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Sammanfattning 
 
Den här studien handlar om tjejer som valt att läsa en köns- atypisk utbildning på gymnasial nivå. 

Då vi lever i ett samhälle som än idag är könssegregerat både i arbetslivet och i olika utbildningsområden, 

finner vi det intressant att de råder en paradox som leder oss till frågan ”varför” tjejer och killar samt 

kvinnor och män väljer så olika.  Vi ämnar inte att undersöka antalet tjejer inom dessa utbildningar 

utan hur de kommer sig att dessa tjejer som läser byggprogrammet på ett av Stockholms 

gymnasium resonerat och vad som påverkat dem.  

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning, som baserar på fem intervjuer med tjejer som 

läser sitt andra år på gymnasiet med inriktning byggprogrammet.  

Syftet är då att finna de faktorer som påverkat tjejernas val och vad de har för framtidsvisioner. 

 

Abstract  
 
This essay is about girls that have chosen a gender atypical education on a gymnasia level. 

Since we are living in a society that is still today gender segregated in both working life as well as  

educational area, we find it interesting that it still exist an paradox which leads us to the question ”why” 

those girls and boys, woman and man choose so differently. We are not aiming towards study how many 

girls that have chosen a gender atypical education but rather how these girls that are on the construction 

program in one of Stockholm’s gymnasium have deliberated and what it is that has influenced them. 

We have applied have used a qualitative research, that is based on five interviews with girls that is on 

their second year at the gymnasium with construction program as their major. 

The purpose of the study is to find the factors that have influenced the girl’s decision and what their 

vision is about their future.   
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1. Inledning 
 
Under hösten har många unga nionde klassare förberetts inför de kommande gymnasievalen. 

Mellan den 25-27 november 2010 hölls den årliga gymnasiemässan i Älvsjö, där elever och 

föräldrar kan träffa representanter från olika gymnasieskolor och ställa frågor 

(http://www.gymnasiemassan.nu/ ). Förutom detta överöses niondeklassarna med skolreklam i 

alla dess former.  

 

Under läsåret 09/10 fanns det uppskattningsvis 13 726 elever som valt byggprogrammet som 

inriktning på gymnasiet (http://www.skolverket.se/) . Av dessa 13 726 var 12 548 elever killar 

och 1178 elever tjejer (www.skolverket.se). Detta återspeglar sig på arbetsmarknaden där bara 

7,5 procent av de arbetande inom byggindustrin som helhet är kvinnor, ute på 

byggarbetsplatserna är andelen kvinnor under en procent. ( www.svensktnaringsliv.se). Sett över 

tid har dessa siffror ändå ökat.  

 

Initiativ för att bryta könssegregeringen inom byggsektorn har bland annat tagits av 

Arbetsförmedlingen som tillsammans med PEAB och Lernia har startat ett projekt för att utbilda 

kvinnliga hantverkare i Skellefteå (www.svensktnaringsliv.se). Idag har de tre tjejer som är 

halvvägs igenom utbildningen men med tiden hoppas man att fler tjejer skall satsa på en karriär 

inom byggbranschen. 

Internationellt sett är könssegregeringen i det svenska utbildningssystemet och på den svenska 

arbetsmarknaden förhållandevis stor. Detta innebär, tillsammans med det faktum att Sverige ur 

många andra synvinklar anses vara ett förhållandevis jämställt land, en intressant paradox, en 

paradox som också utgör avstamp för denna uppsats.  

 

 

 

http://www.skolverket.se/�
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2. Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med denna uppsats är att öka kunskapen om faktorer som upprätthåller det 

könssegregerade utbildningssystemet. Med andra ord vill vi veta varför tjejer och killar väljer så 

olika? Vi väljer att närma oss frågan genom en studie av individer som inte följer mönstren, utan 

som har valt att satsa på en könsatypisk utbildning. Hur motiverar de sina val? Kan deras 

berättelser få oss att förstå mer om vilka faktorer som strukturerar tjejers och killars 

utbildningsval? I syftet ingår också att undersöka erfarenheterna av att göra könsatypiska val. 

Vilka för- resp. nackdelar finns? Slutligen vill vi veta hur de som själva valt könsatypiskt tror att 

man bäst kan bryter upp det könssegregerade utbildningssystemet? Som exempel på 

könsatypiska val har vi valt att intervjua tjejer som valt att läsa byggprogrammet. 

Undersökningens frågeställningar är alltså följande:  

  

• Hur motiverar respondenterna sina (könsatypiska) utbildningsval?  Tror tjejerna 

de själva att deras skäl skiljer sig från killarnas skäl att välja byggprogrammet? 

• Vad ses som fördel respektive nackdel med att tillhöra ett inom 

utbildningsinriktningen underrepresenterat kön? 

• Hur tror respondenterna själva att man ska få fler tjejer att välja könsatypiska 

utbildningar? 
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3. Avgränsningar och disposition 
De respondenter som intervjuats i studien går alla i samma klass, årskurs 2 på Byggprogrammet 

vid en skola i Stockholmsområdet. Vi kan inte utgå ifrån att resultaten går att generalisera till 

andra klasser vid andra skolor i andra delar av landet. Framför allt det faktum att alla 

respondenter går i samma klass kan innebära begränsade möjligheter att generalisera, då det inte 

är osannolikt att erfarenheten av att tillhöra ett underrepresenterat kön ser olika ut om man är en 

ut av åtta tjejer i en klass jämfört med kanske den enda.  

