivt skapar 

integrerade delar av individens personlighet, eller som Bjerrum Nielsen och Rudberg beskriver:

...flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga eftersom det är detta de har fått beröm och 
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uppmuntran för från omgivningen, medan motsatt beteende antingen har ignorerats eller 
straffats”(Bjerrum Nielsen 1989:11).

En handling är inte specifikt manligt eller kvinnligt i sig utan blir enbart könsspecifikt som ett 

resultat av samverkan mellan två människor av olika kön (Holmberg 1993: 47). Holmberg finner att 

de positiva egenskaper hos en tjej i en parrelation är att vara omvårdande av både hem och hushåll, 

men framförallt att alltid vårda mannen, medan mannens uppgift är att vara den rationelle, att trösta 

kvinnan och skydda kvinnan. Detta bekräftas även av informanterna, på frågan vad Josefin trodde 

hennes bästa egenskap enligt hennes pojkvän, var svaret:

Jag tror att han gillar att jag är liksom engagerad, för att han har lite dåligt förhållande med sin pappa 
just nu, att jag är ganska såhära, att han inte pratar om det, utan att jag liksom drar ut från honom. Att 
jag ”jag tycker att du ska göra såhär, och såhär..”-Josefin

Med hänvisning till föregående delkapitel tolkar jag detta som ett typiskt ideal för en tjej, att alltid 

vara emotionellt omsorgsfull. Normer som att killen ska vara manlig och inte omsorgsfull som en 

kvinna (Bjerrum 1989) gör sig påmind i Fridas förhållande. 

Jag vet inte riktigt om det e en dålig egenskap. Men att jag tänker mig att, i det stora hela, att tjejer 
kanske mer är lite såhära och jag, såhära ”ååh, gosiga”, att man vill gosa, och han är typ såhära 
”Ähh, men..nu kollar vi på film” typ. Så det känns såhär, jag vet inte om det är en dålig egenskap. 
-Frida

Fridas utlåtande bekräftar Holmbergs resultat att det är en typisk kvinnlig egenskap att vilja gosa. 

Uttalandet understryker genusordningen då Frida känner att hon vill gosa med sin pojkvän men det 

är upp till honom när detta gosande äger rum. 

8.1.2.1.1 Pojkvän som lugnande medel 
Holmberg finner även att de egenskaper kvinnan i förhållandet har är att vara den smått hysteriska 

och emotionella. Och att det är mannens uppgift att vara ”tryggheten i deras tillvaro” och ”trösta 

henne”. På detta sätt får mannen sin manlighet bekräftad och kvinnan sin kvinnlighet bekräftad när 

hon är ”liten” och ”svag”, då han är tryggheten (Holmberg 1993:131). Denna bild styrks av 

informanterna då de själva har en bild att de är smått hysteriska och emotionella, egenskaper deras 

respektive pojkvän inte har. Däremot tycks respektive pojkvän ha de egenskaper som eftersträvs; en 

lugnande effekt på informanterna samt ge dem energi för att klara av vardagens alla stressmoment.

Asså, han ger mig krafter, då pallar man, man orkar plugga och man orkar göra grejer.-
Anna 

Under ungdomstiden ändras de signifikanta andra från föräldrar till vänner, flickvänner och 
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pojkvänner, där de nya signifikanta andras personlighetsegenskaper och beteenden

eftersträvas (Stier 2003:85). Det är de nya signifikanta andra som har störst påverkan på individen. 

Erika, vars pojkväns bästa egenskaper enligt henne är att han är lugn, berättar hur hennes pojkvän 

påverkar henne på ett positivt sätt.

Han påverkar mig ganska mycket eftersom han, asså jag kan bli ganska uppstressad när jag är 
stressad, och han kan verkligen såhär prata med mig och ”Ta det lugnt nu”, så att jag mår mycket 
bättre än vad jag gör utan honom, för att han kan få mig väldigt lugn och trygg och glad igen om jag 
mår väldigt dåligt eller så.-Erika

Återigen vittnar Annas och Erikas uttalanden hur genusordningen upprätthålls. I och med att 

informanterna ser sig som uppstressade, låter de deras pojkvänner få ”lugna” ner dem. 

8.1.2.1.2 Genusskillnader
Det finns genusskillnader i de olika sociala sammanhangen. På frågan om respektive pojkväns bästa 

egenskap, svarade alla sex informanter att det de främst värdesätter hos sina respektive pojkvänner 

är att de kan vara ”sig själva”, eller som Frida beskriver:

Hans nog bästa egenskap är nog att han är sig själv hela tiden, med alla människor. Det är så himla 
härligt när man tar med honom nånstans så är han alltid liksom trevlig och sig själv och...han ändras 
inte bara för att någon annan vill det. Det e väldigt härligt tycker jag.”-Frida

Informanterna själva upplevde att de inte alltid hade den egenskapen, att kunna vara sig själv utan 

att det var en mer manlig egenskap. Detta tolkar jag som att informanterna enbart tror att det är 

tjejer som måste vara på ett visst sätt för att bli accepterade av sin omgivning. Fridas stolthet över 

att hennes pojkvän alltid är ”trevlig och sig själv” tolkar jag som något som styrker hennes position 

som tjej då hon aldrig behöver oroa sig över vad omgivningen ska tycka om hennes pojkvän.

Med könssocialisering, en anpassning till samhällets förväntningar och rådande normer, utvecklas 

individernas könsidentitet.  Det är fortfarande så att killarna får mer uppmärksamhet medan tjejerna 

förväntas ge denna plats till killarna. Detta sker oftast omedvetet, som i Erikas fall. 

