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Till att börja med vill vi tacka tjejerna som ställde upp på intervjuer så att vi kunde genomföra 

denna studie. Vi har haft en rolig och lärorik höst. Vi har valt att jobba i stort sett tillsammans 

hela tiden, det har endast varit vid inläsning av litteratur som vi har jobbat var för sig. Vi 

kände varandra bra innan men ännu bättre nu och vår vänskap kommer med all sannolikhet att 

bestå. Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till vår engagerade och fantastiska handledare 

Petra Angervall. Trots motgångar och arbete i moll har du ändå stått ut med oss och lyckats 

vända våra tankar, tack för det. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer 

som har stått ut med oss under hösten 2007.  
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Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur makt och status påverkar unga tjejers 

identitetsskapande. Hur ser unga tjejer på sina egna möjligheter att påverka det som är förenat 

med identitetsskapande?  Har samhället en stor betydelse, eller är det framförallt kompisar 

och vänner som har den största betydelsen för identitetsskapandet? Vilken betydelse har 

genus?  

 

Vi gjorde en fältstudie där vi intervjuade sammanlagt tretton tjejer från två skolor i en större 

stad i Sverige. Fem av tjejerna gick på en kommunal skola med över tvåtusen elever och de 

andra åtta gick på en friskola med hundrasjuttio elever. Vi genomförde intervjuerna genom att 

använda oss av fokusgrupper. Detta gav tjejerna en möjlighet att fritt diskutera kring de frågor 

vi ställde.  

 

Studiens resultat visar att tjejerna på båda skolorna har en del gemensamma föreställningar 

kring skapandet av identitet bland tjejer. Flertalet var klara över att tjejer har rätt att själva 

utveckla sin identitet och att detta är något som görs självständigt. Samtidigt gavs också 

uttryck för rädslan av att vara annorlunda. Detta blev särskilt tydligt bland tjejerna på den 

kommunala skolan. Studien visar också att tjejerna till viss del hade olika syn på betydelsen 

av status för identitetsskapande. Tjejerna på den kommunala skolan förknippade status med 

”snällhet”, medan tjejerna på friskolan förknippade status mer med ekonomi.  Resultaten visar 

därmed på den ambivalens många tjejer idag upplever i skapandet av en identitet.  

 

Sökord: tjejer, identitet, makt, status, genus.  
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The purpose of the study is to increase the understanding how authority and statues affect 

girls creating of identity. How do young girls look on their own opportunities to affect what is 

connected with creation of identity? Does society have a great influence or is it above all 

friends who make difference? What influence does genus have? 

 

We made a field study, in which we interviewed thirteen girls from two schools in a city in 

Sweden. Five girls studying in a public school with more than two thousand students and the 

other eight girls in an independent school with 170 students. We made the interviews by using 

focus groups. This method gave the girls an opportunity to a free discussion about the 

questions we asked. 

 

The result of the study shows that the girls in both schools have some common views in girls` 

creating of identity. Most of them were quite clear on the fact that girls have their right to 

independently develop their identity. At the same time they showed their fear of being 

different from other girls. This became more evident among the girls in the public school. As 

well the study shows to some extend that the girls have different views on the significance of 

“statues” in creating identity. The girls in the public school associated the word with 

“kindness”, while the girls in the independent school however connected the word “statues” 

with economy. The result shows the ambivalence many girls today experience in creating 

their identity. 

 

Keywords: girls, identity, power, statues, genus (sex)
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1. Inledning 
Den här studien handlar om hur identitetsskapande präglas av de förväntningar vi har på oss 

själva och av våra relationer till kompisar och föräldrar. Den handlar om hur identiteten 

formas av föreställningar om yrkesliv och familjeliv samt av de bilder som lyfts fram i 

massmedia.  

 

Samhället ställer stora krav på ungdomar. Det är svårt för ungdomar att få ett arbete utan att 

ha gått ett treårigt gymnasium. Förr var det vanligare att barn fostrades in i familjens 

traditioner, sociala förhållanden och yrkestillhörighet. Var pappa exempelvis skomakare 

förväntades också barnen, åtminstone pojkarna följa den traditionen. Idag är detta inte något 

givet, utan ungdomar har fler valmöjligheter och framtiden ter sig därför som oviss för 

många. Detta ställer också större krav på ungdomarna genom att de måste arbeta för de mål 

som de vill uppnå. Det ställer krav på att de själva kan forma sin framtid.  

 

På senare år har flera studier problematiserat identitetsskapandet i skolan, (se exempelvis 

Ambjörnsson, 2003). Utifrån detta väcktes ett intresse för en studie om tjejer som går första 

och andra året på gymnasiet. Vad är villkoren för dessa tjejers identitetsskapande? Vad har de 

för syn på makt och status? Detta var frågor som vi upplevde intressanta och viktiga att 

undersöka. När vi bad tjejerna tala om hur de ser på sitt identitetsskapande var det för att vi 

skulle få möjlighet att se hur och på vilket sätt de konstruerar sin identitet i samspel med 

andra. Även om studien är liten kan den kanske ändå ge förståelse för hur tjejer själva 

upplever sig berörda av makt och status när de försöker skapa sin identitet. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera tjejers identitetsskapande under 

gymnasietiden, hur identiteten formas och genom vad, utifrån ett maktperspektiv. Fokus är på 

två grupper och hur de resonerar och ger uttryck för identitetsskapandet. 

 

1.2 Frågeställningar 
• Hur påverkar föreställningar om makt och status dessa tjejers identitetsskapande? 

• Hur påverkas tjejers identitetsskapande av relationer till kompisar, föräldrar, skola och 

samhälle? 
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2. Bakgrund 
Nedan kommer vi att visa vad det finns för tidigare forskning kring ungdomar och deras 

identitetsskapande. Vi har tittat på forskning som gäller både tjejer och killar trots att detta 

inte är någon jämförande studie. Forskningen redovisas under två rubriker som beskriver vad 

forskningen anknyter till. 

 

Forskning kring ungdomars identitetsskapande tar upp olika perspektiv på vad det är som 

påverkar och ligger till grund för identitetsskapandet. Vi kommer att använda oss av 

Ambjörnssons avhandling (2003) som tar upp gymnasietjejers vardag och villkor i skolan. I 

relation till Ambjörnsson använder vi Fundberg (2003) som fokuserar på pojkar. Berglund 

och Granströms (2004) studie där de undersöker ungdomars identitetsarbete med fokus på 

media och kompisar är också användbar. Dessutom har vi funnit Frisén & Hwangs (2006) 

forskning relevant i relation till Trondman (2003), då båda studierna tar upp och diskuterar 

olika faktorer som påverkar ungdomars identitetsskapande. Slutligen anknyter vi till Myrbergs 

(2006) avhandling som belyser olika aspekter av fristående skolor i Sverige. 

 

2.1 Ungdomars identitetsskapande i samspel med kompisar 
Berglund och Granström (2004) har gjort en studie om ungdomars identitetsarbete med fokus 

på media och kompisar. Syftet med deras studie var att ge en inblick i vilken påverkan media 

och kompisgruppen har för ungdomars identitetsbildning. De vill också se hur ungdomars 

självpresentation och medvetenhet om sig själva påverkar deras identitetsarbete. De 

intervjuade fem ungdomar mellan arton och nitton år. De har genom sin studie kommit fram 

till att ungdomar är medvetna om att det finns många faktorer som påverkar deras 

identitetsbildning, så som till exempel miljöer och samhälliga strukturer. Ungdomarna i deras 

studie anser sig dock ha möjlighet att påverka sin situation och känner sig på så vis inte 

maktlösa. Studien visar därmed hur ungdomar beskriver sig själva som fria aktörer trots att de 

är starkt begränsade till ett fåtal platser och sammanhang i samhället som hem, skola och 

kompisar. Vidare menar Berglund och Granström att även om ungdomar ofta går i redan 

upptrampade spår så är det de oväntade händelserna som för utvecklingen framåt. Med detta 

menar de att ungdomarna kan se på sin livssituation ur ett nytt perspektiv om det sker 

oväntade händelser. De belyser kompisgruppens viktiga funktion när det gäller den enskildes 

behov av att få bekräftelse av den egna identiteten. Denna bekräftelse kan ses som ett 

godkännande på individens identitet, vilket ger en trygghet som blir en grund för att våga 
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fortsätta utforska den egna identiteten. De skriver vidare att ungdomar ser identitet som något 

som ligger färdigt för att upptäckas. Berglund och Granström menar att ungdomar ges 

möjligheter att förändra sin identitet genom att vistas i nya miljöer och i olika sammanhang. 

Ungdomarna som Granström och Berglund intervjuade menar att identiteten inte är något 

varaktigt utan den förändras genom möten med andra människor och kulturer.  

 

Frisén och Hwang (2006) menar att när ungdomar står med ett ben i barndomen och ett i 

vuxenvärlden växer många frågor fram som söker sina svar. De val som ungdomar kan 

komma att ställas inför i framtiden får betydelse för deras identitetsskapande. Det kan vara val 

så som vilken utbildning de ska välja eller vilken partner de ska dela sitt liv med. De kan 

komma att göra val som trasslar till tillvaron för dem och detta kan göra att ungdomar 

utvecklar en otydlig identitet. Det vill säga att de inte riktigt vet vem de är. Deras forskning 

presenterar också olika synsätt på begreppet identitet. Ett av de synsätt de presenterar är att 

individen försöker sätta ihop en berättelse som både är sammanhängande och meningsfull för 

dennes identitet. Genom att skapa denna berättelse kan ungdomar finna en trygg 

grundidentitet. 

 

Slutligen är också Trondmans (2003) studie om ungdomar på ett café intressant. Han vill med 

sin studie få förståelse för hur vuxna på bästa sätt kan möta och bemöta ungdomar i deras 

identitetsskapande. Han menar att vuxenkontakten med ungdomar är viktig oavsett om det är 

”skötsamma” eller ”struliga” ungdomar det handlar om. Trondman fick i sitt möte med 

ungdomarna på caféet insikt i hur ungdomar kan resonera kring det egna jaget och vad det är 

som påverkar identitetsskapandet. På caféet brydde sig personalen om ungdomarna och 

tillrättavisade dem när de utförde handlingar som inte var godtagbara på café klokheten. Även 

att personalen tillrättavisade ungdomarna så kom de tillbaka, de ville med andra ord få lite 

vägledning av utomstående vuxna för att kunna identifiera sig med det egna jaget. 

 

2.2 Gymnasietjejers vardag och villkor i skolan 
I Ambjörnssons (2003) studie beskriver hon hur gymnasietjejers vardag och villkor ser ut. 

