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Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om tolv unga högstadietjejers syn på sig själva som varandes tjejer och hur 
detta påverkar deras skolsituation. De övergripande frågorna har rört sig kring vilka 
könsmarkörer tjejerna använder för att definiera sig som tjejer men också hur dessa används 
normativt samt vilken betydelse de får i relation till andra tjejer. Det är tjejernas röst kring 
frågor om att vara tjej idag som ska få träda fram i denna uppsats. 

Studien är en kvalitativ studie, baserad på frivilligt medverkande informanter i en förortsskola i 
Stockholm under läsåret 2007/2008. Intervjuerna genomförda enskilt och i par, de är inspelade 
på band och efter transkriberade till text för att skydda informanternas anonymitet.  
Informanterna talar om en norm som är svårgripbar för dem att beskriva men den unga tjej som 
bryter mot denna norm ber om kommentarer och betraktas kanske inte som ens som tjej. 
Normen skapas genom ett samspel mellan tjejerna där alla inblandade vet vad som gäller och 
vilket pris man betalar om man bryter mot normen. Normen skapas i det homosociala rummet, 
mellan tjejerna i deras vardag och är ständigt rådande. Studien utgår från intervjuer och den 
genomgående tanken är att studera det socialt konstruerade könet, hur det ser ut i denna grupp 
av unga tjejer och hur det sedan påverkar tjejernas beteenden gentemot varandra, den sociala 
interaktionen. Utifrån intervjuerna har svaren sedan analyserats och jämförts mot nyare 
forskning och olika genus teorier. Under intervjuerna användes frågor som rörde flera olika 
områden och arbetet är upplagt på så sätt att varje frågeområde redovisas för sig. Efter varje 
frågeområde följer en analys av svaren som också anknyter till den forskning som i dagsläget 
finns inom området. Varje delområde redovisas med en analysdel som kopplas till den 
forskning jag har funnit på området samt till de aktuella genusteorier som finns. 

Sist i arbetet ligger en sammanfattande analys av alla de delområden som analyserats under 
varje avsnitt. 

Nyckelord 

Tjej, identitetsskapande, ideal, fjortis, emo, tönt, genus, gender, könshomogena, könsmarkör, 
genusuppfattning, homosocialitet, norm.
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Kapitel 1 

1.1 Inledning  
Idén till min uppsats väcktes från början av en pojkgrupp i en av de undervisningsgrupper jag 
har varit mentor för. Vi hade en diskussion i klassen kring varför det var stökigt på vissa 
lektioner, i den här klassen var det speciellt pojkgruppen som stod för stöket. Pojkarna i klassen 
var ofta utåt agerande, och som mentor fick jag ofta höra klagomål från de ämneslärare som 
undervisade gruppen över hur pojkarna agerade medan flickorna i samma grupp var tysta och 
inte tog mycket plats alls.  

Under en mentorstimme i samma klass tog diskussionen fart kring vad det kunde bero på. 
Pojkarna lyfte fram argument som att pedagogerna ofta säger till pojkar och att pojkar får en 
mycket strängare tillsägelse än vad flickor får. De menade också att när flickor stör så får de 
inte någon tillsägelse eller en mycket snällare sådan. Stämde det som pojkarna påstod, var det så 
att vi som pedagoger behandlade fickor och pojkar på olika sätt?  Pojkarna uttryckte tankar runt 
att vi ofta behandlade pojkar mer orättvist än flickor, de upplevde att flickorna fick färre 
tillsägelser trots att de kunde störa minst lika mycket men kanske inte på samma sätt.  

Hur upplevde flickorna sin skolsituation? Jo, flickorna, upplevde att det var pojkarna, som var 
de som tog störst plats, fick mest talutrymme och det mesta av pedagogens tid. Enligt många av 
flickorna var pojkarna ett ständigt störningsmoment. Ett par av flickorna gick dock till 
pojkarnas försvar. De menade att pojkarna var orättvist behandlande av skolans lärare, att de 
visst kunde störa men inte mer än flickorna och de fick definitivt fler tillsägelser. De flickor som 
tog pojkarna i försvar möttes inte av jubel från pojkarnas sida som man skulle kunna tro, utan 
snarare av hånskratt och elaka kommentarer. Hånskrattet förvånade och förbryllade mig. Hur 
såg flickorna på detta hånskratt och hur upplever de sin roll som flickor i förhållande till de 
hånskrattande och ifrågasättande pojkarna? Vad har de för uppfattning om sig själva som unga 
tonårstjejer på väg att bli vuxna kvinnor och hur blir de bemötta av varandra och av det motsatta 
könet? Till dessa frågor funderade jag vidare kring hur stor roll spelar sedan elevernas egna, 
redan inlärda genusuppfattningar, när de kommer till senare delen av grundskolan? 

Jag fortsatte att fundera kring den sista frågan. De elever vi möter från år 6 har redan en god 
uppfattning om vad en pojke respektive en flicka är och vad som förväntas av dem utifrån att de 
är just pojke eller flicka. Alltså; vilken roll vårt uppfattade socialt konstruerade kön- vårt genus- 
spelar för hur vi kommunicerar och interagerar med de elever vi har. Framförallt vad 
genusbildningen skapar för roller som redan är befästa hos pojkar och flickor. Vidare funderade 
jag också kring vilken roll deras egen genusuppfattning spelar för hur vi som pedagoger 
uppfattar och förhåller oss till dem. Vilka förhållanden finns mellan pojkar och flickor i tonåren 
och vilka hierarkier byggs upp både mellan könen och i könshomogena grupper? 

Under en diskussion hemma vid matbordet om skolvardagen, med min, vid tillfället, elvaåriga 
dotter säger hon, när vi pratar om hur flickor är, att hon minsann vet en tjej som ”fördummar” 
sig för att bli populär. När jag frågande tittar på henne och ber henne förklara vad hon menar så 
svarar hon,  
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”ja men mamma, det vet ju alla, hon spelar dum för att killarna ska tycka att hon är kul att 
vara med och då bli hon ju populär bland de andra tjejerna”. 

Här hittade jag något att fundera vidare kring, kan det vara som dottern beskriver? Att så unga 
flickor tar roller utifrån ett skapat kön och en begynnande kvinnlighet för att nå fördelar i den 
egna gruppen samt även dra fördelar bland killar? Kopplar vi denna tanke till situationen i 
klassrummet med de hånskrattande killarna finns det ett spår att följa, det finns regler för hur en 
tjej ska vara för att hon ska ses som en tjej som man både som kille och tjej vill vara med. Att 
försöka fånga denna norm, kändes med ens viktig för min uppsats. 

Mitt antagande blir att på grundskolans senare stadium är skapandet av genus en aktiv process, 
en process som pågår, försvagas och förstärks dagligen i vår skolvardag. Jag antar vidare att det 
finns en förväntan kring hur en ung tjej idag ska bete sig för att passa in i en norm. En norm 
som varje tjej måste förhålla sig till, denna norm är det jag ska försöka att ringa in med de 
frågeställningar, intervjuer och den forskning jag har att tillgå. 

1.2 Tidigare forskning inom området 
Som bakgrund till min studie av tjejerna har jag tagit del av forskning inom ämnet. Det mesta av 
den forskning jag funnit har handlat om tjejer som är något äldre än de tjejer jag valt att studera 
närmare. Studierna är gjorda på tjejer i gymnasieåldern eller på tjejer i grundskolans år 9. En av 
de studier som tar upp  gymnasietjejers normskapande är Fanny Ambjörnssons avhandling ”I en 
klass för sig”. I sin avhandling skriver hon om hur genus ständigt måste återskapas för att vara 
övertygande och att i denna process, där genus bildas, upprättas regler för hur en tjej ska bete 
sig. Reglerna skapar normer som i sin tur ger en föreställning om vad en tjej är.1  

Ambjörnsson beskriver vidare gymnasieflickors genusuppfattning, och vilken roll denna 
genusuppfattning spelar för deras gymnasieval och deras syn på sig själva. 