Det kan kanske vara såhär, i sociala sammanhang är han väldigt utåtriktad. Jag är också utåtriktad, 
men ibland kan det vara att han tar över, eller att jag tystar och han blir lite mer högljudd, även fast, 
jag vet inte, det är liksom inte så att han gör nånting utan att det är jag som gör nånting. Det blir väl 
så att jag låter honom prata mer och tar ett steg bak. Men det är inte så att jag gör det medvetet utan 
det blir liksom mer omedvetet men det är nånting som kan hända ibland. Men det känns inte som om 
han gör det medvetet eller att jag gör det medvetet, men det blir ändå så ibland. -Erika

Goffman menar att när aktören inte samtalar med sin publik, förhåller ändå aktören sig till vissa 

anständighetsnormer (dekorum). Dekorum är moraliska krav som bland annat innefattar ”regler” 

om sexuell anständighet och respekt. Jag tolkar Erikas uttalande, som ett sätt att förhålla sig till 
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dessa moraliska krav omedvetet, som ett svar på socialisation där tjejen oftast får ge plats åt killen.

Uttrycket ”bakom varje framgångsrik man står en kvinna” bekräftar Erikas uttalande, då hon ibland 

”förhöjer” hans position på bekostnad av sig själv. Jag ser detta som något typiskt för att bevara 

genusordningen, då hon alltid låter pojkvännen komma först och då pojkvännen i sig inte ens 

reflekterar över detta, att han tar mer plats. Med andra ord att han ser det som en självklarhet då det 

är hans privilegier som kille. Detta finner jag av stor relevans som en blivande pedagog, att 

uppmärksamma när tjejer ”ger” sin plats till killarna i klassen. Som nämnt i skolverkets rapport 

nr.47 får pojkarna mer uppmärksamhet och tar mer plats i klassrummet. Det är därmed inte heller 

konstigt, anser jag, att tjejerna rättar sig efter det då de uppmuntras till det. Därmed anser jag att lika 

mycket plats ska tas av både tjejer och killar, och därför är det viktigt som pedagog att 

uppmärksamma och låta tjejer få lika mycket utrymme.

Min tolkning av informanternas utsagor är att respektive informants pojkväns primära roll i 

förhållandet är att göra dem lugna och glada. Tjejerna i studien uttryckte att de i utbyte för dessa 

effekter som förhållandet ger, planerar sin tid. Exempelvis Erika, som väljer att planera tiden som 

tillbringas med pojkvännen, då pojkvännen tycks sakna tidsperspektiv. 

Asså, det är ju ganska stor skillnad för jag är väldigt såhär planering, asså i allmänhet, 
planeringsaktiv att jag bara, asså jag gillar verkligen att ha kalendern och skriva in saker och bara 
”nu träffar jag den då, och den då...” Medan han e såhär, ”men vi kan väl se lite hur det blir.”- Erika

Att Erika uttrycker ett behov av att strukturera upp sin tid, styrker de olika påståendena från övriga 

informanter som upplever balanseringen av förhållanden i kombination med skolan som stressfull. 

Att Erika är den som planerar NÄR det är möjligt att träffa pojkvännen, visar på att en stark vilja 

där hon skulle kunna ses som den med makt och styrka i förhållandet. Dock så menar Connell att 

det kan finnas en viss njutbarhet att skapa genusmönster hos unga. Detta tycker jag märks i Erikas 

uttalande, då hon tycks finna en glädje i att planera saker och ting. Tidsuppfattningen är något 

informanterna anser att detta är en typiskt ”tjej”-egenskap som killarna inte riktigt förfogar att ha. 

Jag tolkar det även som ett sätt att visa omsorg, då informanterna ser planeringen av tiden som 

spenderas med pojkvännerna som nödvändig för att förhållandet ska fungera. Genom att hela tiden 

skilja på att tidsplanering tycks vara en ”tjej”-egenskap, lyfts skillnaderna mellan könen fram och 

på det sättet reproduceras stereotypiska egenskaper. Genom reproduktionen upprätthålls 

genusordningen.
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8.1.3 Sammanfattning frågeställning 1
 Idealen och normerna för tjejer är att vara omtänksamma, kontrollera sina känslor, vara 

omvårdande, högpresterande, smarta och snygga. Att ha en pojkvän ger tjejerna en högre position, 

social status, och gör att de uppfattas som mer mogna av sin omgivning menar Ambjörnsson 

(Ambjörnsson 2003:106-117). Informanterna väljer att försöka förmedla rollen som tjej enligt de 

rådande idealen, på bekostnad av stress och upprätthållandet av genusordningen. I parrelationen har 

pojkvännen främst rollen att vara den ”rationelle” att ge tjejerna råd om saker och ting, att skydda 

tjejen och att ta hand om henne i form av tröst. En tydlig genusordning märks då informanterna låter 

deras pojkvän ta plats på bekostnad av dem själva, och bestämmer när paret ska gosas och göra 

”tjejsaker”. Ur ett utbildningsvetenskapligt syfte ser jag detta som viktigt för att förstå varför tjejer 

oftast låter killar ta plats i klassrummet. Som blivande pedagog har det öppnat mina ögon för hur 

jag som lärare bemöter eleverna då man oftast själv spelar med i de sociala reglerna för hur de olika 

könen ska bete sig. På detta sätt har det gett mig mer kunskap, i form av förståelse, för att kunna 

bryta normer och ideal och kunna ge lika plats åt både killar och tjejer i klassrummet. Som blivande 

pedagog anser jag det även vara av stor vikt att förstå hur dagens studiemotiverade tjejer känner en 

sån enorm stress och krav på sig själva, detta för att jag som lärare kan delvis anpassa 

undervisningen så att de inte får mer skolarbete men även delvis komma med insikter. 
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8.2 Hur förhållandet påverkar självuppfattningen 
Resultatet från frågeställning 1 visade att för att betraktas som en tjej med hög position, krävdes det 

att man skulle följa normer och ideal för denna position, såsom att ha det ”rätta” utseende, vara 

populär och högpresterande.  En individs förmåga att följa de sociala ideal och normer som finns i 

dagens samhälle samt förmedla en rimlig presentation av jaget och kroppen avgör hennes möjlighet 

att utveckla en känsla av duglighet och en positiv självkänsla. När en individ lyckas förmedla sig 

själv på ett positivt sätt leder det till en känsla av ökat välbefinnande och till en positiv 

självuppfattning av jaget och kroppen, men om hon misslyckas med detta leder det ofta till känslor 

av misslyckande och skam (Goffman 2009). Inledningsvis vill jag återknyta till begreppet 

självuppfattning. Självuppfattningen är ett komplex nätverk av självbild och självkänslan och 

grunden till individens självförtroende. Självbilden, all kunskap som individen har om sig själv, 

skapas kontinuerligt genom hela livet och utvecklas genom socialt samspel. Det är genom 

individens tolkningar och upplevelser samt bemötandet och responsen av omgivningen som 

självbilden om sig själv skapas. Självkänslan är hur individen emotionellt reflekterar kring sig själv, 

den grundläggande kärlek och trygghet som individen har till sig själv. Självförtroende är kunskaper 

individen tror sig kunna behärska och inte behärska vilket får individen att agera eller inte agera i 

olika situationer (Stier 2003:49-51). Hur har då kärleksförhållandet påverkat informanterna i form 

av självuppfattning?