Hon ville se hur tjejer formas till tjejer och vad tjejerna har att förhålla sig till? Vad är det för 

krav, ideal och normer som ställs på dem? Ambjörnsson intresserar sig för att studera 

normalitet, avvikelse, uppväxt och sociala villkor. Vad är det som ses som normalt? Hur 

skapas och förhandlas normaliteten mellan tjejerna? Hur ifrågasätts normaliteten och vad gör 
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de för att bibehålla den? Vad är det som händer när tjejerna inte kan leva upp till den? Därför 

följer hon ett trettiotal tjejer mellan sexton och arton år som går på två skilda 

gymnasieprogram, ett studieförberedande och ett yrkesförberedande program. Ambjörnsson 

menar att elever som har sökt sig till ett yrkesförberedande program ofta har föräldrar med 

lägre utbildning och inkomstnivåer och ofta också lägre boendestandard än de som väljer 

studieförberedande program. Under studiens gång framgick det att skolan inte bara var ett 

ställe där elever utbildar sig utan att den spelar en stor social roll. Hon visar på bilden av den 

”normala” tjejen som präglar tjejerna i studien. Hon menar vidare att det är svårt att uppnå det 

”normala” då det inte finns, utan det är något som skapas i relation till motsatsen. Något 

måste ses som onormalt för att något ska ses som normalt. Ambjörnsson kommer fram till att 

hur individen ser på vad som är normalt kan variera från ett sammanhang till ett annat 

sammanhang. Kan det vara så att hon menar att om en individ tillhör en grupp där till exempel 

alla är svartmålade i ansiktet och är svartklädda, ses detta som normalt i gruppen, även om 

omgivningen tycker annorlunda? Hon menar att gränserna för normalitet dras utifrån 

föreställningar om det som är avvikande och dessa kan kännas både flytande, omformulerbara 

och inte alltid så lätta att uttala.  

 

I Fundbergs (2003) studie, om skapandet av maskulinitet inom pojkfotbollen, framkommer 

det att det är viktigt för pojkar att ha någon att jämföra sig med när de skapar sin identitet. 

Under studien såg han att det var viktigt för ”grabbarna” att inte avvika från det som ansågs 

vara normalt i den grupp individen tillhör. ”Grabbarna” i studien benämner därför andra med 

ord som kärring, bög och invandrare för att visa vilka de inte är. En normal ”grabb” menar 

med detta att de inte är någon kärring, bög eller invandrare utan att de är ”vanliga” grabbar i 

Bollinge IF.  

 

Lahelma och Öhrn (2003) har gjort en studie i norden som undersöker hur svenska och finska 

tjejers situation ser ut i klassrummet. De menar att skolan är ett speciellt sammanhang där det 

finns många krav som särskilt ställs på tjejer. Tjejer förväntas prestera bra, skaffa vänner och 

kompisar och de måste också få bra relationer till läraren så att de får bra betyg. Skolan 

beskrivs här som en plats som inte bara är till för utbildning utan det är en plats där eleverna 

även skapar många av sina viktiga relationer, så som relationer till vänner och kompisar. Det 

finns en norm som säger att tjejer ska utbilda sig och prestera bra i skolan, det anses inte 

kvinnligt att säga emot läraren och att ha dåliga betyg, snarare är detta något som ofta kopplas 

till pojkar och föreställningar om ”manligt”. För att tjejerna ska orka nå upp till dessa mål får 

8 



 

de sociala relationerna i klassen en viktig funktion som stöd och hjälp, samtidigt som dessa är 

viktiga för att få en etablerad position i klassen, menar Lahelma och Öhrn. Det har alltid varit 

så att tjejer anses vara duktigare i skolan än killar och på så vis har tjejer högre förväntningar 

på sig. Tjejer ses exempelvis som annorlunda om de inte går färdigt gymnasiet, men går 

däremot inte killar färdigt gymnasiet ses detta inte som något onormalt, det är klart att de ska 

börja arbeta och tjäna pengar. Slutligen menar Lahelma och Öhrn att de krav som ställs på 

tjejer leder till att de lider av duktighetskomplex. 

 

Slutligen kan studien kopplas till Myrbergs (2006) avhandling där hon undersöker fristående 

skolor i Sverige bland nio- och tioåringar och vilken effekt valet av skola har på elevers 

lärande. Hon kommer fram till att elever på fristående skolor har en bättre läsförmåga än 

jämnåriga kamrater som inte går på fristående skola. Hon förklarar detta med att elever på 

fristående skolor ofta har föräldrar med en högre utbildningsnivå än föräldrar till barn i andra 

skolor. 
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3. Centrala begrepp 
De begrepp som har visat sig bli centrala i studien är identitet och makt. Maktbegreppet 

inbegriper även diskussioner kring begreppen status och genus. Vi redovisar begreppen var 

för sig och vi kommer att redogöra för dem med hjälp av teorier och forskning.   

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
Våra teoretiska utgångspunkter har hämtat inspiration av Foucaults (1974) maktperspektiv 

och Eriksons (2000) och Ambjörnssons (2003) diskussioner om identitet. Vi menar att 

identitetsskapandet påverkas av samspelet mellan människor, både på det personliga planet så 

som i familjen och med vänner men också i samspelet med samhället i övrigt. 

 

Utgångspunkt tas i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att vi får kunskap om 

vår värld genom samspel med andra människor, genom händelser och i interaktion med 

samhället (Kvale, 1997). Den forskning vi har kommit i kontakt med visar hur vår identitet 

skapas i interaktion med andra människor. Goffman (2006) menar att individer anpassar sig 

efter vilka de umgås med, vilka de styrs av och vilka de styr. Detta för att individen vill att 

andra ska uppfatta honom/henne på det sätt som han/hon vill uppfattas. Poängen är att det är 

relationen mellan samhället och dess människor som ligger till grund för hur en individs 

identitet konstrueras.  

 

3.2 Maktbegreppet 
Makt har flera olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. Bland annat 

skriver Bonniers ordbok att makt står för ”kraft, förmåga; det att kunna bestämma o. styra, 

herravälde” (Bonniers ordbok, 1997 s. 337).  

 

Hur ska makt förstås i relation till hur ungdomar formar sin identitet? Varför får vissa 

människor mer makt än andra, hur ordnas makt och utifrån vems intressen? På vad sätt har 

föräldrar eller en partner makt? Om en människa inte vågar stå för sina egna åsikter och sin 

egen vilja och någon träder in och bestämmer, är det då maktutövande? Har det i samhället 

byggts upp förväntningar på hur människor ska vara för att passa in? Finns det makt i de ideal 

som byggs upp i samhället? 
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Foucault (1974) menar att makt är något som måste ses som ett nätverk eftersom det är något 

som alla berörs av på ett eller annat sätt. Makt är något som alla både kan utöva och 

underordna sig. Identitetsskapande är enligt Foucault en maktprocess. Det han menar är att 

makt genomsyrar alla relationer även mellan människor som älskar varandra. Det handlar om 

att både kunna ge och ta makt. Är du maktlös i en relation kan du ha makt i en annan relation. 

Han menar vidare att även om individen både kan utöva och underordna sig makt så finns det 

ingen jämlikhet i den. Foucaults tankar om att alla underordnar sig makten på ett eller annat 

sätt är något som har inspirerat studien.  

 

Makt enligt Mathisen (1989) är att varje människa har möjlighet att få igenom sin egen vilja i 

den grupp de befinner sig i även om någon annan är av en annan åsikt. Han talar om makt 

kontra vanmakt. Det Mathisen menar är, för att någon ska ha makt så måste någon annan 

befinna sig i vanmakt gentemot den som har makten. Med andra ord är känslan av vanmakt 

kopplad till makt och att makt och maktlöshet ska ses som en relation. Vanmakt är när någon 

underställer sig någon annan och det krävs att någon gör uppror för att detta ska kunna brytas.  

Alla relationer vi ingår med andra är inte lika viktiga för oss, utan en del är lite mer ytliga i sin 

karaktär. Till exempel att hälsa på grannen eller vara trevlig mot kassörskan i affären är en 

ytterst liten maktrelaterad relation. I dessa relationer är vi som människor inte i behov av 

någon makt utan det är i de viktigare förhållandena såsom till exempel kärlek, vänskap och 

familj, vi är beroende av makten. Många ser ofta att makt förstör relationerna och nära 

förhållanden och det kan tyckas att de skulle vara fria ifrån makt. Det kan dock vara så att 

makten är en förutsättning för att förhållanden mellan människor ska fungera.  

 

När människor gör saker tillsammans utbyts erfarenheter och åsikter genom att de delar med 

sig av sina personligheter. Detta blir ett maktspel genom att det förutsätter att båda delar med 

sig av sin personlighet och att inte en lämnar ut sig mer än den andra. Skulle det vara på detta 

sätt blir det lätt att den som vet mer om den andre får en möjlighet att använda sig av det 

negativt och det kan då leda till en maktposition gentemot den andre (Engelstad, 2006). 

 

3.3 Identitet 
Enligt Bonniers svenska ordbok står ordet identitet för ”absolut överensstämmelse eller likhet; 

styrka sin identitet, visa att ”jag är jag” (Bonniers ordbok, 1997 s. 234). 
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Vi har förstått att begreppet identitet kan ha flera olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang det används. Vår identitet står under ständig förändring då individen genom 

möten med olika människor och situationer påverkas på ett eller annat sätt. Detta kan vara 

saker som händer i vardagen men det kan också vara saker och händelser som pågår under 

längre perioder så som till exempel genom utbildning eller arbete. Det är i de olika 

sammanhang en individ befinner sig i som identiteten förändras. Identiteten är den egna 

känslan av jaget och hur andra uppfattar mig. 

    

Giddens (2003) hänvisar till två sätt att betrakta identitet på, social identitet och personlig 

identitet. Social identitet är de egenskaper som tillskrivs av andra människor. Detta 

tillskrivande kan liknas vid en bekräftelse där individen ingår i olika gemenskaper och dessa 

strävar mot samma mål. Exempel på sociala identiteter är när en individ beskriver och 

uppfattar sig som mamma, elev eller tonåring. En individ kan ha många olika sociala 

identiteter genom att exempelvis vara både elev och tonåring samtidigt. Den personliga 

identiteten skapas genom samspel med andra människor. Genom detta samspel med andra 

utvecklas individen och kan därigenom skapa en uppfattning om sig själv. Uppfattningen som 

individen får om sig själv är föränderlig beroende på vilka människor du möter och hur de 

påverkar dig. Detta är något som pågår hela livet. Även Peterson (2003) menar att 

interaktionen med andra ligger till grund för identitetsskapandet. Ungdomar skapar olika 

identiteter i samspel och i relation till den händelse eller plats de befinner sig på just då. Hon 

menar vidare att det idag finns en större frihet att kunna välja sin egen väg för att hitta sig 

själv och sin identitet.  

 

Erikson (1969) menar att ungdomarna ägnar mycket tid åt att hitta sin identitet under slutet av 

skoltiden. De intryck av sig själva som de ger andra är viktigare än den person de egentligen 

är. Han menar att det är viktigt att ha en tillhörighet, men att det är svårt att hitta en balans 

mellan sig själv och tillhörigheten. Finner individen inte denna balans kan det vara svårt att 

hitta en trygg identitet. Eriksson menar också att alla ungdomar mer eller mindre går igenom 

en identitetsprocess som handlar om att leka med olika stilar och utseenden för att till sist hitta 

en tillhörighet, en slags grundidentitet. Människor prövar sina identiteter genom möten med 

andra människor och i olika sammanhang för att se vilken identitet som passar. Möten med 

andra människor kan ha en påverkan för identiteten (Erikson, 2000). Det är viktigt för alla att 

kunna identifiera sig med någon eller något och i synnerhet för ungdomar. Likheter och 

skillnader är de två dynamiska principerna inom identitetsbegreppet enligt Peterson (2003). 