Hennes frågor rör sig kring: Hur blir man tjej?, Vilka ideal, normer och krav har man att 
förhålla sig till?, Vad består denna normalitet av, Hur skapas den och hur upprätthålls den tjejer 
emellan? Och vad händer om man inte lever upp till den? 2 

Studien utgår både utifrån hur tjejerna bildar femininet i relation till varandra, samt även hur 
genus bildas utifrån klass och familjebakgrund. Ambjörnsson följer de unga tjejerna i deras 
vardag under ett läsår och skildrar deras syn på olika ämnen som kön, sexualitet och relationer. 
De tjejer som hon studerat är från olika familjebakgrund och det menar Ambjörnsson har 
betydelse för hur de formar sin uppfattning om vad som är feminint eller inte. De två grupper av 
elever som Ambjörnsson studerar går på två olika program, en grupp går det mer teoretiskt 
inriktade samhällsprogrammet och den andra gruppen går det mer praktiskt betonade barn och 
fritidsprogrammet. Normerna som tjejerna har att förhålla sig till är olika i de båda grupperna 
beroende på bakgrund formad av klasstillhörighet men också vilka normer som skapas i 
gruppen av tjejer. 

Hon studerar dels hur tjejernas genusuppfattning skapas socialt och kulturellt i homosociala 
relationer men även delvis gentemot det andra könet. Hon påvisar även hur genusuppfattning är 

                                                        
1 Ambjörnsson F ” I en klass för sig” 2003 s. 13 

2 Ibid s.11 
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föränderlig. ”Tjejernas syn på hur genusrelationerna är beskaffade - huruvida vi är lika eller 
olika, har samma villkor eller skilda - varierar alltså från situation till situation” 3 
Beroende på vad tjejerna vill beskriva och vilken situation de berättar om, pendlar tjejerna i hur 
de förhåller sig till genusuppfattningen. Ambjörnssons avsikt är att visa på hur tjejerna i de båda 
gymnasieklasserna, ”gör kön” i samverkan mellan varandra, påverkade av varandra samt den 
bakgrund de har att förhålla sig till. Kvinnobildandet är en process i ständig föränderlighet. 
Ambjörnsson ställer frågorna till tjejer i gymnasieåldern, där tjejerna redan i ett antal år redan 
skapat, prövat och återskapat sitt genus. De har bildat, ombildat och utvecklat könsmarkörerna 
som gör dem till just tjejer. Könsmarkörer är de socialt skapade regler som bildas mellan könen 
och i den homosociala grupperingen.  

I en relativt nyutkommen avhandling ”Relationer i skolan - en studie av femininiteter och 
maskuliniteter i år 9 ” har skolforskaren Ann- Sofie Holm studerat två klasser i västra Sverige. 
Det är en landsbygdsklass och en klass i en större stad. Hon har intervjuat och observerat både 
pojkar och flickor i årskurs nio. Holm har delvis använt sig av samma metod som jag använt i 
min studie, att genom djupintervjuer och observationer försöka ge en bild över hur genus skapas 
bland unga idag. De elever som Holm studerat är ett till två år äldre än de tjejer som är med i 
min studie. Även Holm är inne på att de könskonstruktioner som sker i skolan sker i relation till 
andra, till lärare, andra elever och de rådande normer som finns. I början av sin avhandling 
förväntar hon sig finna tydliga könskonstruerande processer, hon finner dock inte några utan 
drar slutsatsen att konstruerandet av kön är en ständigt närvarande process som sker genom 
samtal och dagliga handlingar. Till skillnad från min undersökning så studerar Holm även  
maskuliniteter vilket gör hennes avhandling intressant i en vidare bemärkelse, det är för mig 
som endast intervjuat tjejer mycket intressant att följa de intervjuer med killar som finns i 
Holms avhandling.4 

En tredje också relativt nyutkommen avhandling är Richard Jonssons ”Blatte betyder kompis”. I 
den behandlar Jonsson hur unga killar i en Stockholmsförort bildar maskulinitet genom 
användandet av språk och språkmarkörer. De unga killarna som Jonsson följer under ett års tid 
går i en skola som har en del invandrare och det är framför allt de killar med invandrarbakgrund 
som Jonsson följt och intervjuat. Han gör klassrumsstudier med en del intressanta, och för mig 
jämförbara, resultat. I sin avhandling har han gjort ett flertal iakttagelser kring hur de unga 
killarna skapar sin manlighet. Även Jonsson kommer till slutsatsen att genus skapas genom 
interaktion men även genom språkbruk. Genom ord och språkval skapas maskulinitet. Killarna 
Jonsson följt etablerar nära relationer med varandra genom att använda sig av ord som både 
inkluderar och exkluderar dem gentemot en normerande svenskhet och en normerande 
maskulinitet.  Han tar även upp den ”dolda läroplanen” där han beskriver hur det i skolan även 
ställs dolda krav på eleverna, krav som gäller bortom den formella undervisningens agenda, och 
som det gäller för eleverna att ta del av för att lyckas i skolan. I den dolda läroplanen skapas 
normen och därmed också det som är avvikelser från normer. 

”Den dolda läroplanen åsyftar de dolda krav skolsituationen ställer på eleverna bortom den 
mer formella undervisningens agenda, och det gäller för elever att lära sig den dolda 

                                                        
3 Ambjörnsson F ” I en klass för sig” 2003 s.287 

4 Holm A-S ” ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008  
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läroplanen för att lyckas i skolan. Ur det perspektivet kan vi också betrakta lärandet och 
iscensättningen av genus som en del av skolans dolda läroplan…” 5 

I den dolda läroplanen konstrueras alltså även maskulinitet enligt Jonsson. Som metod för sin 
fältstudie har Jonsson även använt sig av etnografin, han har både använt sig av intervjuer och 
av fältstudieanteckningar för att redovisa sina resultat. 

Ytterligare en genusforskare vars arbete jag anser vara en god grund för min studie trots att den 
har några år på nacken är Stina Jeffners avhandling ”Liksom våldtäkt typ…” . Den handlar om 
ungdomars syn på våldtäkt utifrån rådande könsnormer. Hon beskriver i sin avhandling både de 
normer som gäller tydligt och synligt samt de normer som är mer dolda och underförstådda 
bland unga, hon menar att ”Den könsförståelse som uttrycks explicit inte nödvändigtvis behöver 
vara densamma som den som implicit kommer till uttryck”.6 

Jeffner skriver att normer är en serie antaganden kring hur man beter sig som tjej respektive 
kille, utifrån vad de flesta gör. Dessa kan vara mer eller mindre uttalade och de kan vara mer 
eller mindre tillåtande. Killar tillåts bete sig på ett explicit sätt medan tjejer har andra normer att 
förhålla sig till. Den studie Jeffner gjort handlar om ungas syn på våldtäckt utifrån dessa 
normer, och hennes tanke är att de normer som skapar föreställningar kring tjejer respektive 
killar, främst deras sexualitet, ligger till grund för hur de senare ser på våldtäkter. 7 