Som nämnt i teoridelen, upprätthålls och formas ideal och normer genom att peka ut avvikelser. 

Camilla ser sig själv som en avvikelse, och därmed bidrar med att upprätthålla normerna, då hon 

inte har det utseende som eftersträvas enligt henne själv.

Jag gav upp mitt utseende ganska tidigt. För jag är inte byggd att ha storlek 0, som är det ultimata för 
samhälle – Camilla

För att passera som acceptabel har Camilla valt att satsa på sina inre egenskaper, såsom sitt 

intellekt. Hon ser sig inte som snygg, då hon, enligt sig själv, inte följer idealen i dagens samhälle. 

Camilla  medger att hennes pojkvän har fått henne att uppskatta sina inre egenskaper mer och ha 

fått henne att känna att hon ”duger”. Det vill säga, att hennes inre egenskaper duger till att vara en 

bra person, något som hennes omgivning inte har lyckats med att ge henne ett intryck av. En 

kännbar negativ kroppsuppfattning får återverkningar på självbilden (Stier 2003: 46). Det är först 

genom sitt förhållande som Camilla verkligen har fått en bra respons på hur hon är och på det sättet 

förstärkt hennes självförtroende och självkänsla. 
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Camilla medger att hennes självkänsla har förändrats då hon numera ser att hon duger som den 

individ hon är. Självkänslan och självbilden existerar i ett nästan symbiotiskt förhållande, där en 

positiv självbild möjliggör en stark självkänsla och en negativ självbild påverkar och gör 

självkänslan mer bräcklig (Stier 2003: 53). Hennes pojkvän har påverkat hennes självbild och 

därmed även hennes självkänsla, då hon börjar gilla hennes inre egenskaper mer än tidigare. 

Dessutom tolkar jag att i och med att hon har en pojkvän har det även styrkt hennes position som 

tjej som i sig har påverkat hennes självkänsla. Förutom Camilla har de övriga fem informanter inte 

samma uppfattningar om deras respektive fysikaliska attribut. Däremot medger de alla, att tack vare 

deras respektive pojkvänner, har de fått bättre självförtroende och att de uppskattar sig själv mer.

Självuppfattningen består av upplevelser och erfarenheter av den egna kompetensen, det vill säga, 

det individen behärskar/inte behärskar att göra. Därmed utgör den stommen i individens 

självförtroende. Det är självförtroendet som får individen att agera eller inte agera i olika situationer 

(Stier 2003:54). Alla informanter vittnar om att de känner att de inte riktigt duger som personer i 

helhet, att deras självförtroende inte är så bra som de önskar. Exempelvis uttrycker Josefin sin oro 

över att hon är hennes pojkväns första flickvän på följande sätt:
..han inte vet att det finns bättre typ, om det tar slut- Josefin

Jag tolkar Josefins uttalande som något specifikt för dagens tjejer, att alltid försöka vara 

”supertjejen”. Josefin menar att det som inte talar för att hon är den bästa för sin pojkvän är hennes 

egenskap att ”vara svår”, det vill säga att vara en känslosam person. Detta ser jag som något typiskt 

för att upprätthålla genusordningen, då Josefin eftersträvar de manliga egenskaper att kunna 

”behärska sina känslor”, att hon känner att hon är i underläge och inte riktigt behärskar det 

kvinnliga idealet att kunna behärska sina känslor.

Alla informanter säger sig känna mer stabila som personer tack vare sina kärleksförhållanden. 

Genom att informanterna känner sig mer säkra på sig själv har även deras självförtroende blivit 

bättre. Jag tolkar detta som att individerna har fått en mer bättre självuppfattning då deras självbild 

och självkänsla har bättrats.  Detta märks i alla informanters utsagor att de känner sig mer hela och 

stabila tack vare sina respektive pojkvänner, eller som Julia uttrycker det. 

Mer glad har jag definitivt blivit, jag tror att han har påverkat mitt självförtroende ganska mycket. 
Asså, jag hade inte dåligt självförtroende innan alls, men ändå, man känner sig ändå bekräftad på 
nått sätt, att man vet att den här människan älskar mig lika mycket som jag älskar honom, ungefär så. 
Det är väldigt bekräftande på det sättet. För jag har aldrig riktigt haft såhär kroppsligt dåligt 
självförtroende eller så, men mera att man kanske tvekat på saker som känslor, så man har blivit mer 
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säker på det sättet. - Julia

8.2.1 Klasstillhörighetens påverkan på självuppfattningen
Ambjörnsson fann att ideal och normer stod i direkt förbindelse med klasstillhörigheten. Genom att 

följa de sociala ideal och normer utvecklas en känsla av duglighet och en positiv självkänsla. Hur 

uppfattas då självuppfattningen för Anna som har gjort en klassresa från en av förorterna känt för 

sin låga sociala status till en innerstadskola där merparten av eleverna kom från medelklassen. 

Anna, som tidigare inte hade bra självförtroende, medger att hon numera har det.

jag har det, och det är också på grund av honom jag har bra nu. - Anna

Anna medger även att anledningen till att hon ibland inte har ett bra självförtroende är för att hennes 

vänner från förorten trycker ner henne. 