12 



 

Med det menas att människor aktivt kan associera och identifiera sig med något eller någon. 

Detta sker i det vardagliga livet där du genom samspel med andra möter deras livshistorier 

och erfarenheter. I samspelet kan du ta del av den andres erfarenheter och på så sätt utveckla 

din egen identitet. Peterson menar vidare att identiteten är något som både påverkas av 

individens inre och samhällets förväntningar på hur en individ ska vara. Hon talar om den 

individuella identiteten vilken bygger på skillnader och den kollektiva identiteten som i stället 

bygger på likheter. I en grupp är det olika individer som söker tillhörighet och för att 

tillhörigheten ska bli bra måste individen både kunna ge och ta, med det menar hon att i en 

grupp behöver individerna anpassa sig efter de normer som gruppen har byggt upp.   

 

Genom informationsteknologin har det öppnats en helt ny värld för människor i allmänhet och 

ungdomar i synnerhet att skapa olika identiteter. Ungdomar kan till exempel via Internet vara 

helt anonyma gentemot dem de kommunicerar med, vilket skapar en frihet i att våga vara sig 

själv och stå för sin identitet (Frisén & Hwang, 2006).  

 

3.4 Social status  
Enligt wikipedia definieras social status på detta sätt: ”en individs status är inte permanent 

utan kan variera både över tiden och vara avhängig av det sociala sammanhanget. Generellt 

sett är det de faktorer som anses viktiga för en grupp som ger en individ hög status i gruppen 

eller det sociala sammanhanget. En bilmekaniker har till exempel hög status i sin verkstad, 

men troligen låg status på en nobelmiddag. Social status bland människor kan vara avhängig 

av härstamning, utseende, yrke, klädsel, ekonomi, kön och heder” (http://sv.wikipedia.org).  

 

Denna definition av social status menar vi visar hur människors status påverkas av 

sammanhanget och vilka de umgås med. Genom en god ekonomi kan en individ köpa sig till 

en hög status. Berglund (2000) menar att Sverige är ett klassamhälle och att skolan har en stor 

hjälpande roll i detta. Han menar vidare att elever som kommer från fattiga och struliga 

hemförhållande inte har lika stor acceptans i skolan som de elever som kommer från stabila 

hemförhållanden. De som kommer från fattiga och struliga hemförhållanden upplever ofta att 

det är fel på både deras utseende och klädsel. Detta ger en känsla av att vara annorlunda och 

att inte ha samma värde som övriga i klassen. 
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Giddens (2003) skriver att människor ofta är mottagliga för andras uppfattning om dem som 

människor. De använder sig av olika former av intryck så kallade ”impression management” 

för att andra ska uppfatta dem så som de vill bli uppfattade. Med ”impression management” 

menar han intrycksstyrning. Som människa försöker du styra de intryck du gör på en annan 

människa så att den ser dig som du vill att han eller hon ska se dig. 

 

Enlig Ambjörnsson (2003) är det flera forskare som menar att klass idag inte handlar om 

ekonomi i lika stor utsträckning, utan klass ses mer som något som handlar om det kulturella, 

känslomässiga och sociala, vilket konstrueras genom de aktiva handlingar och sociala 

relationer individen skapar sig. Status och makt bildas utifrån hur människor värderas därför 

blir även begreppet normalitet centralt i detta sammanhang. Normalitet är enligt Ambjörnsson 

det som är vanligt förekommande och det som människor försöker uppnå. Det som 

majoriteten av människor gör och hur de ser ut ses som det normala. Det normala finns inte av 

sig själv utan det måste alltid finnas i relation till något som är en motsats och oftast då i 

minoritet. Som ett exempel tar Ambjörnsson upp att tjejer inte ska ha hår på benen för det ses 

som okvinnligt i relation till männens tänkta håriga ben, detta blir då en motpol. Här visar hon 

att för att något ska ses som kvinnligt måste det ha en motsats till det som ses som manligt. 

Normalitet har med status att göra på det sätt att om du beter dig och har saker som anses vara 

normala och viktiga så ger detta möjligheter att få en högre status. 

 

3.5 Genus 
Bonniers svenska ordbok (1997, s. 188) definierar genus som: ”kön, med tonvikt på sociala 

och kulturella skillnader mellan män och kvinnor snarare än biologiska”. Även inom det 

socialkonstruktivistiska synsättet skiljer forskaren på begreppen kön och genus. Kön 

motsvarar det biologiska könet, medan genus står för det sociala. Föreställningarna om det 

som vi kallar ”manligt” och ”kvinnligt” betonas, det vill säga hur olika egenskaper, intressen 

och värden kopplas till kön. Normen för hur en människa ska vara kopplas ofta i detta synsätt 

till mannen och därmed görs kvinnan till det avvikande ”andra” könet. Socialisering är 

kopplat till genusförväntningar, vilket startar redan vid födelsen. Spädbarnet behandlas redan 

från början olika utefter om det är en pojke eller flicka (Hirdman, 2003).  

 

Giddens (2003) belyser ett annat synsätt när det gäller hur genusperspektivet ska tolkas och 

användas. Han menar att istället för att kön är något biologiskt nedärvt och genus som något 
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socialt, ska dessa två begrepp istället betraktas som kulturellt producerade produkter. Giddens 

beskriver också att utöver den sociala könsrollen, genus, är vår kropp utsatt för sociala krafter 

som kan forma och förändra den på flera sätt, exempelvis könsbyte, plastikkirurgi, bantning 

och piercing. Människans kropp och biologi är inte given utan kan styras utifrån varje enskild 

individs vilja och personliga beslut.  

 

Ambjörnsson (2003) menar slutligen att det biologiska könet inte bestämmer hur vi 

människor skapar vår identitet utan det är det sociala och kulturella som inverkar. Olika 

handlingar kan ses som en effekt inte som en orsak av genus. Med detta menar hon att 

handlingar så som att en tjej sätter sig bredvid en annan tjej och viskar eller att hon klär sig i 

kjol och sätter upp håret kan ses som en bidragande del att skapa genus. För att genus ska bli 

övertygande måste det upprepas enligt Ambjörnsson. Genusskapandet är sammankopplat med 

ideal, föreställningar och handlingar som spelar roll för sociala relationer. 
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4. Metod 
I vårt arbete föll valet på att göra en studie med en kvalitativ ansats. Vi ville försöka se om 

tjejer ser något samband mellan makt, status och identitet. Hur påverkar tankar kring makt 

och status tjejers identitetsskapande? Hur använder tjejer maktstrategier i sitt 

identitetsskapande? Hur påverkas de av andras maktstrategier och status? 

 

Enligt Trost (2005) är det rimligt att använda sig av en kvalitativ studie när du ska försöka 

förstå människors sätt att resonera, urskilja och särskilja varierande handlingsmönster. När 

forskaren använder sig av intervju som metod ges möjligheten att uppfatta vad respondenten 

säger verbalt, men också vad som kommer till uttryck genom gester och mimik. Det kan vara 

så att respondenten säger en sak medan kroppsspråket säger en annan. En kvalitativ studie ger 

på detta sätt en större möjlighet att få en fördjupad bild av sociala förhållanden än vad en 

enkätundersökning gör. Genom intervjuer ges också möjligheter att ställa följdfrågor och 

därmed få flera svar än i en enkätundersökning. Detta innebär större möjligheter till spontan 

information (Bryman, 1997).  

 

4.1 Urval och genomförande 
Vi kontaktade två gymnasieskolor i en större stad, en friskola med ca 170 elever och en 

kommunal med över 2000 elever. Vi valde två skolor för att se om det fanns några skillnader 

beroende på om tjejerna gick på en liten eller stor skola respektive kommunal eller friskola. 

Vi ville se om tjejerna diskuterade på olika sätt beroende på vilken skola de gick på. Skulle 

det kunna vara så att tjejerna på friskolan var mer återhållsamma i diskussionerna än vad 

tjejerna på den kommunala skolan var? Myrberg (2006) menar i sin studie att elever som går 

på en friskola har föräldrar med högre akademisk utbildning och bättre ekonomi. Myrbergs 

studie utgår från nio- och tioåringar. Var det något i tjejernas resonemang som gjorde att vi 

kunde se att Myrbergs studie också är gällande för gymnasienivå? Kan vi se att tjejerna vi 

intervjuade på friskolan har föräldrar med högre utbildning och bättre ekonomi, än elever som 

går på en kommunal skola. Hur kan vår studie av gymnasieungdomar kopplas till Myrbergs 

studie? Kan vi se att tjejerna vi intervjuade på friskolan ger uttryck för att komma från högre 

socialgruppsförhållanden än tjejerna på den kommunala skola?  

   

Vi bad lärarna om hjälp med att välja ut sex tjejer som inte stod i nära relation med varandra 

och i en ålder av sexton till sjutton år. Anledningen var att vi befann oss långt från skolorna 
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och det hade varit svårt för oss att åka till de olika skolorna och göra ett eget urval. Att vi 

riskerade att få en elevgrupp som bestod av ”goda representanter” var vi medvetna om. Det 

kan ha varit så att skolorna valde ut tjejer som de visste skulle representera skolorna på ett bra 

sätt. Är det på detta sätt har det naturligtvis påverkat vår studie.  

 

Kvale (1997) menar att de personer du som forskare intervjuar är inte generella, men att de 

teorier som kopplas till studien bidrar till resultatens generella värde. Han menar också att 

generaliserbarhet beror på hur varje individ värderar ordet generaliserbarhet. Med detta menar 

han att vi människor kan se och förstå begreppet generaliserbarhet på olika sätt. Detta kan 

påverka hur var och en tolkar om en studie är generaliserbar eller inte. I vår studie är det så få 

personer som har intervjuats så det kan vara svårt att se den som generaliserbar. Med hjälp av 

att koppla studien till teorier och annan forskning kan den dock betraktas ha en viss generell 

giltighet. 

 

Friskolan såg en möjlighet att själva lära och gagnas av vår studie på så sätt att studien skulle 

bidra till deras diskussion kring makt, status och identitet i samhällsundervisningen. De hade 

samlat ihop åtta tjejer. Den kommunala skolan däremot uppfattade vi inte tog vår studie fullt 

så allvarligt som friskolan. Det kom fem tjejer till intervjun och de hade blivit tillfrågade 

samma morgon och hade inte fått någon förhandsinformation om studien vilket tjejerna på 

friskolan hade fått. Tjejerna på den kommunala skolan var från samma klass och stod i nära 

relation till varandra. På det sättet blev urvalet inte så strategiskt som vi hade önskemål om, 

men det blev ändå två givande diskussioner. Vårt första intryck av de tjejer som gick på den 

kommunala skolan var att de inte var så jätteintresserade av att diskutera med oss utan det var 

mer en chans att slippa en lektion. Under intervjuns gång blommade de emellertid upp och det 

verkade som att de tyckte att det var roligt. Det var två av de fem tjejerna som var lite mer 

tysta av sig och sa inte så mycket utan flikade in med någon åsikt då och då. Med tjejerna på 

friskolan var intrycket att de tyckte att det skulle bli roligt att diskutera med oss, det märktes 

under intervjun. De var väldigt pratglada och de hade många givande diskussioner. En del av 

tjejerna pratade mer än andra men på friskolan deltog alla mer i diskussionen än vad de gjorde 

på den kommunala skolan. Intervjuerna genomfördes under skoltid på de två skolorna.  