Skolverket har också gett ut en publikation, ”Könsmönster i förändring?” av Elisabeth Öhrn, 
från 2004,som ger en del intressanta infallsvinklar då Öhrn går igenom den forskning som finns 
på området i västvärlden. Publikationen är tänkt som en överblick, en kunskapsöversikt i 
området som tar upp två huvudområden, utvecklingen av identitet respektive relationer i skolan 
samt hur elever presterar utifrån en könsaspekt. För min studie är det främst det första av de två 
huvudområdena som är av intresse. Öhrn redovisar bland annat en avhandling av Inger 
Berggren, kring arbetarflickors identitetsskapande som är gjord 2001, en av de få jag hittat som 
har intervjuat samma åldersgrupp som jag själv gjort i min studie. Berggren beskriver utifrån 
intervjuer på högstadiet, att tjejer uppfattar att de fått en svagare position gentemot killarna 
under tonårsperioden. Killarna använder sig i allt större utsträckning av ett sexualiserat språk 
och de lierar sig med äldre killar. Berggren beskriver även att tjejerna kan uppleva att killarna 
lierar sig med lärare på skolan. Berggren gör även en studie av något äldre tjejer, i den studien 
tar tjejerna inte upp killars språkbruk som ett problem utan verkar snarare anse det motsatta. 
Tjejerna kände sig friare och mindre ifrågasatta som tjejer, än de gjort under sin högstadietid. 
De gymnasietjejer som Berggren intervjuar är de som valt mer praktiskt inriktade program. 8 
Ambjörnsson är inne på liknade spår när hon i ”I en klass för sig” beskriver tjejerna på de 
praktiskt inriktade programmen. Även Ambjörnsson gör iakttagelsen att tjejerna på barn och 
ungdomsprogrammet upplever sig friare och mindre ifrågasatta i sin kvinnlighet, detta trots att 
de på de mer studieinriktade programmen beskriver de praktiska programmens tjejer som 
vulgära.9 Min uppfattning är att båda dessa avhandlingar har studerat normskapandet utifrån ett 
                                                        
5 Jonsson R ”Blatte betyder kompis” Ordfront 2007 s. 41-42 

6  Jeffner. S ”Liksom våldtäckt typ”, Utb. Förlaget brevskolan 1998 s. 68 

7  ibid 

8 Öhrn E. ”Könsmönster i förändring”  Skolverket, 2004 s. 29-30 

9 Ambjörnsson ” I en klass för sig”, Ordfront 2003 s. 56 ff 
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klassperspektiv, det är i båda avhandlingarna betydelsefullt vad tjejerna har för bakgrund för 
deras normskapande.  

En annan av de avhandlingar som Öhrn redogör för är Annica Bergecliffs studie kring 
ungdomar i små undervisningsgrupper, som inte följer normer, där dyker en annan bild av en 
tjej upp. Studien är gjord på ett antal ungdomar med anpassad studiegång. En av de typer 
Bergecliff beskriver är tjejen som inte anpassar sig till de givna normerna för hur en tjej ska bete 
sig. Hon beskriver denna typ som ”fightern”. ”Det som utmärker fightern som karaktär 
betraktad är att hon, tvärtemot det gängse mönstret för flickor högljutt har opponerat sig mot 
skolan inte minst när hon börjar högstadiet.” 10  

I studien framträder en bild av en bråkig tjej, en normbrytare, en som inte anpassar sig till den 
gängse och väl etablerade bild av en ung tjej, den att en ung tjej är duktig i skolan och skötsam. 
”Fightern”, en på många sätt mer positiv kvinnobild då hon vågar stå upp för sig själv och inte 
enbart följer de gängse gällande normer.  

Vidare har jag tagit del av ett antal uppsatser som behandlar likartade ämnen, som bland annat 
synen på sex, skönhetsideal och kompisrelationer. Nämnvärt är att inga av de uppsatser jag läst 
handlar om unga högstadietjejers skapande av genus. Detta är också ett problemområde som 
Öhrn tar upp i skolverkspublikationen; bristen på svensk forskning inom området och 
framförallt bristen på klassrumsforskning, som skulle kunna ge en tydligare bild över de 
könsmönster som finns i dagens skola. 11 De uppsatser och texter jag hittat har uteslutande 
handlat om äldre ungdomar, årskurs nio, från 15 års ålder och vidare upp i gymnasieåldern. Jag 
antar dock i min studie att skapandet av genus är en process som startar långt mycket tidigare än 
i den senare delen av tonåren. 

1.3 Problemformulering och syfte 
I en uppsats om ungdomar och ungas attityder och levnadsföreställningar måste ungdomarna 
själva få komma till tals och deras egen situation belysas. I min uppsats syftar jag till att genom 
intervjuer ge tjejerna en röst och med hjälp av teoribildningar försöka förstå hur genus bildas. 
Syftet med uppsatsen är att se på vilka sätt de tjejer jag intervjuar skapar genus. Skapar och 
återskapar de sin könsuppfattning i en ständigt pågående process? Vad får det för konsekvenser 
för vilka de blir och hur de beter sig mot andra medan den här processen pågår? Hur korrelerar 
intervjuerna med den forskning och med de teorier som finns inom området?  

De övergripande frågeställningarna för min studie är, 

Vilka könsmarkörer använder tjejer för att skapa sin självbild som tjej?  
Vilken betydelse får könsmarkörerna när dessa används normativt? 
Vilka yttringar får dessa könsmarkörer när de används normativt i relation till andra tjejer och i 

grupp? 

                                                        
10  Ibid s. 32 

11 Ibid s. 42 
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Kapitel 2 

2.1 Metod 
Skolan som arena bildar en utomordentlig plattform för att studera unga tjejer, då det är en plats 
där ett antal unga tjejer från olika bakgrund både socialt, kulturellt och etniskt samlas. Skolan 
jag valt att genomföra mina intervjuer i ligger i en grannkommun till Stockholm och är en 
medelstor högstadieskola med ca 400 elever på senare delen samt ca 300 elever på en 
tillhörande men separat intilliggande, tidigare enhet.  Upptagningsområdet för skolan är 
framförallt det omkringliggande bostadsområdet, vilket ger en relativt homogen grupp elever 
med en socioekonomisk och etnisk likartad bakgrund. De flesta av skolans elever kommer från 
hem tillhörande svensk medelklass, med relativt god ekonomi och studievana. På senare år har 
även en del elever från grannkommuner sökt sig till skolan på grund av de extra idrottsval som 
skolan kan erbjuda vilket har gjort elevsammansättningen något mer heterogen än tidigare, då 
elever från kranskommuner med mer brokig social och etnisk bakgrund söker till skolan för 
profilinriktningen. De tjejer som deltar i mina intervjuer är från relativt likartad bakgrund, det 
finns ändå en viss skillnad mellan i deras hemmamiljöer. Detta är inget som jag kommer att gå 
djupare in på under mina intervjuer, utan min huvudambition är att försöka ge en bild av 
tjejernas syn på sig själva som varandes tjejer och hur de bildar genus. 

Som metod för att se hur de unga tjejerna kan tänkas uppfatta sig själva har jag valt att göra 
kvalitativa djupintervjuer, detta för att jag tycker att arbetssättet bäst svarar mot de 
problemformuleringar jag ställt upp. I den här studien är det tjejernas röster som ska ta plats och 
få höras. Det är de som ska få berätta om vad som gör dem till en ung tjej och vad det får för 
konsekvenser för dem i deras skolvardag. Genom intervjuerna och teoribildningen ska jag sedan 
försöka belysa vad det är att vara en ung tjej idag. Intentionen är att tydliggöra den ständigt 
pågående processen kring normbildningen.  