 

I nästa avsnitt ger vi först en definition och en kort beskrivning av utvecklingen över tid när det 

gäller könssegregering i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. Därpå ges en teoretisk 

bakgrund till ämnet för uppsatsen med speciellt fokus på forskning om hur könsroller 

uppkommer och konstrueras, både med utgångspunkt i Pierre Bourdieus arbeten, men också i 

arbeten av svenska forskare. Efter detta presenterar vi några kortfattade fakta om 

byggprogrammet innan vi går igenom metodval, genomförande och etiska överväganden för 

uppsatsen. Resultaten presenteras sedan följt av en analys och slutligen följer en diskussion och 

några egna reflektioner kring resultaten och uppsatsarbetet.  

 

3.1. Bakgrund: Vad är könssegregering och hur har den utvecklats över tid?  
 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet segregation på följande sätt: ”segregation (senlatin 

segrega´tio 'avsöndring', 'separation', av latin se´grego 'avskilja (från hjorden)'), det rumsliga 

åtskiljandet av befolkningsgrupper”. 

 

 

Könssegregeringen innebär då en uppdelning/ ett åtskiljande mellan könen, främst inom 

arbetslivet och inom utbildningssystemet. Över en längre tid har arbetsmarknaden blivit mindre 

könssegregerad, detta främst p.g.a. kvinnors inträde i allt fler yrken.  Begränsad tillgång till 
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utbildning, yrkesförbud och arbetsgivarens rätt att säga upp kvinnor som gifte sig har historiskt 

sett i vägen för kvinnors möjligheter 

(http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2005K01_TI_06_A05ST0501.pdf). Radikala 

kvinnorörelser stred länge för kvinnors rättigheter på dessa områden.  

 

Under 1960-talet började kvinnor i stor utsträckning komma ut på arbetsmarknaden och den 

primära könssegregeringen, det vill säga den mellan betalt och obetalt arbete minskade därmed 

kraftigt.    

 

Segregeringen är uppdelad i horisontell och vertika segregering, där horisontell segregering innebär 

en uppdelning i de olika sektorer, branscher och yrken. Vertikal segregering syftar på de hierarkiska 

nivåerna där män är överrepresenterade på högre chefspositioner även när kvinnor har jämlika 

kvalifikationer. Kvinnor är oftare än män överkvalificerade för sitt yrke. Speciellt inom yrken med 

lägre utbildningskrav (http://epubl.ltu.se/1402-1552/2010/026/LTU-DUPP-10026-SE.pdf) .  

 

Utvecklingen mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad har på senare år i första hand ägt 

rum bland yrken som kräver längre utbildning. Under 1960-talet tog utbildningsexpansionen fart 

på allvar för kvinnorna och man började under 1970-talet göra inträde i tidigare helt 

mansdominerade yrken som exempelvis polis, jurist, kemist, veterinär, universitetslärare, präst, 

läkare, arkitekt, psykolog och journalist” 

(http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2005K01_TI_06_A05ST0501.pdf). Kvinnors 

ambition att söka till högre utbildning har fortsatt att öka, och idag utgör de majoriteten vid 

universitet och högskolor.”Övergångsfrekvensen” för kvinnor och män från gymnasium till 

universitet och högskolor är idag högre för kvinnor än för män oberoende av vilken geografisk 

plats samt social bakgrund.  

 

Kvinnor och män väljer dock fortfarande i hög grad olika - valet av gymnasieskolans 

yrkesutbildningar samt program är alltjämt kraftigt könssegregerade. Byggprogrammet samt 
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anläggningsarbeten domineras av pojkar och medan flickor ofta söker sig till inriktningar som 

vård och omsorg. Detta leder till en stor könssegregering inom arbetsmarknaden vid senare 

skede. Nationalekonomen Åsa Löfström menar att det vore bättre att försöka väcka pojkarnas 

uppmärksamhet för omsorgsarbete på samma sätt som man har lyckats med att locka fler flickor 

till mansdominerade yrken 

(http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2005K01_TI_06_A05ST0501.pdf)  

 

I figur 1 nedan kan man se andelen män och kvinnor i de olika gymnasieprogrammen hösten 

2004, de rosa visar andelen kvinnor och de blå andelen män.  
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http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=k%c3%b6nstypiska%20utbil

dningar&PageIndex=1&hl=sv.)  

 

 

 

http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=k%c3%b6nstypiska%20utbil

dningar&PageIndex=1&hl=sv.) 

 
 
Figur 2 ovan visar andelen kvinnor som börjat på utbildningar inom Byggprogrammet under åren 
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2001-2008 samt andelen män som under samma period börjat på utbildningar inom 

omvårdnadsprogram. Det rosa visar andelen kvinnor och det blå andelen män.  
 
 
 
 
 
3.2. Varför könssegregering? Teoretiska utgångspunkter  

 

För Pierre Bourdieu är ”uppdelningen av människosläktet i två fundamentala kategorier en 

alltigenom godtycklig kulturell konstruktion.” (Bourdieu, 1994:12). Han menar alltså att en 

uppdelning av män och kvinnor utifrån biologiska skillnader i själva verket är en kulturell 

produkt. Något som vi människor har konstruerat och reproducerat sedan begynnelsens tid och 

som vi levt med, medvetet och omedvetet. De biologiska skillnaderna mellan könen har lett till 

att man tidigt har tilldelat könen olika normer och avgränsningar, och till att individens 

handlingar har återkopplats till könet. Alla handlingar utanför könets normer har setts som 

avvikande.  

 

 Bourdieu skriver vidare: ”Att tro att s.k. biologiska ”fakta” som avser t ex reproduktion är 

orsaken till arbetsdelning med avseende på kön, som ger ”viktiga” arbetsuppgifter till männen 

och ”enkla” eller ”simpla” till kvinnorna, är verkligen att vara fast i ett fallocentrisk tänkande” 

(Bourdieu, 1994:16). Slutligen har föräldrarnas utbildning, status, ekonomiska resurser, 

klasstillhörighet samt geografiska indelningen stor påverkan på barnens val av utbildning. Detta 

kan kopplas samman med våra respondenter där vissa hade föräldrar eller några i sina sociala 

kontaktnät som arbetade med bygg som yrke. 