 

Enligt Ambjörnsson (2003) är skolan en bra plats att få kontakt med ungdomar. Skolan är inte 

bara ett ställe där de utbildar sig, utan även en viktig mötesplats i deras sociala liv. På 

friskolan hade personalen ordnat ett grupprum där tjejerna fick sätta sig på det sätt som de 
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tyckte var bekvämast. Tjejerna satte sig runt ett litet bord och gjorde frivilligt plats för oss. På 

den kommunala skolan var inget förberett utan vi blev hänvisade till biblioteket och det föll 

sig så bra att det fanns ett ledigt grupprum där men utan bord. Både vi och tjejerna försökte 

bilda en ring så gott det gick. Tanken var att det skulle vara lättare att föra dialog om vi kunde 

se ansiktena på alla.  

   

Wibeck (2000) belyser att det är viktigt att tänka på hur personerna i diskussionsgruppen 

sitter. Betydelsen av hur gruppen sitter är viktig eftersom den inverkar på hur deltagarna 

kommunicerar. För att göra det möjligt för alla att delta i kommunikationen är det lämpligt att 

använda sig av ett runt bord. Wibeck menar att det ger en ökad trygghet både för oss som 

forskare och för tjejerna att ha ett avstånd en så kallad privat zon, vilket vi håller med om. 

Även om det inte fanns ett bord i grupprummet på den kommunala skolan upplevde vi inte det 

som ett problem varken för oss eller för tjejerna utan de kunde föra en avslappnad diskussion.  

 

Vi valde att ställa så enkla frågor som möjligt kring vårt syfte och de centrala begrepp som 

vår studie bygger på för att få tjejerna att reflektera över sin identitet och vad det är som 

påverkar deras identitetsskapande. Genom att människor får berätta om hur de upplever och 

ser på saker och ting kan det vara lättare som forskare att förstå hur de tänker och utifrån det 

även få förståelse för varför deras handlingar ser ut som de gör (Bergström, 2005). Det är 

även viktigt för studien att som forskare få svar på det som efterfrågas och när du inte förstår 

svaret så bör frågan ställas om, så att du är säker på att få fram det du vill veta till studien 

(Taylor & Bogdan, 1998). Det är viktigt att ta tillvara på det som sägs av alla respondenter, 

alla har olika sätt att uttrycka sig på. Då respondenten spontant börjar berätta om något som 

kommer upp under intervjun kan det vara bra om forskaren hittar vägar som öppnar upp för 

att denne utvecklar sin berättelse (Kvale, 1997). Samtalen gav oss bilden av att tjejerna kunde 

ta till sig frågorna och sätta in dem i begripliga sammanhang.  

 

Vi har använt oss av fokusgrupper som intervjumetod, eftersom de visade sig vara lämpliga 

för studiens syfte och frågeställningar. Fokusgrupper är en metod där forskaren samlar en 

mindre grupp för att diskutera ett eller flera givna ämnen. Det är en eller ett par som leder 

diskussionen så att den hålls inom det givna ämnet. Inom det givna ämnet ska diskussionen 

ändå vara fri. Den som leder gruppen kan också kallas moderator. Moderatorns uppgift är att 

se till att alla kommer till tals och att det finns möjlighet att utveckla det deltagarna säger. Det 

kan vara så att gruppmedlemmarna ställer frågor till varandra som inte moderatorn har tänkt 
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på tidigare, och då skapas en möjlighet för moderatorn att ställa följdfrågor som fördjupar 

gruppdeltagarnas diskussion. Detta kan göra att studien får in andra perspektiv än vad som var 

tänkt före mötet med fokusgruppen (Wibeck, 2000). Styrkan i fokusgrupper är 

gruppdynamiken. Det ges möjlighet för gruppmedlemmarna att förklara och motivera varför 

de reagerar och tänker som de gör. På detta sätt kan du få se hur andra kan tänka, reagera och 

bete sig på olika sätt och samtidigt kunna få en förklaring på varför (Ingrids, 2006). Även 

Wibeck (2000) belyser att du kan få ut mycket information av att inte bara lyssna på vad 

deltagarna säger utan även se på vilket sätt de förmedlar informationen. Trost (2005) menar 

att fokusgrupper kan föra med sig vissa etiska problem då inte respondenterna omfattas av 

tystnadsplikt, vilket informanten gör. Med andra ord skulle respondenterna kunna förmedla 

vidare det som sägs i fokusgruppen till andra som inte har ingått i gruppen. Han menar att det 

kan hämma respondenterna att säga vad de egentligen tycker och tänker om en fråga. Han 

menar också att det finns en risk i att gruppmedlemmarna blir styrda av varandra, om det är 

någon som har en motsatt åsikt så kanske den inte vågar säga det på grund av grupptrycket. 

Wibeck (2000) håller till viss del med Trost men menar dock att det även finns mycket 

fördelar med fokusgrupper. Villkoren i en fokusgrupp är helt och hållet deltagarnas då de 

själva kan välja om de vill delta eller avstå från att delta i en diskussion som rör ett ämne som 

inte tilltalar gruppdeltagaren, vilket Wibeck kan se som en etisk fördel. Detta är inte vad 

forskaren tycker är önskvärt i en fokusgrupp men som deltagare har du ändå det valet. Under 

intervjuerna var tjejerna avslappnade och alla kom till tals en del mer och en del mindre. 

Genom att använda denna metod gavs det möjlighet för tjejerna att diskutera längre kring det 

som utifrån deras syn var intressant medan det som var mindre intressant fick mindre tid. Vi 

upplevde inte att någon höll tillbaka med sina åsikter på grund av grupptryck utan de vågade 

stå för sina åsikter.  

 

4.2 Etik och giltighet 
Det krävs samtycke från föräldrarna för att få intervjua barn under femton år. Det var 

emellertid inte så tydligt vad det är som gäller för äldre barn när vi sökte på Vetenskapsrådets 

hemsida (http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM). Där ges det möjlighet till 

tolkningsutrymme vilket inte alltid är så lätt. Vi har dock tolkat det som att om barnet är 

femton år och förstår innerbörden av forskningen så kan de själva ge sitt medgivande till att 

delta i forskningen. Eftersom tjejerna i studien är mellan sexton och sjutton år, beslutade vi 
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oss för att inte efterfråga föräldrarnas tillstånd. Vidare kommer studien inte att ta upp enskilda 

svar och tjejerna kommer att vara helt avidentifierade.  

 

Vi använde oss av bandspelare vid intervjuerna. Detta gav oss fördelen att vi båda kunde 

studera och lyssna aktivt under hela diskussionen i stället för att anteckna. Hade vi valt att inte 

ha bandspelare hade vi riskerat att bli splittrade och fått svårt med koncentrationen. Trost 

(2005) menar att det är bra med bandinspelning vid en intervju men inget kan dock ersätta 

forskarnas upplevelse av hur intervjupersonernas kroppsspråk, ansiktsuttryck och liknande 

mimik samspelade med det som de sa under intervjuerna. Detta var något som vi tog till oss 

som forskare och vi kunde se att tjejernas kroppsspråk följde det som de sa verbalt och att det 

fanns ett engagemang kring det som de diskuterade.  

   

4.3 Tolkning och analys 
När vi sammanställde intervjuerna gavs det utrymme för olika tolkningar av svaren eftersom 

vi var två som intervjuade. Ett svar kan således ha flera olika tolkningar vilket vi noga 

kommer att presentera i resultatredovisningen. Precis som Kvale (1997) menar vi att detta är 

en viktig aspekt i studien. Han menar att det är viktigt att det framgår i analysen när forskarna 

har tolkat svaren olika. Han menar vidare att det blir en rikare analys och läsaren får större 

möjlighet att själv ta till sig den tolkningen han eller hon tror på. Taylor och Bogdan (1998) 

menar att som forskare kan det vara lätt att utveckla en egen väg för hur datainsamlingen ska 

analyseras, det gäller dock att lyssna på berättelserna vid flera tillfällen så att forskaren inte 

bara tolkar det som förväntas. Detta kan vara problem som Bergström (2005) anser handlar 

om vikten av att vara medveten om de teoretiska perspektiven forskaren har med sig in i 

studien så att inte materialet bara ses med ett perspektiv och att forskaren blir blind för det 

som intervjupersonerna förmedlar. Därmed kan det ha varit en fördel med att vi har varit två 

forskare. Vi har således haft möjlighet att öppna upp för olika sätt att tolka det som tjejerna 

berättade, och få olika nyanser av tjejernas syn på hur makt och status påverkar deras 

identitetsskapande. Kvale (1997) tar upp begreppet triangulering och med det menas att 

forskarna undersöker samma fenomen men ur olika perspektiv och synvinklar detta för att 

kunna uppnå ett så giltigt resultat som möjligt. Genom att vi har varit två forskare under 

studien har vi haft möjlighet att vända och vrida på resultatet och även med hjälp av annan 

forskning kunnat se studien ur olika perspektiv och synvinklar.   
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5. Resultatredovisning 
Nedan kommer vi att presentera intervjuerna i en berättande form med inslag av några få citat. 

Utgångspunkten är att tolka och analysera tjejernas svar, utifrån studiens syfte. Tjejerna 

presenteras oftast som grupp i relation till den skola de går på. Vid något tillfälle lyftes 

emellertid en enskild tjej fram då hon i någon mening skiljer sig från gruppen. Presentationen 

är strukturerad med hjälp av de teman som är relaterade till studiens teoriram och centrala 

begrepp.  

 

5.1 Vad är det att vara tjej? 
Båda tjejgrupperna diskuterade både länge och väl hur det är att vara tjej och vilka gränser 

eller ramar de måste förhålla sig till. Alla var överens om att var och en ska få vara som den 

vill. Samtidigt framkom också tankar om de normer som präglar hela samhället och som gör 

att tjejer måste passa in i olika situationer. En av tjejerna på den kommunala skolan berättade 

exempelvis att en av de grupper som avviker blir kallade för ”emosar”: 

 
”Ja men ni vet såna där emosar, de är ju lite annorlunda. 

De har extrema kläder och extremt hår” (Tjej, 17 år). 

 

Här kan vi se hur denna tjej tydligt kategoriserar in ”emosar” i en grupp som hon definierar 

som annorlunda. Hon använder ord som extremt när hon pratar om deras kläder och hår och i 

hennes tycke är detta inte normalt. I det fortsatta samtalet är hon dock noga med att poängtera 

att alla få vara som de själva vill. Samtidigt riskerar de enligt den här tjejen att hamna i en 

minoritet om de avviker för mycket från hur andra är.  

 

De övriga tjejerna i gruppen på den kommunala skolan håller med om att var och en ska få 

vara som de vill. Även om tjejerna diskuterar kring att alla har rätt att få vara som de vill 

framgår det ändå att ”emosar” uppfattas vara annorlunda. Tjejerna använder ordet ”emosar” 

för att peka på en minoritetsgrupp, som de definierar som annorlunda. Själva verkar de falla 

inom ramen för det normala.  