Man hör ju lixom mycket såhära, man känner sig osäker när folk säger saker. (…)Det e mina 
vänner, men jag tror inte att dom menar det. Det e inte saker man menar, det e bara att man tar illa 
upp. Asså, man tröttnar ibland på såhära. (…) Men här, när man kom hit så är det såhära, det e bra på 
nått sätt, för man lär sig, man ser att folk har sina gränser.”- Anna

Då självuppfattningen skapas från omgivningens respons är det inte konstigt att Anna ibland känner 

att hon inte duger, då de viktigaste i hennes omgivning är hennes pojkvän och vänner. 

Självuppfattningen inrymmer betydelsen och värdet som individen ger sig själv och är som bekant 

ett resultat av grundläggande upplevelser av gemenskap (Stier 2003: 50). Annas vänner och pojkvän 

utgör hennes gemenskap och där hennes vänner trycker ner henne medan hennes pojkvän har fått 

henne att uppskatta sig själv mer. Jag ser detta som att Annas vänner utgör en av hennes publiker, 

som inte bekräftar hennes framförande vilket leder till hennes osäkerhet kring hennes ”jag”. 

Pojkvännen, som också utgör en av Annas publiker, bekräftar hennes framförande och neutraliserar 

till en viss del hennes osäkerhet, vilket ger henne en känsla av ”duga” då hennes tolkning av att 

vara idealtjej bekräftas. 

Att Anna upplever att hennes tjejkrets inte bekräftar hennes ”ideal”-roll, kan tolkas som en inre 

makthierarki tjejer emellan. Ambjörnsson indikerar på att tjejer tenderar att vara de bästa 

”gatekeepers”, det vill säga, de som först pekar ut eller larmar om avvikande beteenden hos andra 

tjejer. Då Anna, i och med sitt skolbyte kan anses ha gjort en klassresa, har denna resa medfört att 

Anna anpassar sig efter de nya normer och regler som hennes gamla vänner inte är införstådda med. 

Detta i sig medför att de har svårt att acceptera och bekräfta hennes nya fasad. I Ambjörnssons 

avhandling tar hon upp hur BF-tjejerna med lägre socialklass använder dagligen ord som hora och 

andra ”starka” ord till sina vänner i en vänlig jargong dem emellan. Anna, som bor i en av 
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förorterna till Stockholm med låg socialklass, blir numera negativt påverkad av denna jargong. Hon 

upplever att ”sitt” folk från förorten inte har samma gränser för vad som är acceptabelt än 

personerna i hennes ”nya” skola. Jag tolkar detta som en klassresa. I och med att hon bytte miljö till 

den nya skolan och började umgås med tjejer med medelklassbakgrund, fick hon upp ögonen för de 

”riktiga” ideal och normer en tjej ska ha, då normer och ideal är beroende av klasstillhörighet. 

Hennes pojkvän har inte gjort denna klassresa och därmed uppfattar inte Annas missnöje med dessa 

kommentarer:

Asså, jag har nämnt det flera gånger, men han säger att jag inte ska ta illa upp. Asså, att det bara e 
onödigt och slösar på tid. - Anna  

Citatet ovan skulle även kunna tolkas som ett ointresse från killens sida när det kommer till Annas 

vänskapsrelationer. Citatet markerar detta genom att hon påpekar att hon tagit upp problematiken 

med pojkvännen vid ett flertal tillfällen. Pojkvännens svar på detta blir att förminska komplexiteten 

i ämnet som Anna upplever och på så sätt även indirekt förminska de känslor som Anna upplever 

kring ämnet. Att pojkvännen bortfärdar känslorna som Anna upplever och menar att Anna inte 

borde ta så illa åt sig, skulle kunna ses som något könsspecifikt, då killar inte ska vara blödiga. Att 

Annas pojkvän förminskar ämnet som hon känner en problematik inför, skulle kunna ses som att 

han tolkar hennes uttalande och känslor som ett uttryck för en typisk ”tjej”grej, alltså att tjejer är 

känsliga och emotionella. När han inte ger henne något konstruktivt råd, leder detta till en fortsatt 

missnöje hos Anna.  Jag tolkar detta som om att Anna upplever en svår balansgång mellan de nya 

idealen och de gamla vilket påverkar henne negativt.

8.2.2 Sammanfattning frågeställning 2
Frågeställning 1 resulterade bland annat att informanterna såg sig själva som känslosamma där 

pojkvännen hade som egenskap att ”lugna” ner dem. Informanterna medger att deras förhållande 

har positivt påverkat deras självuppfattning genom att de ser sig som mer stabila, lugna och glada 

och framförallt känner att de duger som personer.  Jag tolkar detta som att tjejerna väljer att 

förmedla en mer lugn roll som tjej då de har en pojkvän, att det är ett svar på könssocialisationen 

och genusordningen att tjejer blir mer lugna och stabila då de har en pojkvän. Att ”vara flickvän” är 

ett ideal för dagens tjejer. Att uppfylla detta ideal bidrar till en bättre självuppfattning hos mina 

informanter (positiv självkänsla och självbild), då jag ser det som ett resultat av att informanterna 

har lyckats förmedla rollen och följt de sociala reglerna och normerna.

Killen har rollen i förhållandet att ”tona ner” de kvinnliga  negativa egenskaperna som att vara 

hysterisk och stressad. Jag tolkar det som att effekten av att ha en pojkvän bidrar till att 
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informanterna upplever sig själva mer lugna och glada, vilket i sig påverkar informanterna till att 

uppleva en bättre självuppfattningen, men även styrker deras identiteter  och ger dem illusionen av 

att ha en högre position som tjej. Detta i sig leder till att när de besitter rollen som flickvän även kan 

ge mer trovärdighet till sina övriga roller.