 

 Sociologen Margareta Nilsson Lindström framhåller i sin bok Tradition och överskridande 
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skolans skyldighet att verka för elevernas valfrihet, och därmed motverka könsstereotypa val i 

den mån sådana upplevs som mer eller mindre tvingande. ”[…] Den valfrihet skolan ska verka 

för, en valfrihet som innebär att alla elever ska få möjlighet att välja utbildning och utvecklas 

utifrån intressen och förmåga” (Lindström, 1998:140). 

Det åligger alltså skolan och lärarna att vårda elevernas intressen och möjliggöra deras 

personliga utveckling.  

 

Jan O. Jansson nämner att ”det finns två teorier om rationella val” (Jansson 1998:25).  

Enligt den första har tjejer och killar helt enkelt intressen för olika utbildningsområden. Om 

dessa i botten är konstruerade av samhället är svårt att avgöra då det i redan tidigt finns mallar 

för hur tjejer och vad de ska vara intresserade av. Den andra varianten av teorin är att tjejer och 

killars olika intressen formas under skolgången, då de uppmuntras att utvecklas inom olika 

områden.   

 

 Andra forskare har pekat på föräldrarnas roll: ”Föräldrar är mycket betydelsefulla för 

ungdomar i deras studie- och yrkesval” Det finns dock enligt forskarna ”klara skillnader i detta 

avseende mellan ungdomar i olika miljöer” (Fransson & Lindh, 2004:86). Med andra ord: 

föräldrarnas utbildningsstatus samt deras kontext har stort påverkan på barnen för deras val av 

utbildning.  

 

Margareta Nilsson Lindströmskriver i boken Tradition och överskridande om flickors olika 

perspektiv på utbildning. Hon identifierar fyra perspektiv:   

”självförverkligande”, ”Självdisciplinerade”, ”Självförnekande”, samt ”Självhävdande.”  

De olika perspektiven kan förklaras på följande vis; Självförverkligande: ”Självförverkligande 

som utbildningsperspektiv, innebär att flickorna förhåller sig till utbildning som ett målvärde i 

sig”. Det vill säga att utbildningen ger dem något utöver kunskap och istället ger dem något på 

ett mer personligt plan. 
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Självdisciplinerande: ” … en disciplinering som subjektet medvetet, om än med tvång 

underkastar sig. Persson(1994) talar om disciplineringen i skolan som känslodisciplinering”. 

Det vill säga att eleverna blir som robotar, vilket i sin tur leder eleverna till rollspel samtidigt 

som de lever upp till de förväntningar som ställs.  

 

Självförnekande: ”När hon väljer faderns väg, får hon bekräftelse både från pappa och mamma 

och alla tycks, åtminstone på ytan, överens om att detta är bästa tänkbara valet”. De vill säga att 

eleven väljer utbildningslinje trots att hon inte är övertygad och går rakt emot sin egen vilja. 

 

Självhävdande: ”Ur det självhävdande perspektivet har utbildning inget högre symboliskt värde, 

som kunskap, bildning eller social prestige, vilket är värt att sträva efter”. Detta leder i sin tur 

till att eleverna väljer att ifrågasätta utbildningen och vad hon får ut av den. 

 

Ahlgren är inne på en liknande linje när hon påpekar att ” hur ungdomarna uppfattar sig själva 

och hur de värderar sin egen förmåga är avgörande för vilka mål de sätter upp för sitt 

yrkesval.” (Fransson & Lindh, 2004: 61). 

Slutligen kan också fördomar och diskriminering från arbetsgivarhåll spela roll i sammanhanget. 

Arnell Gustavsson (1999) menar att ” För att överleva på arbetsmarknaden måste företagen 

anställa rätt arbetskraft. De kan också låta bli att anställa.”( Arnell Gustavsson 1999:52). Med 

andra ord, efterfrågan på arbetsmarknaden påverkar ungdomarnas val. Det kan förekomma att 

vissa anställer enbart män i tron av att endast de klarar av det fysiska jobbet.  

 

3.3. Fakta om byggprogrammet 

Byggprogrammet är relaterat till hantverkstraditionen. Byggprogrammet rymmer arbete inom 

husbyggnad, anläggning, plåtslageri samt måleri. Det kan handla om både renovering såväl som 

nykonstruktion. Man kan välja inriktning som t.ex. murare, målare, stenmontör, plattsättare, 

träarbetare, vägarbetare byggnads eller ventilationsplåtslagare, betongarbetare, glastekniker, 



14 
 

fastighetstekniker, golvläggare, håltagare, murare, målare, plattsättare, ställningsbyggare, 

träarbetare, takmontör bygg varuförsäljare eller undertaks montör (www.gymnasieguiden.se). 

Intresset för hantverkskunnande gällande tillämpning av material samt metoder är i ständigt 

utveckling, vilket skapar specialisering och nya möjligheter. Det anses det viktigt att studenterna 

skapar kontakt med yrkeslivet för att få en översikt om arbetet, varför skolorna brukar erbjuda 15 

veckors obligatorisk arbetsplatsförlagd utbildning. Kallad för APU, vilket är obligatorisk. 

Uppläggningen sker i samspel med branscherna samt det lokala näringslivet. På 

gymnasieguidens hemsida hävdas också att ”APU-perioden kan ge kontakter som man har 

glädje av när det gäller att söka arbete. APU kan anordnas i andra länder än Sverige 

(http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/168/a/398).”  