 

Under samtalets gång framstod tjejerna på den kommunala skolan ge uttryck för att ha en 

större rädsla för att bli kategoriserade som annorlunda än tjejerna på friskolan. De påpekade 

hela tiden att var och en får vara som de vill men att de själva inte vill vara annorlunda. Även 

resonemangen bland tjejerna på friskolan illustrerar föreställningar om att alla får vara som de 
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vill men vi upplevde att det här fanns en mer tillåtande inställning till att skilja sig från 

mängden.   

 

Tjejerna på friskolan talade mycket om att de under högstadietiden tyckte att det var svårt att 

hitta sig själv. Att hitta sig själv handlar för dessa tjejer framförallt om utseende, kläder och 

kamrater. De bytte ”stilar” från den ena dagen till den andra för att hitta ”sin stil”. Några av 

tjejerna berättade också att de hamnade i gäng som de egentligen inte alls ville vara i utan de 

ville bara hitta en tillhörighet. 

 

Båda tjejgrupperna diskuterar kring de skolor som finns i omgivningen. Några av dem 

benämns som ”rena märkesskolor”. Den här benämningen anses ha sin grund i att alla elever 

på dessa skolor går i märkeskläder. Här är tjejerna klara över att det inte är en slump när alla 

på en och samma skola bär  märkeskläder. De menar att skolan påverkar eleverna som går där, 

i vad som anses vara viktigt och värdefullt. Detta tolkar vi höra samman med idén om att 

vissa skolor har tillskrivits högre värde än andra säkerligen kopplat till vilka som går där, i 

vilket område skolan ligger och vilken nivå det är på undervisningen. Enligt tjejerna i den här 

studien krävs det höga betyg för att komma in på de så kallade märkesskolorna. Vidare säger 

tjejerna på friskolan att alla skolor påverkar och att det byggs upp ideal på hur eleverna ska 

vara på just den skolan. Tjejerna menar att skolorna har oskrivna lagar och normer som alla 

förväntas att följa oavsett vilken skola de går på. Tjejerna på friskolan menar att alla har rätt 

att vara som de vill men att alla också måste anpassa sig till skolans normer. Tjejerna berättar 

exempelvis hur de förväntas att alltid vara glada och hälsa på alla som de möter på skolan. De 

menar inte att detta är något negativt utan att det bara är ett exempel på skolans oskrivna 

normer.  

 

På den kommunala skolan upplevde inte tjejerna att de förväntas vara på ett visst sätt, utifrån 

hur de ser ut, märkeskläder eller dylikt. De tycker att de har lätt att komma undan eftersom 

skolan är stor och alla känner inte varandra. Tjejerna menar exempelvis att på en stor skola är 

det inte svårt att skolka och därmed ”komma undan” eftersom lärarna oftast har svårt att hålla 

reda på vilka elever som tillhör vilket program. Här framgår alltså att det på en stor skola kan 

öppnas möjlighet för skolkning, men också för avvikande beteende om de inte har de rätta 

märkeskläderna och så vidare. Eleven syns helt enkelt inte lika mycket, både på gott och ont. 

Studien visar här hur tjejerna på de båda skolorna verkar arbeta för att ordna sin omgivning i 

22 



 

olika värden. De formar ett slags klassystem oavsett vilken klass de själva tillhör. De 

konstruerar det som de ser som normalt i relation till andra värden till exempel avvikare.  

 

Överlag anser tjejerna i studien att samhället påverkar hur de ska vara, exempelvis förväntas 

tjejer vara snygga, smala och duktiga. Samtliga av dem menar ändå att de har ett eget val om 

de ska anpassa sig till samhällets ideal eller välja att gå sin egen väg. Tjejerna berättar vidare 

att de kan se på andra människor utifrån deras klädsel och utseende vilken grupptillhörighet 

och vilken status de har. Men de vill dock inte påstå att de dömer folk utifrån det utan det bara 

handlar om att de kan se vilken grupp personerna tillhör.     

 

När tjejerna diskuterade kring föräldrars och kompisars påverkan på deras identitetsbildning 

gick resonemanget på de båda skolorna väldigt lika. De var överens om att föräldrar och 

kompisar har stor påverkan på hur de är. En av tjejerna på friskolan menar att: 

 
”Du bär en mask beroende på vilka du umgås med” (Tjej, 17 år). 

 

Hon menar vidare att hon inte bär samma ”mask” när hon är med en lärare som hon gör med 

en klasskompis. De andra tjejerna på friskolan höll med om att de bär olika masker beroende 

på vilka de umgås med. På den kommunala skolan menar de också att de är olika beroende på 

vilka de umgås med men de hänvisade inte till ordet masker för att uttrycka detta på utan mer 

att de har olika roller. 

 

Båda tjejgrupperna menade att de är olika personer även när det gäller vilka kompisar de 

umgås med. De kan till exempel umgås med kompisar och vänner som tillhör olika 

kompisgäng och då anpassar de sig efter det gänget de är tillsammans med just då. Båda 

grupperna menade vidare att det är stor skillnad på kompisar och vänner. Kompisar har de 

massor medan vänner ansåg de sig bara ha ett fåtal. De menar att skillnaden mellan att vara 

kompis och vän är att en vän delar du allt med medan en kompis är en ytlig kontakt. En vän är 

någon som du hela tiden vill veta mer om och någon du alltid kan vara dig själv med. 

Kompisar finns på flera olika ställen till exempel på skolan, inom olika fritidsintressen och på 

fiket. De talade om att de inte har någon djupare relation med kompisar och en kompis vet de 

inte så mycket om. En kompis är det inte så avancerat att umgås med. När det gäller kompisar 

kan det ha hänt saker sedan de träffades senast men det är inget som någon av dem lägger 

någon större vikt vid utan de fortsätter att umgås där de avslutade senast. Intressant var att 
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båda tjejgrupperna menade att de kunde dela in sina kompisar i fack, som exempelvis ett 

fikafack, hobbyfack eller klasskompisfack. Sedan sa de med ett leende att det bara var att gå 

till det fack de var sugna på. De framförde också att de ibland kunde vara skönt att bara få 

gömma sig bakom sin hobby och vara deltagare. Trots att tjejerna menar att de är olika 

beroende på vilka de umgås med, vill de framföra att de aldrig är någon som de inte vill vara.  

 

Enligt tjejerna på friskolan har det betydelse för hur individens identitetsskapande blir 

beroende på om de kommer från en större stad eller ett mindre samhälle. De förde emellertid 

ingen vidare diskussion om varför och hur det skulle ha betydelse. En av tjejerna tyckte att det 

inte bara går att se skillnad mellan hur människor är i en större stad och ett mindre samhälle 

utan det finns även skillnader städer emellan. 

 
”Kulturen i två städer kan se olika ut” (Tjej, 16 år). 

 

Den här tjejen har egna erfarenheter av att flytta från en stad till en annan och möjligen var 

det därför hon ansåg att sammanhanget har stor betydelse för identitetsskapandet. Hon var lite 

otydlig i sitt resonemang men det stod klart att hon var medveten om hur identitetsskapandet 

påverkas av och sker i samspel med miljö och de förväntningar omgivningen har. 

 

Tjejerna från båda skolorna kommer även in på massmedias betydelse för tjejers 

identitetsskapande. De menar att massmedia har konstruerat ett fantasisamhälle som de vill att 

alla ska leva upp till. Tjejerna menar vidare att media vill att de ska leva som en 

”normisperson” vilket tjejerna uppfattar är en smal, snygg och duktig person som har massor 

med kompisar. Av detta framkommer att tjejerna både förhåller sig till och är kritiskt 

medvetna om bilden av en ”normisperson”, det vill säga en människa som håller sig inom de 

ramar som samhället har satt upp. Tjejerna på friskolan tycker dock att det är roligare att bryta 

lite mot dessa normer än att enbart och oreflekterat efterleva dem. Att vara ”normisbrytare” 

enligt tjejerna på friskolan kan vara att välja friskola som inte har ett gott rykte i omgivningen. 

Det framstår som att tjejerna är medvetna om vilka krav som finns på dem som tjejer/kvinnor 

från det omgivande samhället. Kanske handlar det om att de vågar i diskussioner med oss ta 

mer utrymme, se problem och modigt resonera om sina villkor medan de i mötet med andra är 

väl medvetna om konsekvenserna av att vara annorlunda.  
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5.2 Att vara tjej och bestämma 
Tjejerna på den kommunala skolan framstod i studien som tydliga i sina föreställningar om 

vem som bestämmer över dem och inte. De ansåg att inte någon har rätt att bestämma över 

dem som människor, men att flera människor omkring dem har inflytande på dem. Tjejerna på 

friskolan var ungefär inne på samma spår, att det inte direkt finns någon som bestämmer över 

dem, men att de hade människor omkring som gav dem inspiration. Detta kan innebära enligt 

dessa tjejer att vissa människor har inflytande på dem. Tjejerna på friskolan talade dock 

mycket om ansvar i relation till bestämmande och inflytande, till skillnad från tjejerna på den 

kommunala skolan. Det framgick att tjejerna här ansåg att lärare och föräldrar har en viss rätt 

att bestämma, genom att de har ansvar för dem fram till att de fyllt arton år. Tjejerna på 

friskolan ansåg också att den egna erfarenheten av att inte få bestämma, att de inte kan styra 

eller att de känner sig ”kränkt” kan avgöra hur de som tjejer handlar i vissa situationer. Flera 

tjejer ansåg exempelvis att om de hade dåliga erfarenheter av att bli för mycket styrda, eller 

inte ges rätten att bestämma själv kan det bli styrande för framtida handlingar. 

  
”Saker man har varit med om bestämmer” (Tjej, 17 år). 

 

Tjejerna på båda skolorna menar vidare att det alltid är de själva som tar besluten, även om 

andra kan hjälpa dem på vägen. Andra kan inte fatta besluten åt dem, även om de ibland inte 

har något val. Det framkom också en medvetenhet om att de inte själva alltid ser vilka 

möjligheter de har, utan kan behöva hjälp att fatta vissa beslut.  

 

Enligt tjejerna kan förtroende, rädsla och självsäkerhet vara faktorer som avgör vem som ges 

bestämmanderätt och inte i olika situationer. Vidare anser tjejerna att förtroende handlar om 

att någon i en grupp inger trygghet och därmed kan bestämmanderätten delegeras till någon 

annan. När de resonerade kring rädsla kom fokus att handla om rädslan att fatta fel beslut. 

Detta anser tjejerna kan leda till att de överlåter bestämmandet till någon annan. Det kan 

också finnas en rädsla för att gå emot någon som brukar bestämma. Det kan också vara svårt 

att gå emot någon, som i sin personlighet är en ledartyp ansåg de. En sådan person utstrålar 

självsäkerhet, vilket gör att de tillåter en sådan människa att bestämma mer. Flera av tjejerna 

berättar att de inte alltid orkar ta konflikter som uppstår. Några av tjejerna på friskolan menar 

att det ibland är skönt när andra fattar beslut åt dem, eftersom de själva upplever att det ibland 

kan vara svårt att fatta beslut. Samtidigt ansåg alla tjejerna att det är viktigt att tillåta alla att 

komma till tals, även om det till sist visar sig vara vissa som bestämmer mer än andra. 
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Överlag poängterades alltså vikten av att alla i en grupp tillåts att tycka och tänka. Samtidigt 

visades insikter om att de är beroende av att det finns trygghet i gruppen, för att alla ska våga 

säga sin mening.   