Ur ett utbildningsvetenskapligt syfte anser jag att det är viktigt att ha i åtanke att alla spelar olika 

roller och att dessa roller hela tiden korrelerar till sin omgivning. Omgivningen kan alltså både 

stärka en person samtidigt som den kan, genom att peka ut avvikelser, sänka en persons 

självuppfattning. Detta i sig kan resultera i att andra roller påverkas som exempelvis rollen att vara 

bra i skolan.
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8.3 Hur förhållandet påverkar skolsituationen
Informanterna uttrycker alla en stress över deras skolsituation och att få bra betyg. De är alla 

medvetna om att det kommer att bli svårt att få jobb efter studenten, då de har syskon samt vänner 

med äldre syskon som har varit arbetslösa sedan dem tog studenten. Detta isig ökar deras krav att få 

bra betyg för att ens kunna ha en framtid. Agnes berättar vilket klimat som råder på hennes skola:

GymnasieX är väldigt, såhära, där är alla högpresterande och har de bästa betygen sådär Så MVG är 
ju det bra. Eller Såhär, När man kommer ut från ett prov, eller när man får tillbaka ett prov, så finns 
det såhär, antingen så är det, går det bra eller så gick det sådär, eller så var det dåligt. Och då är G 
dåligt, VG är sådär och MVG bra.-Agnes 

Agnes skolsituation upplevdes liknande av de övriga informanterna. Alla informanter planerar att 

studera vidare, inte för att de vill det, utan anser att det är det enda som kan göra att de får en 

skaplig framtid. Pressen på att ha bra betyg är inte något som enbart de känner, utan de upplever det 

som en allmän attityd bland deras klasskompisar.  

Som nämnt i frågeställningen 1, ser informanterna tidsperspektiv som en typisk tjejegenskap vilket 

bidrar till att de planerar sin tid kring pojkvännens tid. Alla informanter är medvetna och säger att 

deras förhållande tar mycket tid av deras liv som de annars skulle ha lagt på andra saker som 

intressen eller skolarbete. 

(I): Vilka negativa egenskaper förhöjer han hos dej?  
(Josefin): Det e svårt att säga, ibland har jag perioder när jag tycker att många saker är jobbigt, asså, 
när jag har varit i ett förhållande.
(I): Saker som vadå?
(Josefin): Jag kommer inte på, för att jag tycker det är så bra nu. Men, eh, jag vet inte. Det tar väldigt 
mycket tid, asså, det tar mycket tid, det e mest det. Så då får man ta det [tid]från andra saker. 
(I): Som?
(Josefin): Asså, kompisar, och göra saker för sig själv. Såna saker. Ibland blir jag mer stressad av 
detta. Men ibland blir jag stressad över att vi ska sova tillsammans, för då har jag svårare att sova då. 

Jag tolkar det som att Josefin slits i valet och kvalet av hur hon ska prioritera sin tid. Det tycks som 

att det finns förväntningar både från hennes pojkvän och vänner att hon ska finnas till hands för 

dem, samtidigt som skolan kallar på henne. Mina informanter kämpar alla med fördelningen av sin 

tid då de i och med sitt förhållande måste fördela sin tid till en ytterligare person. En press som 

tjejer utan förhållanden inte behöver ha med i sin tidsekvation. Därav mina informanters utsagor om 

en stressad livssituation där jag, mellan raderna, kan tolka att de skyller sin stress på sina 

förhållanden. 
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8.3.1 Skolmotivation och pojkvännens skolattityd
Hur förhållandet påverkar informanternas skolsituation är olika. Pojkvännens attityd till skolan 

tycks ha en avgörande roll till hur skolan prioriteras, men att det är framförallt deras egen 

skolmotivation som i slutändan avgör det hela. 

Jag tror att det ligger mycket i mig själv att jag, om jag är motiverad under en period, då tar jag 
verkligen tiden och pluggar, och gör det, och då blir inte han ett hinder. Men, om jag inte är liksom 
motiverad, då kanske jag låter honom bli det. Jag liksom såhär; ah, men vi kan träffas.- Josefin

Vidare berättar Josefin att om hon verkligen vill något ser hon till att det görs, att om hon är 

tillräckligt motiverad för skolan så påverkas inte det av sitt förhållande, däremot påverkas andra 

saker i hennes liv, såsom hennes intressen samt att hon blir mer och mer stressad. I likhet med 

Josefin anser Erika att förhållandet inte påverkar hennes studier märkbart, men att det gör att hon 

måste planera mer sin tid för att hinna med att träffa sin pojkvän. 

..jag brukar kanske få planera ganska bra ”okej jag träffar honom nu och då får jag göra det där 
imorrn.”Eller typ såhära, ”att man har så lång tid kvar, men om jag går upp vid nio har jag två 
timmar på mig att plugga, så kan jag få honom att sova, asså du vet!”. Så man får pussla lite.-Erika

Anna försöker få tillgång till att träffa sin pojkvän så ofta som möjligt, vilket i sig påverkar henne i 

form av stress. 

Ehh, asså, det är inte han som säger utan det är jag som alltid vill träffas och jag skiter i plugget om 
jag vill se honom. Jag vet att det är dåligt och att jag får ta det sen men det känns ändå rätt nu. Fast 
jag vet att det även har påverkat mig dåligt också. Att det är mycket stress, att det blir mycket sista 
minuten. Och han säger ”Plugga istället för att träffa mig” Men det är svårt. –Anna

Det Anna, Erika och Josefin alla bekräftar är att det är inte själva förhållandet i sig som påverkar, 

utan stressen att ta tid för att träffas, tid som skulle ha spenderats annorlunda om de inte skulle haft 

ett förhållande. (jmf Holmberg 1993). Tjejerna hamnar i en duktighetsfälla, där ambitionerna att 

göra bra ifrån sig i skolan hamnar i konflikt med idealbilden av tonårstjejen, som spenderar tid med 

pojkvän/vänner och har massa fritidsaktiviteter. Att Annas pojkvän säger till henne att hon ska 

plugga istället för att träffa honom skulle kunna ses som ett tecken på att det är killen som 

bestämmer över tiden. Det kommer aldrig fram i någon av tjejernas utsagor att de i sin tur kunde 

säga till sina pojkvänner att de inte skulle träffas för att pojkvännen skulle få tid att studera. Detta 

kan dels tyda på att killarna inte har samma förväntningar av sin omgivning att studera, men skulle 

också vara ett tecken på att killarnas val kring hur det spenderade sin tid aldrig var ett föremål för 

ifrågasättande, på samma sätt som tjejernas kamp om att välja rätt och att inte negligera något av 
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sina åtaganden. 