 

Arbetsmarknaden inom bygg är oftast internationellt formade. Och Kontaktnätet med andra 

företag i olika länder är ganska brett inom utbildningen och yrket.  

 
 
4. Metod 
 
4.1. Metodval  

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer där 

de intervjuade tillåts att tala fritt, med frågeställningarna som utgångspunkt. Vi anser att denna 

intervjuform ger oss bra förståelse för respondenternas upplevelser och känslor. Vi upplever att 

vi kommer våra respondenter närmare med denna metod än om vi använt en kvantitativ ansats 

och vi tror att våra möjligheter att få genuina svar ökar. Vidare tror vi att vi kommer att få 

utförligare svar genom intervjuer än om det vi hade fått fram via enkät undersökning. Syftet med 

studien är inte heller kvantitativt, de vill säga vi vill inte ta reda på hur många tjejer de är som 

väljer att läsa byggprogrammet, utan vi vill förstå mer om orsakerna bakom den omfattande 

könssegregeringen i utbildningssystemet 
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Som komplement till intervjuerna hade vi planerat att följa respondenterna under ett par dagar 

för att få en konkret inblick på deras vardag. Dessvärre var dock detta inte genomförbart då 

läraren i klassen ansåg att vi skulle vara i vägen för arbetet.  

 Vi vill betona att våra resultat inte nödvändigtvis kan generaliseras till alla tjejer som läser ett 

könsatypiskt gymnasieprogram, utan att det är Byggprogrammet som står i fokus. 

 

4.2. Urval 
Då vi redan hade en bild av att det skulle finnas ett begränsat antal tjejer på Byggprogrammet, så 

ringde vi runt till skolorna i Stockholm där utbildningen finns för att ta reda på hur många tjejer 

som gick programmet. Därefter valde vi den skola som hade ett större antal tjejer och vi ansåg att 

det var bättre att välja en skola som vi är bekanta med. Bekantskapen med skolan gav oss 

möjligheten att snabbt komma i kontakt med klassföreståndare och övriga lärare som hade hand 

om den klass vi valt.  

 

Vi bestämde oss för att åka ut till skolan under den timma de hade just bygg som lektion, för att 

presentera oss och förklara vad syftet var med vår studie.  Vi betonade då att alla respondenter 

skulle vara anonyma och att det självklart var frivilligt att delta. 

Då deltagandet var frivilligt valde två elever att inte delta, de kände att det inte var för dem och 

att de dessutom inte hade tid då de låg efter i sina uppgifter. Vi försökte tala med dem om att vi 

inte skulle inskränka på deras privata liv, men de avböjde ändå. En annan tjej som ville delta 

blev sjuk och vi hade heller inte möjlighet att återvända till skolan för att intervjua henne.  

Det hade givetvis varit önskvärt med etnisk och socioekonomisk variation bland våra 

respondenter, men antalet tjejer som läser byggprogrammet är begränsat och tyvärr är 

variationen vad gäller socio- ekonomisk bakgrund och etnicitet i vårt urval liten. 

 

Respondenterna läser sitt andra år på gymnasiet, de är i åldrarna 17-18 år och har precis haft sin 

praktik. Anledningen till att vi valt tjejer som läser andra året är att de hunnit samla på sig en del 

erfarenheter från såväl skolan som sin första praktikperiod. Samtidigt kan detta innebära att vi i 

vårt urval har fler nöjda studenter än vad som skulle varit fallet om vi intervjuat dem tidigare 

under utbildningen, då missnöjda elever sannolikt hunnit hoppa av i detta skede.  
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4.3 Bearbetning  

Vi är medvetna om att man inte kan arbeta endast materialdrivet eller bara teoridrivet, utan att de 

är viktigt med en växelverkan av de båda metoderna. Vi utgick från vårt syfte, att undersöka 

orsaker till den omfattande könssegregeringen i utbildningssystemet. För att orientera oss kring 

ämnet tog vi del av teorier och tidigare forskning kring könssegregering av bland annat Pierre 

Bourdieu, Karin Fransson & Gunnel Lindh, Jan O. Jonsson, Åsa Löfström och Margareta 

Nilsson Lindström. Sedan samlade vi in empiri i form av semistrukturerade intervjuer med fem 

respondenter. När vi senare bearbetade vårt empiriska material använde vi det teoretiska stoffet 

för att tolka och förstå det empiriska materialet. 

 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna bestod totalt av 15 frågor. Vi var noggranna med att inte på något sätt ifrågasätta 

respondenternas val, utan tvärtom förklara för dem att vi tycker det är viktigt att de vågar gå 

emot de fördomar som existerar. En av våra frågeställningar gällde ju också hur de trodde att 

man kan nå ut till fler tjejer som har intresse för bygg men inte vågar i tron om att de kommer 

diskrimineras. Under intervjuerna förde vi anteckningar, men för att minska risken för att ha 

missat något gjorde vi även bandinspelningar av samtliga intervjuer. Intervjuerna varade i cirka 

30minuter.    

 

Intervjuerna ägde rum i respondenternas skola, och de hade själva ordnat med en sal där de 

kunde hållas. Att genomföra intervjuerna i skolan var ett medvetet beslut då vi redan vid första 

mötet såg en nervositet hos våra respondenter, och vi bedömde att skolan var den miljö där de 

skulle känna sig mest bekväma och trygga.  Vi menar att det faktum att vi inte kände 
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respondenterna sen tidigare bidragit till att de lättare kunde tala öppet med oss. Dock är vi 

medvetna om att det också kan vara en nackdel om vi inte känner till de koder de eventuellt 

sänder ut.  