 

Något som tjejerna framför allt på friskolan diskuterade i relation till frågor om bestämmande 

och eget ansvar var deras framtid och de val som de förväntas göra. De beskriver att de har 

gjort ett av de största valen hittills då de valde gymnasieprogram. I framtiden förväntas de att 

göra ännu viktigare och centrala val. De menar med det att beslutet av gymnasieprogram bara 

är en del av många viktiga beslut som måste fattas i framtiden. Idag handlar valen mest om att 

välja mellan fika eller att köpa en ny topp. I framtiden kan besluten handla om vilket jobb de 

ska välja, vem de ska leva med och om barn ska ingå i deras framtid. Enligt tjejerna på 

friskolan är det lättare att ta dessa stora beslut om de redan tidigt får öva sig på att ta mindre. 

Tjejerna tror inte att vuxna på samma sätt tänker på vilka möjligheter de har att välja och 

därigenom själva påverka sin situation.  

 

Framtida val kom tjejerna på den kommunala skolan inte in på. Anledningarna kan ha varit 

många. Kanske de inte kände att gymnasievalet var ett stort val eller kanske det helt enkelt var 

så att de inte tänkte på att de i framtiden ska göra val?  

 

5.3 Vem har status? 
När tjejerna diskuterade kring makt och bestämmande kom de även in på status. Här 

framkommer en skillnad mellan skolorna. Tjejerna på friskolan ser status som något som har 

med ekonomi och personliga tillhörigheter att göra. De menar också att genom att ha mycket 

pengar finns det möjlighet att köpa den senaste modellen av mobiltelefoner. Dessutom kan 

status fås genom hur föräldrar lägger tid och engagemang på sina barn. Kvalitetstid med 

föräldrarna kunde exempelvis mötas med avundsjuka blickar och kommentarer från kamrater, 

när några av tjejerna var små. Det är således statusfyllt att ha en engagerad förälder med god 

ekonomi. Det framgår vidare att status är något som tjejerna kopplar till relationer, det vill 

säga vilka de umgås med. Är en tjej kompis med en kille med status så avspeglar det sig på 

tjejen. En tjej kan alltså få ett högre värde genom att umgås med människor som har hög 

status. Samtidigt menar tjejerna att alla på friskolan har status, även om det är vissa som har 

mer och andra mindre. En elev får exempelvis mer status om den går i trean och mindre om 

den går i ettan på gymnasiet. Samtidigt är det också så menar dessa tjejer att oavsett en elevs 
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status så tar sig alla i allmänhet tid att lyssna på alla elever om det är någon som har ett 

problem eller liknande.  

 

För tjejerna på den kommunala skolan har status delvis en annan innebörd. De menar att 

status inte har med pengar att göra, utan de tycker att en individ får status genom att vara cool, 

populär, snygg och snäll. Även om tjejerna inte tror att det har med ekonomi att göra så drar 

vi slutsatsen att dessa tjejer inte ser kopplingen mellan att vara populär och att ha pengar. Att 

vara snygg och cool kan troligtvis ha med den ekonomiska situationen att göra, genom att den 

möjliggör köp av till exempel snygga kläder. Tyvärr är det knappast så att någon som är fattig 

och går i ärvda kläder uppfattas som snygg och populär, även om vi kan önska att det inte 

skulle ha någon betydelse. 

 

Genom tjejernas diskussion förstår vi att status handlar om det materiella och inte det 

personliga trots att tjejerna på den kommunala skolan tycker att status är att vara snygg, cool 

med mera. Vi tolkar inte det som att de menar att statusen kommer inifrån utan att det är det 

materiella som spelar en stor roll. Det här tycker vi är en viktig aspekt i tjejers 

identitetsskapande.  

 

5.4 Tjejer och kärlek 
Alla tjejer i studien var eniga om att det är stor skillnad på kärleksrelationer och 

vänskapsrelationer. Flera av dem ansåg exempelvis att en kärlekspartner kan försvinna för 

alltid medan vänner oftast kommer tillbaka. Tjejerna poängterar också att de i en 

kärleksrelation kan vara rädda för att visa sina negativa sidor medan de med vänner kan vara 

sig själva. De ansåg emellertid också att de kan acceptera större brister hos sin kärlekspartner 

än hos sina vänner. 

 
”Kärlekspartnern får göra en skidbacke i osten,  

men jag blir jättearg om mina vänner gör det” (Tjej, 17 år). 

 

Tjejen ovan menar att hon vågar bli arg på sina vänner, men att det är svårare att bli arg på sin 

kärlekspartner. Flera av tjejerna i studien anser det lättare att formas efter sin kärleksrelation 

och de vill vara sin kärlekspartner till lags.  
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I diskussionerna kring kärleksrelationer lyftes frågan om bestämmande och status upp. De 

flesta av tjejerna anser att båda i relationen ska bestämma lika mycket, även om de menar att 

tjejer tenderar att bestämma mest. I valet av partner lyssnar tjejerna på sina föräldrar och 

vänner, men om föräldrar höjer ett varningens finger när en kärleksrelation är på tal, så 

uppfattar flertalet att beslutet om en relation ändå ligger hos dem själva. Samtidigt var 

emellertid alla överens om att det kunde bli svårt om vänner och föräldrar inte accepterar den 

partnern de valt. I studien framkommer att det fanns en öppenhet kring homosexualitet och 

alla verkade ge uttryck för ett accepterande av både bögar och lesbiska i sin närhet. Tjejerna 

ansåg också att det finns någon för alla, det gäller att hitta den kärleken. Samtidigt var det 

några av tjejerna som lite försiktigt gav uttryck för att de inte skulle våga bli kära i en tjej. 

Uppenbarligen är det inte en helt okontroversiell fråga i relation till identitetsskapandet bland 

tjejer på gymnasiet, men samtidigt var alla överens om att: 

  
”All kärlek är underbar” (Tjej, 17 år). 
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6. Sammanfattning 

 
• Tjejerna på den kommunala skolan påvisade en rädsla för att kategoriseras in i en 

grupp som inte betraktas som ”normal”. Vad är normalt för dessa tjejer? Är det att 

vara ganska välklädd, sminkad och ha ett stort umgänge? Det är svårt för oss att svara 

på men studien visar att tjejerna tydligt definierar sig utifrån andras förväntningar. För 

att uppfattas som ”normal” spelar klädseln en viktig roll och att uppföra sig som 

majoriteten gör. Det är minoriteten som blir avvikare. Tjejerna på friskolan framstår 

vara aningen mer öppna för avvikande beteenden, åtminstone under samtalen med oss. 

Samtidigt framgick det också att ramarna för eventuella överträdelser mot det 

”normala” var tydliga. Att avvika lite kan vara spännande, men inte så mycket att de 

riskerar att kategoriseras som ”konstig”, annorlunda eller liknande. Studien visar hur 

tjejerna laborerar med vad som anses vara ”normalt” och inte och hur de ska placera 

sig själva och sitt identitetsskapande i relation till detta.  

 

• Resultaten visar hur status i första hand relateras till materiella värden och inte till 

personlighet, trots att flera av tjejerna talar om vikten av att vara snygg, cool och snäll. 

Vi tror att detta kan ha med tjejernas ålder att göra. Kanske kommer de i framtiden att 

kunna se status utifrån andra synvinklar.  

 

• Flera av tjejerna i studien upplever att det är skönt när någon annan fattar besluten åt 

dem. Anledningen som de hänvisar till är rädslan för att fatta fel beslut. Frågan är vad 

de menar med rädsla? Är det så att de är rädda för att bli avvikare eller att någon ska 

straffa dem för ett felaktigt beslut? Det är synd om det skulle vara så att rädslan för att 

bli avvikare eller att bli bestraffad för att ha fattat fel beslut hindrar dem från att våga 

ta egna beslut. Det kan vara en nackdel för dem när de i framtiden ska fatta beslut om 

de inte tidigare har vågat göra det. Samtidigt är flera av dem övertygade om att de 

själva har rätt att bestämma över sitt liv.  

 

• Av resultaten framgår att tjejerna anpassar sig till sin omgivnings förväntningar, 

såsom föräldrars, partners och kompisars och så vidare. De befinner sig i en fas där 

omgivningens olika krav framstår som tydliga i tjejernas berättelser. Kanske har de 

förväntningar som tjejerna har på sig med genus att göra. Hur omgivningen ser på 
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tjejer och vad som uppfattas som normalt för tjejer på gymnasiet. Dessa förväntningar 

kan handla om att vara cool, snygg, god vän, bra flickvän, god dotter, bra elev och att 

uppträda som en riktig tjej. 

 

• Resultaten visar på en skillnad mellan den kommunala skolan och friskolan vad det 

gäller tjejernas förhållningssätt till framtiden. Tjejerna på friskolan framstod som mer 

mogna och trygga i sin roll på väg in i vuxenvärlden. De var väl medvetna om att de i 

framtiden ska göra stora val. Detta var något som tjejerna på den kommunala skolan 

överhuvudtaget inte diskuterade. Vi upplevde att de inte i samma utsträckning såg att 

de är på väg in i vuxenvärlden med allt ansvar som det innebär. 
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7. Diskuterande analys 
Nedan kommer vi att diskutera och analysera resultaten kopplat till tidigare forskning och 

litteratur. Resultaten presenteras under centrala teman genom texten.  

 

7.1 Normalitet och avvikelse 
Under intervjuerna kom det fram att tjejerna på de båda skolorna har en syn på identitet som 

kan relateras till Giddens (2003) och Petersons (2003) resonemang om hur identitet 

konstrueras. Giddens och Peterson menar att identitet skapas genom interaktion och umgänge 

med andra människor. Resultaten här visar att tjejerna ger uttryck för vikten av anpassning, att 

de formas efter vilka de umgås med, vilket påverkar deras identitet. Tjejerna på friskolan 

benämner det som att de bär olika masker medan tjejerna på den kommunala skolan benämner 

det som roller. Goffman (2006) menar att vi alla spelar teater och likt de skådespelarna som vi 

ser på olika scener vill vi påverka vår publik. Den presentation och det agerandet vi vill visa 

inför andra människor försöker vi att kontrollera och styra så att det kan ligga till grund för de 

intryck andra får av oss. Detta kan också handla om hur vi bygger upp och försöker befästa 

våra identiteter och våra jag i den processen. Vi förstår att tjejerna vill göra goda intryck på 

människor i deras omgivning och därför anpassar de sig med hjälp av olika masker och roller 

beroende på vilka de umgås med. Samtidigt är tjejerna noga med att poängtera att de alltid är 

sig själva. Vi undrar varför tjejerna förmedlar denna dubbelhet; å ena sidan anpassning, å 

andra sidan självständighet? Utifrån detta ställer vi oss frågan i vilken situation de upplever 

sig vara sig själva? Vi tolkar det som att de menar att de har två sorters identiteter, en inre och 

en yttre och det är den inre identiteten som är den samma vilka de än umgås med och att det 

är den yttre identiteten som förändras.  