Forskningsmetoden för mitt arbete närmar sig etnologens sätt att arbeta. Intervjufrågorna finns 
under frågeområden som är utformade utifrån min problemställning och i intervjuerna med 
tjejerna kan de lyfta fram synen på sig själv som tjej, på vänskap och på relationen mellan 
könen. Deras tankar rör sig kring vad som är norm och vad som avviker från denna. Det är dock 
värt att påpeka att jag endast närmar mig etnografin sätt att arbeta, jag arbetar inte troget efter 
den etnografiska metoden då jag till skillnad från etnografen har tydliga problemformuleringar 
som inte är föränderliga under arbetets gång men precis som etnografen använder jag mig av 
intervjuer och då inom frågeområden där informantens svar styr hur nästa fråga kommer att bli. 
12 Detta för att så följsamt som möjligt försöka ge informantens bild av att vara ung tjej idag. 
Det etnografiska metodvalet passar också min studie genom att jag försöker ”att identifiera, att 
blottlägga” 13 det problemområde jag bestämt mig för att studera. Det gör att den kvalitativa 
studien med djupintervjuer som grundsten blir ett passande metodval. Vidare anser jag att det är 
av vikt att nämna att min forskning är praxisnära och genomförs i ett vardagligt sammanhang 
där etnografin som metod bildar en grund för att kunna beskriva denna verklighet. 

                                                        
12  Kullberg Birgitta, ”Etnografi i klassrummet”, Studentlitteratur 2004, s. 47 f. 

13  Ibid. s. 53 
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”Inom etnografisk forskning uppfattar man att den värld man lever i är en uppfattad sådan. 
Detta innebär att var och en uppfattar världens skilda innebörder på kvalitativt sätt. Min värld 
är inte lik din och din är inte lik min. Verkligheten ter sig för var och en olika och är dessutom 
olika. Vi föds inte alla i samma familj. Etnografen är nyfiken på hur människor uppfattar sin 
miljö, i såväl mikro – som makrosammanhang.”14 

Det är först och främst en forskning i verkligheten i dagens svenska skolmiljö. Dock är det här 
värt att nämna att intervjusituation är ett undantag till den ordinarie verksamheten i skolan. Jag 
är väl medveten om att intervjuerna inte är ett tillfälle av ett jämlikt samtal. Det är jag som 
forskare som efterfrågar intervjun och det är jag som definierar och sedan också analyserar 
situationen.15 Som en ytterligare aspekt av intervjusituationen kan nämnas att det finns en risk 
att informanten lägger svaren till rätta, eller rättar sig efter vad hon tror att jag vill höra. Det är 
risker jag har fått väga in i min analys och förhålla mig till. Samtidigt kan man också tänka på 
ett tillrättaläggande utifrån att det är den bild som informanten vill ge av sig själv och av att vara 
en ung tjej idag. Kvale som skriver om den kvalitativa intervjun som forskningsmetod skriver 
att syftet med den ”kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomens mening. ”16 om då mina 
informanter tillrättalägger sina svar i viss mening så ger det också en bild av den unga tjejen av 
idag. 

2.2 Genomförande 
Totalt kom min studie att omfatta tolv unga tjejer, elva stycken enskilda intervjuer samt en 
intervju med två tjejer som inte ville bli intervjuade individuellt utan först gick med på att ställa 
upp då de kunde komma båda två. Detta var en intressant intervju och då Ambjörnsson17 gjorde 
en liknande erfarenhet under sin avhandling så tycker jag att det gav ytterligare en aspekt på 
vänskapens betydelse, vilket jag kommer att redogöra för under avsnittet ”Relationer och 
vänskap”.  

Från början var antalet informanter femton men skaran krympte till tolv. Detta berodde på 
tidsaspekten, då en av intervjuerna ständigt blev uppskjuten på grund av idrottsdagar och andra 
skolevenemang, samt ett bortfall på grund av sjukdom både hos informanten och sedan även hos 
mig. Erfarenhet och förtrogenhet av det fält som ska undersökas kan medföra både fördelar och 
nackdelar för dataproduktionen: å ena sidan kan kunskapen göra det enklare för forskaren att 
sätta sig in i verksamheten och kommunicera lättare med elever. Å andra sidan kan det medföra 
svårigheter att distansera sig och se verksamheten med nya ögon.18 

Min förhoppning är dock att jag med denna medvetenhet om den problematiska roll som 
forskare på fältet ändå har kunnat förhålla mig objektiv till mina informanter. Efter mina 
intervjuer har jag varit noggrann med att transkribera det insamlade materialet och avidentifiera 
                                                        
14 Kullberg B. ” Etnografi i klassrummet” Studentlitteratur 2004 s. 62 

15Kvale S. ” Den kvalitativa forskningsintervjun” Studentlitteratur 1997 s. 37 

16 Ibid s. 35 

17Ambjörnsson F. ”I en klass för sig”  

18 Holm A-S ”Relationer i skolan…” Göteborgs Universitet 2008 s. 56 
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de medverkande. Alla informanter har fått nya namn och då materialet är nedskrivet går det inte 
längre att särskilja deras röster.  

Alla intervjuer har jag spelat in på band för att sedan transkribera till text. När jag skrivit ned 
mina transkriberingar har jag valt att försöka fånga gester, suckar, fnitter och minspel i svaren 
och dessa kommer att redovisas som mina anmärkningar under sammanställningen av 
intervjuerna samt i min analys av intervjuerna.19 

Eleverna har intervjuats på sin skoltid, mellan lektioner, under håltimmar och i några fall under 
lektionstid med tillstånd från respektive undervisande lärare samt med tillstånd av 
vårdnadshavare och rektor på skolan. ( se bilaga 2) Intervjuerna har tagit mellan en halvtimme 
och en timme vardera och tidsperioden har varit under vintern 2007/08. Att tiden för 
intervjutillfället har varierat har berott på att vissa av informanterna villigt delgivit sin syn på sig 
själva medan andra har tyckt att det har varit svåra frågor och mest svarat ja eller nej, trots mina 
ivriga följdfrågor kring varför och hur. En strävan har varit att ge var och en av informanterna 
en möjlighet att delge precis så mycket som hon har önskat kring sin person. Var och en har 
innan intervjun startat informerats om att det är okej att ”passa” - avstå ifrån att svara, detta för 
att ge informanten möjlighet att själv bestämma hur mycket hon vill medverka. 20Det var dock 
endast vid ett tillfälle som en av informanterna använde möjligheten till att svara pass. Min 
upplevelse kring intervjutillfällena är att eleverna, vid de tillfällen de inte svarat på en fråga har 
haft svårt att svara på frågorna då de tycker att det har varit svåra frågor och inte för att det har 
varit alltför känsligt. Kanske har min förtrogenhet med forskningsfältet här varit till hjälp att 
komma informanterna närmare.  

I intervjusituationen har informanten fått dela med sig av sig själv och delgett sin syn på hur 
genus bildas genom de ställda frågorna.(frågeområden, bilaga 1). Jag har i uppsatsen valt att 
redovisa endast de frågeområden jag valt att använda mig av, då frågorna skulle vara 
missvisande att redovisa eftersom varje intervju har startat vid samma fråga men sedan 
utvecklats åt olika håll även om vi under intervjun hållit oss inom ramen för frågeområdena. 
Vid varje intervjus sista del har jag frågat tjejerna om de uppfattat att jag borde ha ställt någon 
ytterligare fråga, detta för att se vad de spontant har att berätta för mig om vad en tjej är. Det är 
endast en av mina informanter som valt att tillägga egna synpunkter. Att ge informanten en sista 
fråga, som är öppen, att säga vad de tycker och känner, som Holm gör i sin avhandling, anser 
jag är ett bra sätt att avsluta en intervju då informanten på så sätt har möjlighet att verkligen ge 
sin röst.21  

Under mina transkriberingar har tjejerna fått ett nytt namn, detta för att göra avidentifieringen så 
noggrant som möjligt. Efter arbetets slutförande har samtliga anteckningar, ljuduppspelningar 
och transkriberingar förstörts detta återigen för att skydda informanternas identiteter. 