 

Vi höll oss till ett vardagligt språk för att det inte skulle kännas som en utfrågning. Vi utgick 

ifrån våra 15 frågor och lät respondenterna tala fritt, dock med fokus på att få frågorna besvarade 

(Holme och Solvang, 1997).  , respondenterna intervjuades enskilt. 

Vi var noga med att be respondenterna att inte berätta för dem som ännu inte intervjuats om vilka 

frågor som ställdes, detta för att vi inte ville ha välplanerade svar utan svar som var genuina. Vi 

märkte tidigt att respondenterna betedde sig olika kring oss författare utifrån vårt kön – 

intervjusituationen blev mer avspänd då en kvinnlig forskare ställde frågorna.  Vi beslöt därför 

att hålls oss till detta upplägg, men den manliga forskaren fyllde på vid vissa punkter.  

När vi var klara med intervjuerna, gick vi igenom svaren med respondenterna för att ge dem en 

chans att utveckla, bekräfta eller rätta oss om vi misstagit oss.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

 

God validitet innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta (Esaiasson 2007). Vi anser att 

vi formulerat frågeställningar utifrån vårt syfte och att vi med hjälp av våra intervjuer fått svar på 

dessa frågeställningar.  Vi anser att vi har fått en klar bild och förståelse av våra respondenters 

verklighet och deras personliga tankar kring deras utbildningsval, kring upplevda för- och 

nackdelar med att tillhöra ett underrepresenterat kön samt deras idéer kring hur 

könssegregeringen kan minskas.   

 

Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel (Esaiasson 2007). Reliabiliteten anses hög 

då man gör samma undersökning vid ett senare tillfälle och får liknande resultat.  

För att öka reliabiliteten har vi fört anteckningar och även gjort ljudinspelning för varje intervju, 
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vi har sedan jämfört våra anteckningar med varandra samt gått igenom ljudinspelningarna. Detta 

för att undvika slump – och eller slarvfel under datainsamlingen. Då vi som två oberoende 

forskare kommer fram till liknande tolkningar tyder detta på tillfredsställande reliabilitet. 

 

Vi är väl medvetna om att vi ska förhålla oss objektiva, men också om de svårigheter detta 

innebär. Dock är det vår uppfattning att vi, bland annat som en följd av vetskapen om den 

utmaning det innebär att som forskare vara objektiv, har lyckats relativt väl med detta.   

 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

I mötet med våra respondenter har vi presenterat oss som studenter från sociologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Vi har berättat om uppsatsens syfte såväl som att de kan 

ta del av det färdiga arbetet om de är intresserade. Respondenterna fick själva resonera kring om 

det fanns några förslag på vilket sammanhang de ville befinna sig i eller om de ville hoppa över 

några frågor förutsatt att det kändes allt för jobbigt. Respondenterna blev upplysta om att banden 

med deras svar skulle raderas efter tillämpningen av datamaterialet i undersökningen. Vi var 

mycket noga med att förklara för respondenterna att de skulle vara anonyma, och att deras namn 

skulle kodas som siffror eller utvalda namn som saknar koppling till deras verkliga namn. 

Respondenterna fick ta del av frågorna i förväg om de så önskade, detta för att de skulle känna 

sig bekväma i intervjusituationen. Då menar vi att de fick gå igenom frågorna strax innan 

intervjuerna och inte dagar innan. Användningen av datamaterialet, d.v.s. ljudinspelningen samt 

våra anteckningar blev godkända av samtliga deltagare.  

 

Vi gjorde klart för respondenterna att de kunde avbryta intervjun när som helst samt att de inte 

behöver svar på frågorna ifall de känns obehagliga. Vidare fick de reda på vilka positiva såväl 

som negativa konsekvenser som deltagandet skulle kunna innebära. En konsekvens kan t.ex. vara 

att de reflekterar över sin situation på ett nytt sätt och kanske ifrågasätter sådant som de tidigare 



19 
 

inte har gjort. Det är centralt att upplysa respondenterna om dessa aspekter som de kan bli 

påverkade av medvetet eller omedvetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bakgrundsfakta om respondenterna, resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att inleda med en kort bakgrundshistorik om varje respondent, för 

att sedan redovisa de resultat vi fått fram vid våra intervjuer med respondenterna. Resultaten 

analyseras i ljuset av den teoretiska bakgrunden och presenteras i tre avsnitt utifrån uppsatsens 

huvudsakliga frågeställningar.  

 
5.1 Respondenternas bakgrund 

Samtliga respondenter som vi intervjuat läser byggprogrammet på ett gymnasium i Stockholm. 

Respondenterna går i samma klass och i samma årskurs, de är i åldrarna 17-18 år.  Samtliga 

elever är uppväxta i Stockholm och känner till de andra gymnasieskolorna som erbjuder 

byggprogrammet. Av de fem vi intervjuat var det endast en som inte hade Byggprogrammet som 

sin förstahandsval. Tre av tjejerna i klassen har läst Byggprogrammet på en annan skola men då 

deras tidigare skola skulle byggas om fick de flyttas till deras nuvarande skola. Flertalet av 

respondenterna har föräldrar har yrken som innefattar en efter gymnasial utbildning, samtliga 

respondenter har haft stöd hemifrån och har inte upplevt att deras förälder och eller föräldrar vart 

negativa till deras utbildningsval om annat så har de stöttat och uppmuntrat sina döttrar. En av 

respondenterna berättar om att hennes mamma tycker de är bra att hennes dotter läser 

byggprogrammet ”Då kan de få sitt hus fixat gratis”.  Flera av respondenterna valde att bara 

berätta om en av sina föräldrar och vi ansåg då att det var ett känsligt ämne och fortsatte 

intervjuerna eftersom för mycket påtryckningar om föräldrarna som de själva valt att inte nämna 

kunde leda till att de vill avbryta intervjuerna. Gemensamt för respondenterna är att de alla har 
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bestämt sig för vad de vill syssla med inom bygg och ser ljust på sin framtid och tar de fördomar 

de möts av som en motivation till att kämpa och prestera bättre.  