 

Tjejerna visar en medvetenhet om att det finns normer för hur någon bör vara för att ses som 

”normal”. Ambjörnsson (2003) menar att det går att analysera vardagliga gränsdragningar 

mellan tonårstjejer så till vida att en så enkel sak som en misslyckad sminkning skulle kunna 

hamna inom ramen för det ”onormala”. Även i vår studie framstår utseendet som centralt för 

tjejers identitetsskapande. Framförallt framför tjejerna på den kommunala skolan vikten av 

utseendet för att bli accepterad som en normal tjej på skolan. Tjejerna på friskolan såg det inte 

riktigt på samma sätt. De verkar mer fokuserade på att vara duktiga och göra ”rätt”, det vill 

säga göra på det sätt som antas vara normalt. Tjejerna på friskolan framstår också ha en större 

respekt för att någon skulle avvika från det som antas vara ”normalt”. De hänvisar till vikten 
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av att ibland våga bryta mönster som så kallade ”normisbrytare”. Med detta menade tjejerna 

att de upplevde det som lite häftigt att inte vara som alla andra. Diskussionen på friskolan 

tenderade till att vara respektfull gentemot andra grupptillhörigheter. Det skulle kunna vara så 

att de i samspråk med oss vågade ta mer utrymme och resonera kring acceptansen av en annan 

grupptillhörighet. 

 

I studien verkar tjejerna ganska medvetna om vad konsekvenserna blir om de avviker. De 

berättar att avvikare kan upplevas som extrema, vilket kan leda till utanförskap och sämre 

möjligheter i framtiden. Tjejerna berättar vidare att för att ses som en ”normal” tjej måste de 

välja att se ut och bete sig på det sätt som är accepterat av omgivningen. Viljan att ses som 

”normal” kan göra att dessa tjejer får välja bort till exempel kärlekspartner, kompisar och 

hobbies för att dessa hamnar inom ramen för det som anses som ”onormalt”. De väljer istället 

att umgås med andra personer som hamnar inom ramen för det som anses vara ”normalt”. 

Även Lahelma och Öhrn (2003) såg en liknande bild av detta i sin studie. 

 

Tjejerna på den kommunala skolan upplevde vi som mer styrda enligt vissa ideal. Bland dessa 

tjejer poängteras visserligen att de respekterar de som upplevdes avvika från normen men att 

de också uttrycker en stark önskan om att upplevas som normal. Är det verkligen så att de 

respekterar dem som är annorlunda, samtidigt som de själva till varje pris vill undvika att 

hamna där? Om vi ser på detta utifrån Lalander och Johanssons (2002) resonemang kring 

grupper och tillhörighet, där de menar att det måste finnas både vi- och de-grupper för att 

någon grupp ska kunna definiera sig själva, blir detta tydligt i vår studie. De menar vidare att 

den grupp du själv tillhör är vi-gruppen och den de andra tillhör är de-gruppen. Det behövs 

alltså någon annan att definiera sig emot för att kunna skapa normer för hur individen ska vara 

eller inte vara. Detta kan vi se tydligt i vår studie genom att tjejerna jämför sig med andra och 

genom sitt resonemang visar de att denna jämförelse handlar om att se vad som är normalt 

och vad som är avvikande enligt dem. 

 

Vi menar att gruppen själv bildar normer och koder som bestämmer hur gruppmedlemmarna 

ska vara för att få tillhöra gruppen. Detta sker i samspel med omgivningens förväntningar. 

Lalander och Johansson (2002) menar att socialisationen inom gruppen inte handlar om att 

påtvinga individen några värderingar och normer, som den tar till sig och gör till sina egna. 

Utan detta sker som en interaktionsprocess där medlemmarna i gruppen laborerar för att få 

fram olika symboler, identiteter, normer och värderingar. Lalander och Johansson menar att, 
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visar det sig senare att en gruppmedlem beter sig så som gruppen, är anledningen att individen 

själv finner ett värde i det. Vi ser ytterligare dimensioner, då individens agerande också kan 

förstås utifrån att han/hon finner ett värde i själva grupptillhörigheten och därigenom 

underordnar sig sina egna värderingar för att få känna denna grupptillhörighet. Detta blir det 

då viktigare än att stå för sina egna åsikter och värderingar. 

 

7.2 Betydelsen av andra för skapandet av mig? 
Tjejerna uttrycker en gemensam syn på de gränser som finns för identitetsskapandet och hur 

de förväntas vara som normala tjejer. De menar att samhällets normer har en stor betydelse 

för deras identitetsskapande och då framförallt massmedia. Exempelvis menade tjejerna att 

tidningar och tv förmedlar att alla ska vara snygga och duktiga i det de gör. Den bild som 

läggs fram i kvällstidningarna stödjer tjejernas resonemang, då tidningar förmedlar bilder av 

tjejer som smala, hur de ska klä sig och sminka sig på rätt sätt. Berglund & Granström (2004) 

lyfter också fram att media förmedlar en bild av olika människors verkligheter, men 

poängterar att det ofta inte är en rimlig och normal verklighet utan en tolkning från medias 

sida utifrån vissa intressen. Detta kan vara svårt för ungdomar att förhålla sig till då de tror att 

det är en ”sann” bild av hur verkligheten bör se ut. Berglund & Granströms poäng är således 

riktig. Detta riskerar göra att dagens ungdomar får en sned bild av hur vi ska vara som 

människor, vilket innebär att de strävar mot något som egentligen inte finns.   

 

Vidare anser tjejerna att både föräldrar och kompisar har en viss påverkan på 

identitetsskapandet. Föräldrar påverkar genom uppfostran och de krav som de ställer. 

Kompisar påverkar genom umgänge och genom att umgänget präglas av att förhålla sig till 

varandras positiva och negativa sidor. En av tjejerna på friskolan anser att ”man blir som man 

umgås”.  

 

Båda tjejgrupperna uttrycker att skolan spelar en viktig roll i hur de formas. Tjejerna på 

friskolan berättar att skolan bygger upp ideal och normer kring hur eleverna förväntas vara på 

respektive skola. Samtidigt framgår av resultaten att tjejerna på friskolan också tror att de 

själva har stor inverkan på sin skolgång. Tjejerna på den kommunala skolan upplever sig 

däremot inte ha någon inverkan på själva skolgången. Kanske beror detta på att tjejerna på 

den kommunala skolan präglas av att deras programval sågs som ett program med lägre 

status. Tjejerna på friskolan upplever sig alltid få försvara sin skola inför andra ungdomar, 
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vilket de anser är irriterande. De hävdar att anledningen är att skolan anses ha lägre status i 

den här staden. I studien framkommer också att tjejerna på friskolan ger uttryck för en högre 

ambition att studera vidare efter gymnasiet, i jämförelse med tjejerna på den kommunala 

skolan. Kanske beror tjejernas olika förhållningssätt till skolan på att gruppen på den 

kommunala skolan går ett yrkesförberedande program, medan gruppen på friskolan går på 

olika studieförberedande program. Troligtvis är detta en orsak till att tjejerna i de olika 

grupperna har olika ambition för att läsa vidare. Dessutom kan orsaken ligga i det som 

Ambjörnsson (2003) visar på i sin studie, där elever som går på yrkesförberedande program 

ofta kommer från hemförhållanden som har lägre inkomstnivå och boendestandard, än de som 

går på ett studieförberedande program. Enligt Ambjörnsson har de elever som väljer de 

studieförberedande programmen oftast minst en förälder som har någon form av 

högskoleutbildning. 

 

Det är visserligen fritt för vem som helst idag att välja friskola för sina barn men som 

Myrberg (2006) visar är det i stor utsträckning föräldrar med högre utbildning som tenderar 

att välja friskola till sina barn. Tjejerna i den här studien valde att gå på friskola först på 

gymnasiet. Valet gjordes självständigt menar tjejerna, även om vi tror att föräldrarna mer eller 

mindre medvetet påverkar sina barn till att välja enligt vissa normer. Ungdomarna får med sig 

föräldrarnas värderingar under sin uppväxt och påverkas då som person av detta. Har en 

förälder en högskoleutbildning har den ofta förväntningar på sina egna barn att även de ska 

fortsätta på högskolenivå. En förälder som inte har en högre utbildning utan som började 

arbeta i unga år har kanske inte lika stora förväntningar på att deras barn ska utbilda sig på en 

högre nivå utan oftast hoppas de på att barnen ska välja att ta ett steg längre än vad de själva 

gjorde när de var unga, det vill säga att studera på en högre nivå. Skillnaden i tjejernas 

resonemang är att tjejerna på friskolan ansåg det viktigare att studera vidare även att det inte 

framkom att deras föräldrar har utbildningar på högskolenivå. Tjejerna på den kommunala 

skolan däremot var helt på det klara med att de inte skulle läsa vidare utan börja arbeta direkt 

efter gymnasiet. Sitt resonemang grundade de i att de går ett yrkesförberedande program och 

behöver på så vis inte läsa vidare på högre nivå. Det framkommer inte här heller vad deras 

föräldrar har för utbildning. 

 

Av resultaten framgår att tjejerna i båda grupperna gjorde en skillnad på vänner och kompisar. 

De framhåller att kompisar är något ytligt som inte påverkar individen lika starkt som vänner 

gör. Tjejerna såg vänskap byggd på en djupare relation än den relation de har till kompisar. 
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Med sina vänner behöver de inte ta på sig några masker eller gå in i några roller utan med 

dem kan de vara sig själva. Goffman (2006) tar upp att en individ tenderar att i högre 

utsträckning lägga av sig masken med människor individen känner väl, än med människor 

som är ytligt bekanta. Han menar även att när individen träffar nya människor kan han/hon 

lägga till sig med en mask för att visa upp en sida som anses vara respektfull i det 

sammanhang denne befinner sig i just då. Goffmans teori tycker vi stämmer väl överens med 

tjejernas resonemang kring kompisar och vänner. Vi kan också se att detta skulle stämma på 

tjejernas diskussion kring kärlekspartner. De har en stor acceptans när det gäller 

kärlekspartnerns mindre positiva sidor, vilket de inte har med sina vänner. Här kan vi se att de 

tar på sig en roll eller mask för att vara sin kärlekspartner till lags. Detta för att med partnern 

vill de inte visa negativa sidor genom att till exempel bli arg eller tjurig. De upplever att det är 

lättare att visa negativa sidor med sina vänner.  

 

7.3 Rätten att själv bestämma 
När frågorna om makt dök upp blev det en livlig diskussion i båda grupperna. Det var mycket 

tankar och funderingar som kom upp till ytan. Till att börja med var alla rörande överens om 

att ingen har rätt att bestämma över en individ. Båda tjejgrupperna poängterade att det alltid är 

de själva som tar besluten, men att andra kan hjälpa dem på vägen, vara inspiratörer eller 

tillåtas visst inflytande. Precis som Trondman (2003) visar i sina studier, framgår här att 

vuxna upplevs som viktiga i ungdomars närhet. Det handlar inte om att vuxna ska vara dem 

hack i häl, men de ska dock finnas där som en trygghet och försöka leda dem på rätt spår. Vi 

tycker det är viktigt att vuxna vågar vara vuxna gentemot ungdomarna. När det gäller 

föräldraskapet är du förälder och inte kompis med dina ungdomar. Som förälder måste du 

kunna våga ta ansvaret och för ungdomarna gäller det att förstå att de har en frihet som 

innebär ett ansvar och att det ibland behövs hjälp och stöd på vägen. Tjejerna lyfter också 

fram att i vissa lägen är det viktigt att få hjälp med de beslut som ska tas.  