Efter det att alla intervjuer var avslutade och transkriberade till text, vilket resulterade i ett 
textmaterial med intervjufrågor och svar på ett varierat antal sidor mellan fyra och sju sidor, 
valde jag att lägga ut alla texter framför mig för att spåra de likheter och olikheter jag har 
kunnat finna i svaren. För att enkelt kunna se likheter och skillnader i svaren använde jag mig 

                                                        
19 Kavle S. ”Den kvalitativa forskningsintervjun” Studentlitteratur 1997. s 152 f 

20 Hartman S.” Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter” s.129 

21Holm A- S ” Relationer i skolan…” Göteborgs Universitet 2008 s. 64 
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av överstrykningspennor i olika färg, där varje färg fick representera ett område och ett av de 
spår jag har tyckt mig finna i tjejernas svar. De områden jag sedan har valt ut att redogöra för är 
de områden där jag tycker mig finna svar på min problemformulering. Alltså är urvalet av 
frågor och vad som sedan redovisas helt och hållet mitt urval. Bland det insamlade materialet 
finns mycket mer att hämta än det som denna uppsats rymmer för att förstå och få en fördjupad 
bild av de unga tjejerna. Mer om detta i det sista avsnittet ”För vidare forskning”. 

Den litteratur jag har funnit som stöd för min analys är dels delar av tidigare forskning där jag 
använt mig av universitetets uppsats- och artikeldatabas. Där har jag sökt på ord som ”ung tjej”, 
”jämställdhet”, ”genus”, ”köns markör”, ”makthierarkier”, ”utvecklingspsykologi” samt 
”skola”.  Sökandet gav en del uppsatser och artiklar där de som var relevanta för mott arbete 
redovisas under rubriken ”Tidigare forskning”. Jag har också använt mig av genusteoretiker 
som Yvonne Hirdman, Raewyn/Robert Connell och Fanny Ambjörnsson för att bygga ett 
ramverk av teori kring skapandet av genus.  

I uppsatsen har jag valt ett genusteoretiskt perspektiv för att analysera och förstå intervjuerna i 
förhållande till problemställningen.  

Efter redovisningen av varje intervjuområde återfinns en analys av de slutsatser jag anser att jag 
kan dra utifrån materialet samt hur jag tycker mig kunna koppla dessa till teorier. Efter 
resultatredovisningen gör jag en sammanfattande analys av de könsmarkörer jag funnit samt hur 
dessa av tjejerna använts normativt.  

Allra sist i uppsatsen återfinns en avslutande del där jag problematiserar de områden som jag 
anser vara av vikt för vidare forskning inom området samt reflekterar över de förutsättningar 
och begränsningar jag anser att jag har haft. 

2.3 Genusteorier 
Termen genus (engelskans gender) handlar om ett socialt skapat kön. Det är ett begrepp som har 
växt fram under de senaste decennierna. Ett genusbegrepp ger oss möjlighet att kunna tala om 
det socialt skapade könet, att kunna se det som socialt gör oss till kvinna respektive man och 
kunna skilja detta från det biologiska könet. Att beskriva genus är att kunna understryka 
förändligheten i det skapade könet - eller som Simone de Beauvoir betonade det i sin klassiska 
bok – det andra könet ”Man skulle kunna säga att den manliga organismen omedelbart 
definierar sig som manlig, medan hon fostret tvekar att acceptera sin kvinnlighet” 22. Att vara 
kvinna är inte något man bara är utan det är något man blir, kvinnligheten måste hela tiden 
skapas och omskapas och detta ofta i relationen till mannen som ses som en norm. 

Den förste i Sverige att prata om genus som term var Yvonne Hirdman, forskare på Stockholms 
universitet. Hon lanserade begreppet genus på 1980-talet, inom den historiska forskningen då 
det saknades ett begrepp som tydliggjorde den kunskap vi har om hur manligt och kvinnligt 
”görs” eller skapas, hur vi socialt skapar en kvinnlighet respektive manlighet.  Hirdman menar 
att genus är en uppsättning konstruerade förställningar och förväntningar på hur människor bör 
bete sig utifrån kön. Då genus är socialt konstruerat kan det ändras över tid och rum.  23  

                                                        
22 De Beauvoir S. ”Det andra könet” Pan Pocket 1973. 

23 Hirdman Y. ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 1988, s. 49 -63 
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När begreppet genus hade förklarats av Hirdman arbetade hon sedan vidare med att försöka 
förklara maktförhållandet mellan män och kvinnor och skapade begreppet genussystem. 
Genussystemet är skapat som ett uttryck för den sociala underordning som kvinnor i förhållande 
till män lever under. Att Hirdman valt att kalla det ett system, är för att hon menar att det finns 
ett sammantaget antal handlingar och mönster som bildar ett system av indelning utifrån kön. 
Utifrån denna indelning sker sedan en ordning, en hierarki mellan män och kvinnor. Indelningen 
grundläggs utifrån kön, därefter det kommer andra faktorer som klass, etnicitet och så vidare 24  

I genussystemets grunder återfinns alltså maktrelationer mellan män och kvinnor där männen är 
den dominerande parten. Männen utgör normen, den som är en symbol för mänskligheten, det är 
han som är människa, medan hon är undantaget. Enligt Hirdman är även kvinnorna dock 
delaktiga i förtrycket genom att de godtar de sociala normer som tillskrivs dem som varandes 
kvinnor. På så sätt bidrar både män och kvinnor till att bevara och godta ordningen i systemet. 
Enligt Hirdman är ordningen självklar för oss som lever under den och därför svår att 
ifrågasätta. Grunden för könens i särhållande är vår uppfattning och föreställning om vad som är 
manligt och kvinnligt.25  

När vi håller isär det som är typiskt för en man och typiskt för en kvinna, orienterar vi oss i en 
värld där allt blir förutbestämt efter vilket kön personen har. I och med detta skapas också en 
maktfördelning där könen ställs mot varandra och där mannen har fått skapa normen. Det 
manliga får den högre statusen. En kvinna kan i vissa situationer bete sig som en ”karl” och det 
kan i vissa situationer betraktas som positivt medan det i andra kan betraktas som alltför 
normöverskridande. En man ska helst inte någonsin visa kvinnliga egenskaper för då kan han 
anses ”sämre” eller svagare.26 Genom att männen skapar normen och sätter agendan, alltså 
bestämmer vad som är viktigt skapas en könshierarki, enligt Hirdman.27  

Studerar man genus så kommer man alltså ofrånkomligt in på maktfördelning. En delning av 
makt som rymmer en hierarki kring vad som är norm. Vad vi lägger i begreppet ”manligt ” 
respektive ”kvinnligt”. Att det manliga förknippas med norm och med det som är rationellt och 
förnuftigt, medan det kvinnliga är känslostyrda och det irrationella.28 Funderar vi vidare på de 
föreställningar vi har kring vad som är manligt respektive kvinnligt så omfattas män och 
kvinnor enligt Hirdmans teorier av ett osynligt kontrakt – ett genuskontrakt. I det osynliga 
kontraktet står vad som förväntas av kvinnor respektive män. Kontraktet ska inte ses om ett 
avtal mellan jämbördiga parter utan som en överenskommelse som reglerar hur män och 
kvinnor ska förhålla sig till varandra.29  

Den amerikanske genusforskaren Raewyn (före detta Robert) Connell, som främst har forskat 
kring manlighet och genus anser att genus är ett konstruerat fenomen. Även Connell anser att 

                                                        
24  Hirdman Y. ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 1988 s.50 

25  Hirdman Y. ”Genus om det stabilas föränderliga former”, 2001 s.73-75 

26  Ibid s.66 

27  Hirdman Y. ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 1988, s. 52 

28  Franck O (red.) ”Genusperspektiv i skolan” studentlitteratur 2007. Tegnér K. ”Om 

genusordnings betydelse för lärares lärande.” 