 

 
5.2. Analys 

I analysen kommer vi att koppla de resultat vi fått till de teorier som legat till grund för vår 

studie, för att på så sätt redovisa de kopplingar vi funnit. Vi kommer i slutet av kapitlet 

presentera en avslutning av analysen. Vidare kommer viss upprepning av resultat uppkomma. 
 

 

5.2.1 Hur motiveras (de könsatypiska) utbildningsvalen?  Tror tjejerna själva 
att deras skäl skiljer sig från killarnas skäl att välja byggprogrammet? 

Våra respondenter har genom sitt utbildningsval visat att de inte accepterar rådande 

könssegregering i utbildning och arbetsliv och de har vågat gå emot de kulturella föreställningar 

som finns kring manligt och kvinnligt.  Hur har de resonerat? 

 

Nästan alla (fyra av fem) av våra respondenter hade Byggprogrammet som sitt förstahandsval. 

Noterbart är också att flera hade frisör som sitt andrahandsval, detta då de trivs med att vara 

kreativa och gillar att arbeta med händerna.  

 

Under intervjuerna framkom flera mönster bakom respondenternas val: Samtliga var skoltrötta 

och samtliga föredrog fysiskt arbete. Flera uppgav sig också haft svårt för ämnen som matematik 

och fysik redan i grundskolan och ville därför inte läsa ett samhällsvetenskapligt eller 

naturvetenskapligt program. Men varför då bygg och inte ex. frisörutbildning?  

 

Gemensamt för respondenterna är att de haft positivt stöd från sina familjer deras föräldrar/ 

förälder har varit positiva till att dottern valt att läsa byggprogrammet. Respondenterna berättar 
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om hur deras föräldrar uppmuntrat dem till att läsa det de själva vill och inte bry sig om att 

byggprogrammet är ett könssegregerat program.  

 

En annan viktig gemensam nämnare för flera är att de har släktingar/vänner/pojkvän som tidigare 

gått eller går på byggprogrammet.  

 

Samtliga respondenter uppfattades ha ett genuint intresse för bygg, ett intresse som dock 

uppkommit på olika sätt. En av de fyra respondenterna har familjemedlemmar som arbetar inom 

bygg. Vidare har majoriteten av respondenterna valt byggprogrammet då de trivs med att arbeta 

med händerna. Resterande respondenter hade valt frisör som sitt andrahands val. Man kan man 

spekulera kring om en av respondenterna som ensam tjej i familjen omedvetet valt bygg för att 

på så sätt vara mer lika sina syskon och fått en större acceptans i familjen.  

 

 

Flera av respondenterna har föräldrar som arbetar med yrken där det krävs en 

högskoleutbildning, vilket innebär att respondenterna kan betraktas som socialt nedåtrörliga.   

 

För en av respondenterna finns det inget annat än bygg hon vill läsa, hade hon inte blivit antagen 

till programmet hade hon antagligen inte gått i skolan. Däremot hade hon kunnat tänka sig läsa 

till brandman men de var enligt respondenten allt för jobbigt då hon i så fall måste läsa de 

naturvetenskapliga ämnena. 

 

En av respondenterna särskiljer sig från de andra då hon inte hade valt ett ämne som inte är lika 

”händigt”- nämligen barn och fritidsprogrammet. Förövrigt skiljer sig denna respondent då hon 

inte har ”bygginfluenser” hemifrån utan fick ett intresse för ämnet först efter ett byggprojekt i 

hemmet.  

Lindström talar om att elever ska välja utbildning efter intresse, detta kan man se klart och 

tydligt att respondenterna gjort då de valt ett ämne som de är intresserade och senare har planer 
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att arbeta inom.  Då vi frågat respondenterna om hur man ska få fler tjejer att välja 

byggprogrammet så får vi ett enhetligt svar om att de i slutändan handlar om intresse - har de inte 

ett intresse så kommer de att ta åt sig av alla de fördomar som finns om tjejer i byggbranschen.  

Jansson teorier om rationella val bekräftas genom respondenternas svar att de själva bildat 

intresse för ämnet bygg, även om detta skett på lite olika sätt.  

 

 

Alla respondenterna var vid skolstarten oroliga över att bli ”ensam tjej” i klassen. Så blev ju 

dock inte fallet, utan vid terminsstarten 2009 var det åtta tjejer i klassen. Sedan några hoppat av 

utbildningen snabbt och andra tillkommit från en annan skola var de vid intervjutillfället alltså 

fortfarande åtta tjejer.  

 

En av respondenterna berättar om att avhoppen i början rubbade lite på tjejdynamiken i klassen 

men att detta har ändrats igen då de fått in tre nya tjejer i klassen. Alla respondenter menar att 

tjejerna i klassen idag har en bra sammanhållning. Lite känner de att ”de måste hålla ihop”, även 

om de samtidigt menar att de blir behandlade lika bra som killarna.  En viss känsla av ”tjejerna 

mot världen” finns ändå.  

 

 

Vidare berättar respondenterna att praktikplatsen har hjälpt dem att bestämma sig för vad de helst 

vill syssla med inom bygg i framtiden. Några av respondenterna har familjemedlemmar som 

arbetar inom bygg branschen och har på så sätt en liten fördel när de efter utbildningen ska söka 

arbete, vissa av respondenterna vill arbeta för något företag ett tag för att sedan starta upp ett eget 

företag.  