Camilla och Frida har varsitt långdistansförhållanden med äldre killar. När de träffas lägger de ifrån 

sig plugget och har som Anna, Erika och Josefin, planerat sina studier tidigare för att kunna umgås 

med sina pojkvänner. Camilla är mycket skoltrött och berättar vidare att hon låter sitt båtprojekt ta 

över sin tid istället för att plugga, att förhållandet inte har påverkat skolsituationen utan att det är 

hennes båt. 

(Camilla): Asså det som har påverkat mina studier är att jag har båten, det e inte hans fel, utan det e 
ett val som jag gjorde fristående från vår relation. 
(I):Har han fått vikten av båten att bli större?
(Camilla): Asså, han har gett mej mer möjligheter. Så det har han nog gjort. 

Däremot medger hon även att vikten av hennes båt har ökat markant i och med att hennes pojkvän 

är en båthantverkare. 

Frida däremot brukar främst studera i skolan och anser sig inte ha så mycket mer plugg utanför 

skolan, och har alltid gjort det hon ska ha gjort enligt hennes planering, innan hon åker och besöker 

sin pojkvän. I de fall då pojkvännen åker för att hälsa på henne och hon har plugg, medger hon att 

det kan bli lite stressigt, men att hon vet att han har vänner här i Stockholm som kan ”ta hand” om 

honom när hon själv inte är tillgänglig för denna roll. 

(I):Pluggar du nånting om han är här? 
(Frida): Ja, om han är här på veckodagarna vilket han ibland e, då måste jag ju plugga ändå, för om 
jag har nått prov eller så, så... Så det känns ju inte riktigt värt att få IG eller dåligt på nått prov för att 
han är här, för jag kan ju plugga när han är här ändå. 
(I):Vad gör han istället då?
(Frida): Då brukar han gå till, asså, sin pappas tjejs familj, för där är ju hans låtsassyskon, mina 
kompisar. Så då umgås han med dem. Så det känns skönt, för om han säger ”Jag kommer ner nästa
 vecka”, då kan jag säga ” Ja, men jag har väldigt mycket att plugga, men det e lugnt... för du kan väl 
säkert vara hos Nicklas då.. och vara med han eller göra nånting under tiden”. För jag brukar försöka 
vara klar till typ såhär åtta- halvnio, då kanske. 

En möjlig tolkning av Fridas citat är att Frida är en stark tjej som väljer plugget först och låter 

pojkvännen göra bäst som han vill. Emellertid, utifrån resten av intervjun, framgick det att Frida 

gärna ville spendera så mycket tid som möjligt med pojkvännen och att hon mer eller mindre rättade 

sig efter honom. Jag tolkar detta citat som att hon tycker det är skönt att slippa bekymra sig över att 

han mår bra, då hon ger denna ”roll” till någon annan så att hon kan koncentrera sig på sig själv och 

inte behöva känna sig stressad över att hennes pojkvän väntar på henne. I och med att hon 

”överlämnar” denna ”roll” till någon annan, tolkar jag det som om hon kan slappna av och ägna sig 

41



åt sina studier, än vad hon annars skulle känna om det inte fanns denna möjlighet för pojkvännen att 

vara hos hans låtsasmamma.  

Agnes skiljer sig från de övriga informanterna, då hon är tillsammans med en kille där studier går i 

första hand, de övriga informanter har ”skoltrötta” pojkvänner. Agnes berättar att han gör att hon 

kan känna sig i underläge, då han är ”så mycket smartare” än henne. Men att detta i sig har en 

positiv effekt i det stora hela, då det gör henne mer sporrad till att bli bättre. Agnes anser att hennes 

pojkvän har smittat av sig lite av sin studiemotivation.

Lite tror jag. Jag pluggar inte mer, men jag får nog lite mer dåligt samvete om jag inte gör det. Han 
är väldigt på mej, ”du ska absolut inte sumpa skolan”, för det har vi pratat väldigt mycket om, att jag 
har blivit så himla lat och trött och orkar inte göra nånting. Skolan är såhär sekulärt i mitt liv, då jag 
håller på med så mycket annat som föreställningar hit och dit, och det är träning och jobb och sånt 
där. Och då kommer skolan i andra hand, vilket det inte gör för honom. Skolan går som första hand 
för honom. Då håller han på lite ”du måste plugga”. -Agnes

Som jag nämnt tidigare i analysdelen påverkas självbilden av att man vill efterlikna de signifikanta 

andras bra egenskaper. I Agnes fall vill hon kunna vara lika studiemotiverad som sin pojkvän, jag 

tolkar även att detta är en respons på att hon känner sig i underläge när det kommer till den 

akademiska biten. Att vilja eftersträva likhet till sin partner är även något typiskt för nyförälskade 

par (Lennéer-Axelson 1979: 49). Detta är speciellt påtagligt bland unga människor, man kan se det 

genom att se att de efterliknar sig i klädstil och livsstil, intressen överförs till den andre och de 

försöker tänka, tycka och känna likadant som sin partner. Jag tolkar detta som att i och med att 

Agnes pojkvän värdesätter skolarbete och vill att Agnes ska plugga, gör det att Agnes värdesätter 

dessa ”råd” och förhåller sig till de, mer än om hon skulle vara tillsammans med en skoltrött kille. 

8.3.2 Sammanfattning frågeställning 3
Sammanfattningsvis bekräftar alla informanter att förhållandet påverkar deras skolsituation på det 

ena eller andra sättet. Merparten av informanterna upplever en märkbar stress, då de måste planera 

tid för att ”klämma in” sitt pluggande för att kunna hinna med att träffa sina respektive pojkvänner. 

Jag tolkar stressen som ett resultat av att informanterna har en ytterligare roll att förmedla, den 

högpresterande flickvännen, vilket i sig gör att de blir stressade då förhållandet tar tid. Däremot 

tycks de inte förvänta sig att pojkvännerna ska kunna planera och ”klämma in” sina studier till 

förfogande av att umgås med dem.  Det är enbart Agnes som har blivit mer studiemotiverad som en 

effekt av sitt förhållande. Agnes pojkvän var den enda av informanternas respektive pojkvänner som 

är/var studiemotiverad. Detta tolkar jag som att pojkvännerna påverkar omedvetet informanternas 
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studiemotivation/ attityd till skolan, men att förhållandet påverkar synbart informanternas stress 

vilket i sig påverkar skolsituationen.