29  Hirdman Y. ”Genus om det stabilas föränderliga former”, 2001  
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vad som är maskulint och feminint ändras genom tid och rum.  Enligt henne finns mycket få om 
ens några könsskillnader som inte är socialt konstruerade.30  

Den mest centrala maskuliniteten enligt Connell är den hegemoniska, den överordnade som 
formas av patriarkala mönster och som gör att män alltid har högre status. Ger män mer makt 
och större legitimitet än kvinnor. Istället för att förklara maktförhållandet genom ett osynligt 
kontrakt, genuskontraktet, som Hirdman gör, förklarar Connell förhållandet mellan könen 
utifrån en patriarkal kultur. Kvinnligheten utformas i relation till den hegemoniska manligheten. 
Det gör enligt Connell att den kvinnlighet som skapas är orienterad mot att uppfylla mäns 
önskningar. Kvinnan blir relationsexperten, den sårbara, bräckliga och den som är mest 
uppmärksam på mäns behov. Enligt Connell finns det flera olika typer av kvinnlighet men det 
gemensamma för all kvinnlighet är att de är underordnade och definieras i förhållande till 
mannen.31  

I Connells teorier finns det inom den patriarkala maskulina uppfattningen även en stark 
koppling mellan genus och sexualitet. Connell menar att det finns en normativ föreställning 
bland män att de ska vara heterosexuella och att de ska ha rätt att använda kvinnor. Sexualiteten 
ska inte förstås utifrån en drift eller instinkt, utan som en aspekt av genus, där en heterosexuell 
identitet skapar ett objekt av kvinnokroppen som i sin tur skapar den manliga hegemoniska 
maskuliniteten.32 I sin bok ”Om genus”, beskriver Connell hur genus blidas i skolans värld 
utifrån den amerikanska etnografen Barrie Thornes fältstudier under 90-talet i två amerikanska 
skolor. Under sin fältstudie upptäckte Thorne att genusskillnaderna var högst situationella, de 
uppstod under vissa delar av skoldagen men fanns inte alls under andra. Under vissa av 
skoldagens moment kunde barnen i hennes fältstudie leka utan att någon genusskillnad kunde 
upptäckas medan det i andra situationer uppstod en klar och tydlig skillnad mellan pojkar och 
flickor. Thorn kallade detta genusgränser, barnen använde sig av lekar för att märka ut dessa 
gränser.  

Genusgränserna, skillnaderna är inte något som bara existerar utan det skapas och omskapas i 
mellanmänskliga relationer. Skillnaderna kan ändras, tas bort eller tonas ned alltefter vilka som 
innefattas i samvaron. I leken på skolgården märkte Thorne även att det fanns en skillnad i 
status mellan flickor och pojkar, i de lekar där genusgränserna prövades hade pojkar en högre 
status och de pojkar som inte betedde sig som pojkar fick höra att de var ”tjejiga”.33 Thorne och 
Connell visar alltså också på den hierarki som Hirdman pratar om, där pojkar skapar normen 
medan det som är flickigt är underordnat. 

Connells bok innehåller dock även en del kritiska inslag mot att enbart prata om genus som en 
skillnad, en åtskillnad mellan manligt och kvinnligt. Hon menar att tanken inte enbart kan bygga 
på en dikotomi mellan könen utan är aspekter av att vi lever i en värld tillsammans där till 
exempel personlighet spelar in för vem och vad vi är. Hon menar att nyckeln till att förstå genus 
är att släppa på skillnaderna och istället sätta fokus på relationerna, de sociala relationer inom 

                                                        
30  Connell R. ”Om genus”   

31 Ibid  

32  Ibid s.125 

33  Ibid  s. 26 f. 
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vilka vi som individer och grupper agerar. Hon menar att det är hur samhället förhåller sig till 
människan och hur det påverkar vårt privatliv som ger en betydelse för de socialt skapade könet.  

Genus är en struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, 

 och en samling praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva 

 skillnader mellan kroppar i den sociala processen.34 

Utifrån feministisk teoribildning är alltså manligt och kvinnligt inget som är biologiskt skapat, 
utan en kulturell och social skapelse som är föränderlig beroende på tid och kultur. 35 Att förstå 
kön och könsrelationer utifrån ett feministiskt perspektiv är att problematisera betydelsen av 
kön och könsrelationer. Det jag ämnar analysera är tjejernas uppfattningar om att vara tjej idag 
utifrån detta perspektiv. Jag utgår ifrån att de är delaktiga i den rådande kultur och de rådande 
könsmönster de befinner sig i och utifrån det får jag göra min analys av de svar jag får. (att 
jämföra med Jeffner, 1998)  

2.4 Termer och begrepp 
Jag kommer att använda ordet tjej när jag refererar till informanterna i min undersökning, dels 
för att det är det ord som Fanny Ambjörnsson har valt i sin doktorsavhandling utifrån att det är 
vad hennes informanter kallar sig själva.36 Jag har också under mina intervjuer precis som 
Ambjörnsson, märkt en tydlighet hos mina tjejer att det är ett ord som de gärna använder när de 
ska beskriva sig själva. De beskriver en tjej som en person som har attityd och är inte längre ett 
barn men inte heller en vuxen kvinna, utan någon som är på väg mot en vuxenvärld. Att vara 
flicka anses mer töntigt eller i alla fall inte ett ord som mina informanter gärna identifierar sig 
med. Ordens betydelse för hur man konstruerar kön är tydlig, Jonsson, skriver mycket om 
språkets betydelse för att konstruera manlighet (Jonsson 2007). Detta är något jag tycker mig se 
även hos mina informanter, de använder sig mer frekvent av vissa ord samt att vissa ord inte så 
gärna används. 

När det gäller normer, kan de förstås genom att det är det önskvärda eller acceptabla beteendet. 
Det jag framförallt har studerat är de normer som är kopplade till kön, könsnormer, vad de 
tjejer jag intervjuat anser är ett beteende som är accepterat för hur tjejer respektive killar ska 
förhålla sig till varandra samt bete sig. Könsnormer kan ses som ett föreskrivet beteende, ett 
beteende som är en förställning om hur man ska bete sig, utifrån de gällande kulturella och 
sociala värderingar som är gällande för spelet inom gruppen samt mellan grupper. 37  

Könsmarkör är ett ord som Fanny Ambjörnsson använder i sin avhandling, det är de 
situationer, begrepp och ord som tydligt språkligt och socialt avgränsar könstillhörighet.  38  

                                                        
34 Connell R. ”Om genus s. 21 

35 Ambjörnsson F ” I en klass för sig” 2003  

36 Ibid s.29 

37 Jeffner S ”Liksom våldtäckt, typ…” 1998 s. 27 

38  Ambjörnsson F ” I en klass för sig” 2003 
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Heteronormativ ordning, är det ord som Yvonne Hirdman använder när hon försöker att 
beskriva hur makt fördelar sig mellan könen utifrån den gängse normen. 