 

Respondenterna berättar även om att när de sätter på sig sina byggkläder går de in i en roll där de 

inte kan bete sig ”tjejigt” då de annars inte skulle tas på allvar, men de var noga med att betona 

att de fortfarande var tjejiga men inte oroade sig för smink eller naglarna.  
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Slutligen delade de med sig att det egentligen är de andra tjejer som läser yrkesutbildningar 

såsom ”fordon” som är manligare än de själva.  

 

5.2.2 Vad ses som fördel respektive nackdel med att tillhöra ett inom 
utbildningsinriktningen underrepresenterat kön? 

Gemensamt för respondenterna är att de inte ser det som en nackdel att vara tjej i branschen. 

Några av dem nämner att det kan bli lite tungt för dem. Men de betonar att det är något de redan 

har börjat att vänja sig vid och försöker att överkomma. Istället väljer samtliga respondenter 

själva för att vända på vår fråga om det finns någon nackdel med att vara tjej, till att påpeka de 

nackdelar killarna har i branschen såsom att killarna är slarvigare än tjejerna och vill få arbetet 

överstökat även om det kan finnas brister.  

 

Ahlgren (1999) menar att elevernas självuppfattning och hur de värderar sina egna begåvningar 

är avgörande för vilka mål de innehar. Då samtliga respondenter efter sin praktikperiod nu fått en 

verklig bild av hur det fungerar på en bygg arbetsplats har de alla bestämt sig för vilket område 

inom bygg de vill arbeta med. Respondenterna har en klar bild av sin framtid efter gymnasiet och 

är säkra på att de har lika stor möjlighet som killarna i klassen att få ett arbete efter gymnasiet. 

Efter praktiken har de även insett att det finns en plats för dem, då de har träffat kvinnor på sina 

respektive praktikplatser och sett dem lyckas i byggbranschen. 

 

"Om de kan lyckas, kan jag med. Det är mer accepterat nu än vad det var för 10 år sen". 

 

En av respondenterna berättar om hur hon och en kille i klassen blev utskickade till samma 

praktikplats samt hur de behandlas olika. Killen fick tuffare uppgifter än vad respondenten fick. 

Vidare berättar respondenten hur de alltid hade genomgångar med henne, något de inte hade med 
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killen från klassen som de antog redan förstod sig på uppgiften. Respondenten säger dock lite 

skämtsamt att hon försökt vända det till sin fördel och imponera på cheferna på arbetsplatsen 

genom att utföra ett bättre arbete än resten av de anställda på arbetsplatsen. Respondenten 

berättar att de på praktiken var förvånade över vilket bra arbete hon gjort och erkände att de 

missbedömt henne.  

 

Bourdieu betonar att de sociala skillnaderna kopplas till de biologiska där kvinnor får de enkla 

uppgifterna medan män knyts till de tuffa. Detta stämmer väl in på två av respondenterna som 

berättat om sina upplevelser under sin praktikperiod. Där en av dem tilldelades simplare 

uppgifter än sin manliga klasskamrat.  

Att man utgår ifrån att killarna kan allt, menar respondenten till och med kan vara till deras 

nackdel: "Killarna förväntas kunna allt, vilket gör det svårt för dem att få hjälp. Det blir bara 

svårare för dem när de kommer ut i arbetslivet." 

 En respondent menar också att tjejer ofta till och med gör ett bättre jobb än killar: "Killar är 

oftast inte lika noggranna som vi tjejer är utan de vill bara se till att få arbetat klart även om de 

inte är rätt genomfört, de har inget tålamod" 

 

Enligt samtliga respondenter behandlas de på lika villkor med killarna inom ramen för 

utbildningen och alla menar att det råder en sammanhållning i klassen där man tar hand om 

varandra. Vad andra elever tycker om dem i skolan bryr de sig inte om. Vidare är de överrens om 

att de genom att de har fortsatt sin utbildning har fått än mer respekt av både sin privata 

omgivning och killarna i klassen.  "Man får mer respekt för att man vågar och fortsätter". 

 

Men hur ser de på att kunna vara sig själva, i egenskap av tjejer, också i yrkeslivet? 

 Respondenterna säger att de kläder som det har på sig när det är bygg på schemat hjälper dem 

att gå in i en roll där inget annat spelar roll än att göra klart sina uppgifter. Vid det tillfället de är 

inte tjejer eller killar. De kallar de för den "andra världen". Där de får syssla med det som de 

anser sig vara bäst på och där man blir bedömd utifrån sin prestation utan att kön spelar någon 
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roll. När bygglektionen är klar återgår de sen till sig själva där de är uppklädda och sminkade. 

 

Att få vara tjejig utanför bygglektionerna anses dock viktigt, och här vill flera av respondenterna 

distansera sig från de tjejer som läser Fordonsprogrammet, som de menar i allmänhet är 

”maskulina” och ”pojkflickor” och som enligt respondenterna ofta inte byter om till privata 

kläder när de inte har fordon på schemat.  

 

"En kille i klassen sa att tjejerna i vår klass är ovanligt feminina.” 

 

Att gå i en klass med enbart tjejer är heller inget respondenterna verkar sakna, tvärtom kan det 

till och med ses som en nackdel. En av respondenterna som läst ett annat program tidigare 

medger att de heller inte är bra att gå i en klass med elever med samma kön: "Jag tycker om att 

skriva men jag är inte bra på att plugga, jag är bättre på det praktiska de har jag alltid vart, sen 

var det bara tjejer i klassen".  