 

Som vi har skrivit tidigare har tjejerna på de båda skolorna olika syn på status. Tjejerna på 

friskolan tycker att status är något som har att göra med ekonomi och personliga 

tillhörigheter. De menar att genom att ha pengar ökar möjligheterna att kunna köpa sig till en 

hög status. Fundberg (2003) visar dock att bara för att de ekonomiska möjligheterna ökar 

påverkar det inte automatiskt statusen. Han menar att de vardagliga mötena med människor 

handlar om så mycket annat än ekonomiska villkor. Detta är något som kan beaktas också i 
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relation till den här studien. Tjejerna på den kommunala skolan uttrycker exempelvis att status 

bland dem handlar mer om att vara cool, populär, snygg och snäll. Enligt Fundberg så har 

personligheten en avgörande betydelse för den status en människa får. Frågan är vad som 

ligger till grund för en ”populär” och statusfylld personlighet? Är det utseendet eller den 

verbala kompetensen? På vad sätt kan sådana personlighetsdrag kopplas till ekonomisk status 

eller socialgruppstillhörighet?  Tjejerna på friskolan är överens om att status är kopplat till 

ekonomiska förutsättningar. Även tjejerna på den kommunala skolan för resonemang som är 

svåra att koppla ifrån goda ekonomiska förutsättningar, genom att exempelvis hänvisa till 

betydelsen av att vara snygg. Med ekonomiska förutsättningar har individen möjlighet att 

köpa sig till en snygghet exempelvis genom kläder och smink. 

 

Under studiens gång har vi sett hur genus ligger till grund för tjejernas identitetsskapande. 

Genus är en del av människans identitet och som skapas kulturellt och socialt i relation till 

omgivningens förväntningar. För att exempelvis ses som en normal tjej måste individen bete 

sig och vara på det sätt som förväntas av tjejer, vilket i många fall tenderar att skilja sig från 

de förväntningar som finns kring killar. Enligt Ambjörnsson (2003) kan genus ses som en 

kulturellt skapad maktordning vilken är relaterad till människors föreställningar om manligt 

och kvinnligt.        

 

Makt är nära kopplat till föreställningar om genus och olika värden vi kopplar till män 

respektive kvinnor. Identitetsskapandet präglas och genomsyras av en mängd olika 

maktrelationer. Det blir inte minst tydligt i tjejernas diskussioner om kärlek och 

kärleksrelationer. Av resultaten framgår att tjejerna tillåter mer i en kärleksrelation än vad de 

gör i en vänskapsrelation. Vad menar de med tillåter? Handlar det om att kärleksrelationer 

ställer högre krav på anpassning? Handlar kärlek om anpassning för tjejer?  Detta är det svårt 

att få något entydigt svar på i undersökningen, men det framgår att tjejerna har en tydlig bild 

av anpassning i relation till den kille de är kära i. Att passa in i olika gemenskaper betyder 

också för dem att de underordnar sig, även om de menar att de gör det av egen fri vilja. Kan 

det vara så att individer underordnar sig av egen fri vilja, eller är det signaler som kommer 

från omgivningen och som handlar om att detta förväntas av dem? Kanske behöver det inte 

vara någon annan som ställer krav på att individen ska ändra på sig. Återigen framstår 

paradoxen mellan upplevelsen av den egna fria viljan och anpassning, underordning och 

inordning som central i resonemanget.  
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Fundberg (2003) har ett intressant resonemang där han ger exempel på att pojkar formar sin 

identitet genom att identifiera sig med andra till exempel homosexuella, kärringar och 

invandrare. Genom att stigmatisera andra identifierar de sig själva och kan urskilja den egna 

identiteten eller idealet. Här använder pojkarna ord som inte anses vara inom ramen för den 

”manliga” normen. Det här kan vara ett exempel på hur genus präglar individens 

identitetsskapande. På samma sätt skulle det gå att se på tjejer genom att andra tjejer 

definierar de tjejer som inte gör typiska tjejsaker så som sminka sig och gå klädd i kjol som 

annorlunda.  För att kunna se sig själv som normal söker individen något eller någon som kan 

ses som annorlunda i jämförelse med dem själva. I vår studie blir detta tydligt när tjejerna på 

den kommunala skolan hänvisar till ungdomar som de kallar ”emosar” vilka de ansåg vara 

annorlunda.   

 

Frisén & Hwang (2006) menar att gå från barndomen och in i ungdomsvärlden är en stor 

omställning. Ungdomar hamnar i situationer där de måste göra val som de inte gjort tidigare 

vilket också tjejerna på friskolan gav uttryck för. Frisén & Hwang menar vidare att individens 

personliga utveckling påverkas av de val som denne gör. Forsnäs (1994) menar att i dagens 

samhälle har ungdomar en större valmöjlighet än vad de hade förr. Förr i tiden var det ofta så 

att livet för en individ var utstakad i förväg på så vis att var fadern i familjen skomakare 

skulle sonen ta över skomakeriet. Ungdomarna hade då inte samma möjlighet att utforska sin 

identitet som de har idag. I dag kan ungdomar prova en stil för att sedan övergå till någon 

annan stil. Vi tycker att detta kan ses som både positivt och negativt. Positivt på så sätt att 

ungdomar själva kan få välja vad de tycker är roligt och intressant i sökandet efter sin 

identitet. Det negativa är att det ställer stora krav på ungdomarna att de måste välja själva vad 

de vill. Detta upplevde vi att tjejerna särskilt på friskolan gav uttryck för som svårt, inte minst 

i relation till rädslan för att göra fel. Kanske var detta anledningen till att de kände oro inför 

framtiden och gav uttryck för behovet att få stöd och hjälp från andra, så som vänner och 

föräldrar.  

 

Som Lahelma och Öhrn (2003) belyser är skolan ett speciellt sammanhang och har en viktig 

roll i identitetsskapandet. Eftersom det är här som många viktiga relationer skapas till vänner, 

kompisar och lärare. Misslyckas individen i skolan kan detta göra att det blir svårare för 

individen att hitta en positiv identitet. Det kan lätt ses som ett misslyckande och lite 

avvikande att inte klara skolan. Utbildning är något som förknippas med normalitet. På så vis 

blir skolan en viktig aspekt i identitetsskapandet för klarar du en utbildning så får du 
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möjlighet att läsa vidare eller skaffa ett arbete. Du får då en arbetsidentitet att relateras till. 

Med de krav som skolan ställer i dag framförallt på tjejer, vilket Lahelma och Öhrn också 

visar i sin studie, är det inte lätt att leva upp till idealen som tjejerna förväntas uppnå. Vi kan 

se att tjejerna i vår studie har dessa krav på sig även om de själva inte upplever det så.   

 

I vår studie har vi kommit fram till att kompisar, föräldrar, skola och samhälle påverkar 

tjejerna mer eller mindre i deras identitetsskapande. Detta var något som tjejerna själva också 

upplevde, även om de gärna poängterade att de själva valde om någon skulle få ha inflytande 

på dem. Studien har gett oss insikter om hur unga tjejer som går första och andra året på 

gymnasiet är fångade i föreställningar om frihet och självbestämmande å den ena sidan, 

kollektiva normer, förväntningar och stereotyper å den andra. Kanske är detta förklaringen till 

att många tjejer idag vittnar om svårigheter att klara omgivningens krav, genom att få 

depressioner, ångest och psykosomati? Ämnet känns därför viktigt och relevant att fortsätta 

forska om. 
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Bilaga 1 

                                                                    Hultsfred 2007-10-22 

 

Till……. 

Hej 

Först vill vi tacka er för att ni tar emot oss så att vi kan göra vår studie. Vi kommer från 

Högskolan Väst, som vi tidigare informerat om, och läser sista terminen på socialpedagogiska 

programmet. I vår uppsatsstudie, som är programmets examensarbete, vill vi försöka fånga 

och diskutera hur unga tjejer tänker kring makt och identitet. För att göra det ska vi försöka 

fråga en grupp tjejer under ett löst samtal om hur de tänker kring deras föreställningar, 

upplevelser och erfarenheter. Detta samtal hoppas vi kunna spela in på band. Vi kommer i 

huvudsak inte att presentera några enskilda svar från tjejerna utan till största delen använda 

oss av diskussionen som helhet i vår studie, möjligen kan det förekomma något enstaka citat. 

De tjejer som deltar kommer att vara helt avidentifierade. Det som sägs i rummet tillsammans 

med oss och tjejerna kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Syftet med diskussionen är att vi ska kunna få insikter om hur tjejer i den här åldern diskuterar 

omkring den här typen av frågor. Detta vill vi sedan koppla till aktuell forskning och litteratur 

för att få en bild av hur tjejerna tänker kring makt, status och identitet. Detta menar vi kan ge 

en bild av tjejers villkor och identitetsskapande i skolan. 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss, alternativt vår handledare FD Petra 

Angervall. Högskolan Väst och Göteborgs universitet. Tel. xxx,   

petra.angervall@ped.gu.se 

 
Med vänliga hälsningar 

Bethina Knutsson och Josefin Karlsson  

Tel. Bethina xxx 
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Bilaga 2  
Intervjufrågor. 

 

Berätta lite om er själva… ålder, intressen, kompisar, vad är ni duktiga på, tycker är roligt, vill 

åstadkomma, undvika etc. 

 

Identitet: 
 

• Har ni några föreställningar om hur ni ska vara? 

• Hur ser ni själva på hur ni är? Vad är det som har påverkat att ni är den ni är? 

• Påverkar skolan hur ni är? 

• Föräldrar? 

• Kompisar? 

• Andra?  

• Tror ni andra ser på er på ett visst sätt? 

• Känner ni någon gång att ni är någon ni egentligen inte vill vara? I så fall vill ni ge 

exempel på en sådan situation? 

• Vem avviker? Ge exempel? 

• Varför? 

• Hur? 

 

Makt: 
 

• Vilka bestämmer över er? 

• Hur bestämmer man över er och varför? 

• Vad är det som avgör att någon bestämmer mer än någon annan? 

• Går det att påverka? Hur? Vad händer? 

• Vem brukar bestämma bland era kompisar? 

• Varför? 
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• Är det viktigt att alla kommer till tals i ett kompisgäng eller är det ok att det är en som 

styr i gänget? Hur upplever ni detta i så fall? 

 

• Vad är det som gör att en person blir bättre behandlad än andra? Ser ni att detta 

förekommer? Hur ser det då ut? 
 

• Hur stor betydelse har din klädsel för dig och hur du bemöts av andra?  

 

Genus: 
 

• Skillnad på kompisrelationer, kärleksrelationer? 
 

• Vem bestämmer i kompisrelationer? Kärleksrelationer? 
 

• Hur känner kompisarna om man blir kär? Vem kommer först och varför? 
 

• Vem bestämmer i en kärleksrelation? 
 

• Vad har föräldrarna att säga till om? Styr? 
 

• Vad har kompisarna för påverkan? 
 

• Blir man kär i vem som helst? Vilka val vågar man göra?  
 

• Vem får killar/tjejer och varför? Vad avgör… 
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