Homosocialitet är ett begrepp jag lånat från Ambjörnsson som försöker att beskriva det som 
händer inom den egna gruppen, det som styr den egna gruppens handlingar utifrån att alla i 
gruppen är av samma kön. 

Genusgränserna, de skillnader som skapas och omskapas i mellanmänskliga relationer när det 
gäller den socialt skapade könsuppfattningen.  

Kapitel 3 

3.1 En tjej- det är… 

3.1.1 Om jag säger ordet tjej vad tänker du då? 

När jag säger ordet tjej vad tänker du då? Detta var min första fråga till de tjejer som var mina 
informanter och svaren jag fick var förvånansvärt lika.  

Något som har med utseende att göra är det första de nämner när de hör ordet tjej. Det varierar 
mellan informanterna vad de nämner först, hår, smink, ”tänker på sitt yttre” och kläder är de 
svar som kommer upp.  

Två av tjejerna börjar med att beskriva sminkets betydelse, hur det är viktigt att svärta ögonen 
med mascara och ha den perfekta bruna nyansen av precis rätt sorts foundation. Inte för mycket 
smink men heller inte för lite, precis rätt ska det vara. En av informanterna, Jessica 14 år, 
beskriver det så här: 

… å smink det är ett måste för väldigt många tjejer annars så tycker de att de ser jätte dumma 
ut. 

Att inte komma ”fixad”, alltså med smink och ett ordnat yttre, till skolan är otänkbart för de 
flesta av mina informanter. Att bara gå till skolan som Ria nedan beskriver att killarna gör, det 
är helt otänkbart för en tjej idag. Det tar tid att komma iväg till skolan, om man är en ung tjej, 
man måste till och med gå upp tidigare på morgonen. Två av informanterna tar upp att en tjej, 
det är en person med snygga kläder som det första de tänker på vid ordet tjej. Alla informanter, 
utom tre, har med kläder någonstans på den lista de gör över att vara tjej idag. Ria, 14 år säger: 

Ja att man tänker mer på sitt yttre att man sminkar sig man går upp tidigare, killar går direkt 
till skolan. Som tjej köper man kläder hela tiden…  

(kort paus, min anm.) kanske inte alla men många… 

Hår och framförallt långt, vackert och välskött hår är viktigt, tre av tjejerna svarar att det är 
håret som är viktigast när man ska beskriva en tjej. De tre tjejer som nämner håret menar på att 
ett långt hår är det som gör en tjej. Suss, 14 år säger: 

Hår, lång, långt hår, så här, ( visar med handen strax nedanför axlarna, min anm.) här ska 
det vara, sedan är det smink, kläder… 
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Det är ett långt svallande hår som har en betydelse och som jag uppfattar det också ger tjejen 
som bär håret en status inom och utanför tjejgruppen. Håret fyller en alldeles särskild funktion. 
Jessica,  uttrycker det så här: 

Håret är ganska så viktigt för tjejer, tycker jag att det verkar som man går liksom runt och tar 
på det å sprejar det och så… 

Två av informanterna tar en annan vändning i sina svar än att först prata om de yttre egenskaper 
som bidrar till bilden av en tjej. De beskriver en tjej som en person som är känsligare än en 
kille. Felicia,15 år, börjar med att säga att en tjej är ”inte en kille”. Vidare fortsätter Felicia med 
att försöka beskriva vad som skiljer tjejer och killar åt: 

Killar kan också vara känsliga men tjejer är mer känsliga man blir ledsen lättare som tjej och 
man kan visa känslor mer. 

Känslor är ett ämne som flera av informanterna kommer in på när de pratar om vad som är en 
tjej. Ofta pratar de om vem som kan visa känslor, om att det finns en skillnad mellan vilka 
känslor en tjej respektive en kille kan visa. Fjortonåriga Freja svarar på frågan om vilka känslor 
som är förbjudna för en kille att visa: 

Ah… det är tydligen att gråta… 

- Varför? 

Ingen aning man får inte gråta som kille det är inte manligt och då kan man bli kallad bög. 

Flera av tjejerna är inne på att det finns en skillnad mellan vilka känslor killar respektive tjejer 
får och kan visa. Tjejer får gråta, de får visa sina känslor öppet medan en kille varken kan eller 
får inte göra det, för då tar han risken att bli kallad bög eller tönt.  

Även Alicia 14 år är inne på att tjejer är av känsligare natur och inte tål lika mycket som killar 
gör, hon säger: 

Jag e tjej ( fnitter, min anm.) när man säger typ att saker är så här tjejiga då brukar man ju 
säga att det är typ töntigt.  

( förläget skratt, min amn.) 

Ja, som om man menar att något är tjejigt, så menar man ju ofta att det är lite dåligt. 

- Vad tror du att det beror på? 

Vi tjejer är ju lite mer så här känsliga, vi tål ju inte lika mycket som killar och så här. 

- Berätta hur du tänker? 

Ja, men asså, så här, killar tycker att vi är typ jättetöntiga om man bryter en nagel så tycker 
killarna att vi är jättetöntiga. De tycker att vi tjejer vi tål ingenting och så. 

- Är det så? 

Nej (snabbt svar sedan en viss tvekan, min amn.) jo, föresten, ibland. 

- Hur kan det vara så ibland? 

Jo, men det är ju lite så, att vi kan ju vara lite så dära´ (som killarna säger, min anm.) 
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Något som av tjejerna upplevs som typiskt är ryktesspridning. Bland tjejer är det enligt 
informanterna mer vanligt än det är bland killar. Freja som upplever ryktesspridningen bland 
tjejer som påfrestande och inte riktigt förstår varför det ska vara på det sättet berättar: 

Jag har jättemånga killkompisar, vissa tycker att det är helt fel, men jag tycker att det är 
jättebra för de kan man prata mer om det har hänt något och så där för killar är lättare att 
prata med och tjejerna berättar oftast det man berättar  för alla (det gör inte killarna, min 
amn..) Det är bättre att berätta om sina hemligheter för en enskild kille.” 

Av de tolv tjejerna som jag intervjuade var det endast en som gav ett helt avvikande svar, hon 
svarade att om hon hör ordet tjej då tänker hon på en ung tjej med attityd. Med attityd säger hon 
att hon menar: 

Lite mer med attityd, för en tjej det är…, ja… flicka är lite mer en som sköter skolan men en 
tjej, det är någon med lite mer attityd. 

- Vad är en tjej med attityd, hur tänker du när du säger attityd? 

Attityds problem. 

- Vad menar du då? 

Vet inte riktigt hur man ska styra sig, har attityd, ja du vet. 

Trettonåriga Sara, har svårt att precisera vad det är som är attityd men det är klart att en tjej är 
någon som inte följer vuxenvärldens uppsatta normer för hur en skolelev, eller i detta fall 
skolflicka, bör bete sig för då är man inte tjej utan en flicka, vilket i Saras ögon är något som är 
mindre värt. Hon förklarar i intervjun att hon ser sig själv som tjej, absolut inte flicka, hon anser 
att hon har attityd.  

Sara är ensam bland informanterna om att ge ordet tjej en egenskap som inte behagar andra, 
egenskaper som inte handlar om att vara mogen, behaglig eller för omvärlden trivsam. Men 
även Sara kommer in på utseendet när jag ber henne beskriva lite närmare hur en tjej är: 

En tjej ska vara blond, lite smink,  eeeh…  stiligt klädd på nått sätt, halvlång. 