 

 

 

 

5.2.3 Hur tror respondenterna själva att man ska få fler tjejer att välja köns -
atypiska utbildningar? 

 

Samtliga respondenter var, när de gjorde sina gymnasieval, rädda för att bli ensam tjej i klassen, 

en farhåga som ju inte besannades. Respondenter påpekade att de är viktigt att skolorna och 

andra informationsinsatser uppmärksammar att det finns tjejer som faktiskt läser programmet 

och att de inte sätter olika värde på tjejer och killar. De ser det även som sin skyldighet att sprida 

denna information i sin egen omgivning. 
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“Tipsa unga tjejer, förklara så att de kan tipsa vidare".  

 

Synen på kvinnor inom byggbranschen har blivit betydligt mer positiv på senare år, och som 

nämndes tidigare pågår idag projekt för att få fler tjejer att välja Byggprogrammet på gymnasiet. 

 

Att det idag finns fler tjejer i byggprogrammens olika inriktningar kan också ses som ett tecken 

på att rädslan för att på grund av diskriminering inte få ett jobb efter avslutad utbildning  kan ha 

minskat (Gustavsson 1999). Våra respondenter har också lärt känna eleverna i de övre 

årskurserna som även de vittnar om att de sett en skillnad i bemötandet på praktikplatserna och 

senare i arbetslivet. 

 

Genom att följa sitt intresse och som ett led i sitt självförverkligande, trotsar våra respondenter 

de normer som existerar kring utbildning och arbete, en handling som på sikt leder till ett 

maktförflyttande. Men ser respondenterna då alls inga hinder? På frågan om vad de skulle kunna 

tänka sig att sysselsätta sig med efter studierna svarade en av respondenterna att ”Jag vill bara 

hålla på med lägenhet”. Hon har alltså bestämt sig för att inte jobba för stora bygg firmor som 

har som uppdrag att bygga stora byggnader. Som förklaring gav hon att det är mer fysiskt 

krävande att arbeta utomhus med större byggnader än att arbeta med lägenheter. Men hon 

påpekade också att ”det är inte så att jag inte klarar av det”. Trots att hon går emot normen 

anser alltså fortfarande att det finns hinder eller könsbaserade skillnader där en man har bättre 

förutsättningar att presterar väl än en kvinna.  

 

Sammanfattningsvis ser respondenterna ändå väldigt positivt på sin framtid inom bygg, de har 

genom sin praktik fått en inblick på hur det kan vara att arbeta inom branschen, men även hur det 

är att vara tjej på en mansdominerad arbetsplats.  
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6. Diskussion 

 Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om det könssegregerade utbildningssystemet, 

detta genom att intervjua ett antal respondenter som tvärtom gjort könsatypiska val, nämligen 

tjejer på Byggprogrammet. Innan vi började med uppsatsen hade vi en uppfattning om att antalet 

tjejer som läser byggprogrammet skulle vara minimalt, detta var dock inte fallet, utan vi hittade 

en skola med c:a åtta tjejer i varje klass.  

Under arbetets gång upptäckte vi också att våra respondenter bortom det fysiska inte skilde sig 

från övriga elever i klassen. Eleverna i klassen har skapat sig en homogen värld, där de inom 

bygg är jämlika och där alla döms efter utfört arbete. Våra respondenter visade sig ta en minst 

lika stor del i klassen som de manliga klasskamraterna. Vidare har respondenterna en positiv syn 

på sin framtid och trivs i sin roll som ”revolutionärer”, de är stolta över sitt utbildningsval och 

har stora planer inför framtiden.  

Även om respondenterna hade olika personliga egenskaper kunde vi fortfarande generalisera och 

på så sätt komma fram till att den primära faktorn för deras utbildningsval var att de hade ett stort 

intresse för ämnet och sedan har hittat vad de helst vill syssla med inom bygg.  

Respondenternas positiva syn visar att de sociala konstruktioner som existerar tillsammans med 

de biologiska är på väg att ändra riktning, då individer väljer efter intresse och personliga val och 

inte de som är givna på grund av kön.  

Vi vill poängtera att då ungdomar inte är en generaliserbar grupp kan vi inte heller påstå att vår 

studie är generaliserbar, däremot anser vi att många unga tjejer inom byggprogrammet kan känna 

igen sig i respondenternas berättelser helt eller delvis. Vidare anser vi att vår studie är en bra 

grund för vidare forskningar inom ämnet. 

Då vi har fått inspiration och tagit hjälp av tidigare forskning har vi konstaterat att de viktigaste 

faktorerna är desamma som de vi kommit fram.  Dock anser vi att vår undersökning visar än 

tydligare att det är elevernas egna intressent som har störst påverkan på deras utbildningsval. 
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För att resultaten skulle vara generaliserbara till en större population hade vi behövt intervjua en 

större grupp individer. Vidare kunde man tänka sig att utöka antalet intervjufrågor, men då våra 

frågor varit öppna till sin karaktär tror vi inte att vi genom dem styrt våra respondenter att bortse 

från för studien viktiga aspekter . . 

   

En nackdel med studien är att vi har dålig spridning vad gäller respondenternas sociala och 

etniska bakgrund, men det visade sig tyvärr svårt att åstadkomma bättre spridning här.  

Vi anser också att det skulle vara intressant med en studie om killar som gör könsatypiska val, 

men även att göra en jämförelse könen emellan. Vidare kunde man även genomföra en liknande 

undersökning i en mindre stad eller på landsbygden.  

Avslutningsvis vill vi framhålla hur respondenternas positiva energi har drivit och motiverat oss 

under studiens gång och vi är djupt imponerade av deras, styrka, vilja och arbetsförmåga.  
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