Ur ett utbildningsvetenskapligt syfte finner jag detta relevant då de signifikanta andra bidrar till 

ändrad skolattityd vilket i sig kan påverka elevernas prestationer i skolan. Men även anser jag att 

det är intressant att förstå hur ett kärleksförhållande kan påverka stressen över att inte ha tillräckligt 

med tid. Som blivande pedagog med dessa nya kunskaper kan jag förhoppningsvis kunna ge nya 

insikter till elever som tycks ha samma problem som mina informanter i denna studie.
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9. Slutsatser 
Denna studie hade till sin uppgift att få en förståelse hur kärleksförhållande påverkar 

identitetsformering samt indirekt se hur genusordningen reproduceras i parrelationen genom de tre 

frågeställningarna. Genom dessa sex intervjuerna blev jag påtagligt medveten om vilken stress 

informanterna hade över att bli betraktade inom normernas ramverk; att vara omsorgsfull, 

kontrollerad, snygg, högpresterande samt ha en pojkvän. Ungdomstiden är en speciellt viktig tid för 

identitetsformeringen, då den är slutstationen innan ”vuxenidentiteten”.  I detta slutkapitel 

presenterar jag mina slutsatser för syftet, bisyftet samt avslutar kapitlet med avslutande 

kommentarer. 

9.1 Hur påverkas tjejers identitet och attityder av ett kärleksförhållande?
Högst upp på agendan för informanterna tycks vara att de blir accepterade inom det normativa 

ramverket för en tjej. Att vara tjej i dagens samhälle tycks kräva att man förmedlar rollen som den 

duktiga, högpresterande, snygga, populära och framförallt rollen som flickvän. Att vara flickvän gör 

att informanterna position som tjej höjs (Ambjörnsson 2003). Men hur påverkar då 

kärleksförhållandet tjejers identitet och attityd till skolan? 

Då jag ser identitet som ett görande av roller styrt av de sociala normer i samhället, påverkas 

informanternas identitet synbart av att vara flickvän. En central aspekt av individens identitet är 

självuppfattning, och informanterna medger att deras självuppfattning har förändrats, nu när de har 

en pojkvän. Informanterna gillar sig bättre, som ett resultat av att de känner sig bekräftade, men 

även anger att de har blivit mer ”lugna” och ”glada” och känner att de ”duger” som personer. Detta 

tolkar jag som att en bättre respons fås av publiken då de förmedlar den nya rollen som en mer lugn 

och glad tjej, men även som ett resultat av att följa de rådande normerna i samhället, då de lyckas 

prestera en rimlig presentation av jaget och kroppen. Tjejernas attityd till sig själva har blivit 

snällare i och med det förhållandet. Detta tror jag även beror på att deras position som tjej har 

stärkts. 

Enligt informanterna som hade skoltrötta pojkvänner har deras skolattityd inte nämnvärt förändrats, 

de medger dock att skolan har blivit påverkad då de har valt att prioritera bort skolan alternativt 

varit tvungen till att tidsplanera annorlunda för att hinna med både skola och pojkvän. Detta i sig har 

resulterat i en märkbar stress hos informanterna, och jag tolkar därmed pojkvännens attityd som 

något som indirekt påverkar informanternas attityd till skolan, då de oftast väljer att prioritera 

pojkvännen och sedan sitta uppe sent på natten eller tidigt på morgonen och stressa sig igenom 
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skolarbetet. Agnes, skiljde sig från de övriga informanterna då hennes pojkväns främsta prioritet var 

skolan och tyckte att hon skulle börja prioritera den med. Därmed bekräftar hon indirekt att 

informanternas attityd till skolan är i hög grad beroende av pojkvännens attityd till den.

Som blivande pedagog har denna studie bidragit till att jag har fått nya insikter om hur tjejerna 

spelar med i de sociala reglerna och vilka roller de väljer att förmedla till sin omgivning och varför 

just de rollerna. Denna nya medvetenhet kommer jag att använda mig av i mitt framtida jobb som 

pedagog för att kunna bryta vissa normer och skapa en mindre stressfull miljö i min undervisning 

samt kunna komma med råd och insikter till eleverna. 

9.2 Upprätthållandet av genusordningen i ett heterosexuellt  
parförhållande

Inledningsvis vill jag återkoppla till Haavinds reflektioner om maktasymmetri. Haavind menar att 

att det är under själva parrelationen som mannen och kvinnan får sina könsidentiteter bekräftade, 

vilket betonar betydelsen av de signifikanta andras roll (Holmberg 1993: 59). Haavind anser att på 

grund av att parterna tillskriver varandra olika könsegenskaper, konstrueras likväl en hierarkiskt 

ordning, där över- och underordningen manifesteras i flick- och pojkvännens förhållningssätt till 

varandra, för att sedan mötas i den lika kärlekskänsla de upplever.

Jag kunde i mina informanters utsagor se vissa tendenser som bekräftade Haavinds reflektioner 

kring maktasymmetri. Bland annat tjejernas utsagor kring hur de gärna tog på sig rollen som 

samordnare av den tid som spenderades med respektive pojkvän. Att samordna tiden som 

tillbringades med partnern skulle kunna ses som en form av omsorg, en egenskap som traditionellt 

kopplas samman med det kvinnliga könet. Men frågan kring maktsymmetri är mycket mer 

komplext än så. Att tjejerna i studien tog på sig rollen som samordnare av den gemensamma tiden 

behöver inte bara ses som ett uttryck för maktasymmetri och genusreproduktion utan kan även ses 

som att tjejerna visar på en makt och frihet då de själva kunde planera NÄR de hade tid med sin 

partner.

Bisyftet till denna studie var att få en uppfattning till hur denna genusordning/maktasymmetri 

reproduceras i parrelationerna. Högst upp på agendan för en tjej i dagens samhälle tycks vara att 

stärka sin position som tjej genom att lyckas attrahera en partner, att ha en pojkvän. Detta lyckades 
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alla informanter, men det fanns en skillnad av hur informanterna framställde sin pojkvän då Camilla 

tycktes småskämmas över sin killes ”alldaglighet”. Ambjörnsson fann att det var viktigt för tjejernas 

position att lyckas attrahera rätt typ av kille, vilket jag tolkar att Camilla var mindre nöjd med sin 

position.

Informanterna berättade att i och med deras kärleksförhållande uppfattas de numera som lugna och 

glada. Man kan då fråga sig hur det kommer sig att tjejerna identifierar sig som mer lugn och inte 

lika hysterisk än som tidigare, innan förhållandet. Detta tror jag delvis beror på könssocialisation 

där tjejerna växer upp med föreställningen att tjejer är mer känslosamma än killar och därmed även 

”utvecklar” dessa egenskaper, men även ett svar på att de låter killen ”ta hand” om dem och ”trösta 

dem”, vilket Holmberg menar är ett sätt då mannen får sin manlighet bekräftad och kvinnan sin 

kvinnlighet bekräftad när hon är ”liten” och ”svag”. 

Att informanterna förväntades själva planera sin tid runt sin pojkvän ser jag även som ett svar på 

genusordningen, då pojkvännens tid var det viktiga. Han förväntades inte att ändra sina planer för 

att underlätta hennes skolarbete, utan om hon ville umgås med sin pojkvän fick hon tidsplanera. De 

gånger då informanterna valde att studera istället för att umgås med sin pojkvän hänvisade de till att 

de var tvungna alternativt hade deras pojkvän sagt till dem att plugga. Detta tolkar jag som ett 

ytterligare tecken på att upprätthålla genusordningen då det var pojkvännen som indirekt bestämde 

informanternas planer, men att de kunde (om de verkligen behövde och var tillräckligt 

studiemotiverade) frångå från det. Att Agnes hade blivit mer skolmotiverad än tidigare som resultat 

av sitt förhållande, ser jag ytterligare som ett tecken för att upprätthålla genusordningen där det är 

killens normer och ideal som eftersträvans värda. Bortsett från Agnes hade de övriga informanternas 

pojkvänner rätt dålig skolmotivation, och skolan prioriterades som nämnt, enbart om det verkligen 

behövdes. Detta ser jag även som ett tecken på att det är pojkvännens attityd som påverkar 

informanternas attityd och därmed även kan relateras till maktasymmetri. Sammanfattningsvis visar 

det att informanterna väljer att själva vara med om att upprätthålla maktasymmetrin då de förhåller 

sig till sina respektive pojkvänner, där pojkvännens ideal och normer ses som det ultimata. Som 

blivande pedagog anser jag det är viktigt att förstå hur genusordningen fungerar, för att kunna bidra 

till en mer jämställd undervisning.
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9.3 Avslutande kommentarer
Under detta arbete har jag lärt mig mycket om diverse saker. På grund av arbetets storlek har jag 

valt mig att begränsa mig till tre frågeställningar. Etnicitet är en viktig variabel i 

identitetsformeringen, men jag valde att inte analysera kring etnicitet då jag var intresserad av att se 

hur kärleksförhållandet påverkade tjejernas identitet och förutsatte informanterna hade samma 

etniska bakgrund. Trots det märkte jag att det var en stor skillnad mellan de ”svenska” 

informanterna och Anna i förhållandet till livsplaner, då Annas livsplaner var synbart påverkad av 

sina kristna traditioner. Då jag valde att inte ta med hur informanternas livsplaner hade förändrats, 

var det ingen märkbar skillnad mellan Anna och de övriga informanterna och därmed valde jag att 

inte ta med etnicitet som variabel. Under intervjuerna fann jag många intressanta saker värda att 

studera vidare på. Dessa ämnen är exempelvis; 

• Kärleksförhållandets effekt på livsplaner

• Hur påverkas killars identitet av att ha ett kärleksförhållande?

• Lärarens delaktighet till att upprätthålla genusordningen

• Hur påverkar stressen dagens ungdomar i form av identitet, skolmotivation och psykisk 
hälsa?
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11. Bilagor

11.1 Intervjumall
Informant..............................................................................................

Skola.....................................................................................................

Linje.....................................................................................................

Årskurs.................................................................................................

Född....................................................................................................

Forskningsfrågor Forskningsfrågor Kroppspråk

Bakgrund

- Vem är informanten?

-Vem är pojkvännen?

Ålder, intressen, skola 
familjebakgrund.

Ålder, intressen, skola/yrke 
familjebakgrund. 

-Hur påverkar han dej?

-Hur påverkar du honom?

-Vilka är hans bra resp dåliga 
egenskaper? 

Kärleksförhållandet - hur träffades ni?

-Är du kär i honom?

-Är han ditt första förhållande?

- hur länge har ni varit 
tillsammans?

-Var du kär i honom innan ni blev 
tillsammans, isf hur länge?

-hur ofta brukar ni umgås?

-Vad gör ni?

-Vad pratar ni om?

-Har du lärt dej något nytt?

Kärlek - Vad är det finaste han har gjort 
för dig?

-Vad är viktigt i ert förhållande?

-Vad gör dej arg på honom?

-Hur uppfattar du er relation?

Livsplaner - Varför sökte du till detta 
gymnasium?
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- Vad ville du bli?

-Vad vill du bli just nu?

-Hur planerar du framtiden med 
din pojkvän?

Skolarbete - Hur ofta studerar du?

- Vad gör din pojkvän när du 
studerar?

-Studerar du ensam eller 
tillsammans, isf med vilka?

-Har du märkt någon skillnad på 
din attityd gentemot skolan?

Påverkan -Känner du dej annorlunda nu än 
tidigare? På vilket sätt?

-Vilka bra resp negativa 
egenskaper förhöjer han hos dej?

-Har du fått upp ögonen för nya 
intressen via honom?

-Tänker du annorlunda inför 
framtiden?

-Hur mycket skulle du göra för 
hans skull?
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