Det som skiljer Saras svar markant från övriga informanter är att hon lägger tyngdvikten på att 
en tjej har attityd, att det inte enbart handlar om att vara behagfull eller vacker. De andra 
informanterna tar upp yttre faktorer som beskrivning av tjej samt egenskaper som ger ett 
behagligt intryck. De beskriver en tjej idag som en som sminkar sig, ser till sitt yttre, som bryr 
sig om hur hon ser ut och har snygga kläder.  

3.1.2 Analys av ”Om jag säger tjej…” 

Utseendet i övrigt, det som går att förändra och framförallt förbättra genom smink och hårspray, 
nämner tjejerna i intervjun som något som är typiskt för en tjej. Informanterna har fått beskriva 
vad de tänker när de hör ordet tjej, som synes blev det likartade beskrivningar av vad en tjej är. 
Många av informanterna tyckte att det var svårt att beskriva en tjej och många av 
beskrivningarna kom att handla om yttre faktorer. Några tog upp egenskaper, de behagfulla och 
ordningsamma som beskrivits ovan. I Holms avhandling har de tjejer hon studerat och intervjuat 
haft liknande svar, den ideala femininiteten beskrivs utifrån utseende, kroppsideal och social 
mognad. Utseendet är inte bara viktigt för att attrahera det motsatta könet utan även viktigt för 
hierarkin inom den egna gruppen. Det finns en underförstådd förväntan på tjejer att sköta sitt 
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yttre innan de kommer till skolan, menar Holm.39 Det är en förväntan som mina informanter 
också tar upp som något som är en typisk tjejegenskap. Från vuxenvärlden och från kompisar 
finns förväntan på utseende men också på ett mer moget och ansvarstagande uppförande. Det 
enda svar som avviker är Saras och hennes attityd ses inte alltid på med blida ögon i skolan av 
de vuxna som finns där och hon har inte heller en helt självklar plats i den grupp hon går i utan 
umgås hellre med killar. Saras svar går att jämföra med de tjejer som Annica Bergecliff 
studerade i studien kring ungdomar som undervisas i liten undervisningsgrupp. Bergecliff 
skriver där om ”fightern”, tjejen som står upp för sig och har det som Sara beskriver som attityd. 
Intressant här är att tillägga att Sara går vissa timmar av sin skoldag i en liten 
undervisningsgrupp. 

Att en tjej måste tänka på vad hon har på sig och hur hon ser ut är alla informanter övertygade 
om. Även de tre som inte nämner ordet kläder som en viktig del nämner utseendet i form av 
snyggt yttre och att det har betydelse hur ens yttre ser ut. Ett vackert yttre ger framgång som tjej 
och som skolelev, det vackra skalet skapar en femininitet. (jämför Holm, 2008).  

Genom att ha ett långt hår, som de själva kan fixa med, kamma och variera visar de att de är en 
tjej. Håret fyller också en social funktion genom att andra tjejer kan pilla och fläta det. På så sätt 
skapar tjejerna en tydlig markör för vad som är en tjej och också en tydlig avgränsning mellan 
de tjejer som är med och de som inte är med. Liknade erfarenheter hade Ambjörnsson under sin 
fältstudie på gymnasiet. Hon beskriver i sin avhandling hur tjejerna satt i grupp tillsammans och 
flätade varandras hår utanför lektionssalar, i väntan på att lektioner skulle börja. Ambjörnsson 
beskriver pillandet med varandras hår som ett sätt att skapa gemenskap mellan tjejer, ett sätt att 
känna samhörighet och skapa det Ambjörnsson kallar ”homosocial intimitet”. Hon beskriver 
samma sak som mina informanter gör, att ett välskött hår ger beundran från den egna gruppen 
samt ifrån killar, vilket gör håret till en central markör vad en tjej är, samt för spelet mellan 
könen. 40 

Tolkar jag det svaret utifrån de teorier om manligt och kvinnligt som återfinns i Hirdmans bok 
”Genus – om det stabilas föränderliga former” återfinns Felicias svar i en tvåköns - modell. 
Modellen innehåller och påvisar stora skillnader mellan könen. Teorin om en köns åtskillnad, 
med riktiga män och riktiga kvinnor, var rådande under sekelskiftets första hälft. Det fanns ett 
normativt tänkande kring kön, när A ställs jämte B, aktiveras enligt Hirdman manlighetens 
första lag, att vara man är att inte vara kvinna, att jämföras med Felicias svar på frågan. Delar 
man upp man och kvinna pratar man inte längre om att vara människa utan om två särskiljande 
naturer. Dessa naturer har ett maktförhållande mellan sig, där A (manligheten) är den starka och 
normgivande 41  Kan det vara så att tanken på den normativa mannen fortfarande lever kvar i 
det svar som Felicias ger på vad en tjej är? 

Både i Holms avhandling och i Jonssons avhandling ”Blatte betyder kompis” förekommer 
samma bild av killar respektive tjejers syn på känslighet. Jonsson beskriver hur gråten är 
otänkbar för flera av de killar han studerat. Killar väljer att skämta bort det som är jobbigt och 

                                                        
39  Holm. A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008 s. 118 f. 

40  Ambjörnsson ”I en klass för sig” Ordfront, 2003 s. 142 

41  Hirdman  ”Genus- om det stabilas föränderliga former. ”, Liber, 2001, s. 54 
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känsligt istället för att gråta. För en kille som gråter är en ”bög”, en ”fjolla”, någon som inte är 
manlig.42 Även mina informanter tar upp tanken på killars gråt, 

Killen har valet som killen i Jonssons avhandling, att skämta bort det som är jobbigt eller 
känsligt, medan en tjej kan gråta öppet. 

Alicia resonerar kring att tjejer är känsligare. Detta är med tanke på hennes lite förlägna skratt 
kanske inte riktigt positivt, hon har fått höra att när man är tjejig då är man töntig och tål inget. 
Det mest utmärkande för en tjej är att hon gråter, hennes känslighet mäts sedan mot att killar 
tycker att tjejer är töntiga och bryr sig om småsaker. Alicia har fått höra det flera gånger från 
killar, att vara ”tjejig”, det är man om man visar känslor och inte tål lite tuffare tag. Även Alicia 
ställer alltså tjejers beteende i förhållande till killars, där killarna som jag tolkar det utgör det 
normativa. Det är killarna som sätter normen och som definierar Alicias känslighet som töntig. 
Även i Holms avhandling återfinns tankarna på att killar är hårdare och mindre benägna att visa 
sina känslor. Hennes informanter av båda kön, beskriver hur killar inte kan visa känslor medan 
tjejer öppet kan gråta. Dock finns det undantag, en av hennes informanter berättar om hur hon 
har lättare att anförtro sig åt killar, speciellt under perioder av konflikt med andra tjejer. Då är 
killkompisen lättare att lita på.43  

Precis som Holms informant håller killkompisen inne med hemligheterna enligt min informant 
Freja, medan om man berättar något för en tjejkompis är det mer osäkert om informationen 
stannar hos henne. Freja menar också att det finns många som inte anser att det går att vara 
kompis med en kille vilket hon inte kan förstå då det är så mycket lättare att prata med en kille 
om det man känner. Freja är den enda av mina informanter som har pratat om killars betydelse 
som vänner. Mer om ryktesspridning och ansvaret tjejerna anser att de har för och mellan 
varandra som varandes vänner återfinns under avsnitten, ”Djävla sminkhora” och ”Relationer 
och vänskap”. 

 

3.1.3 Egenskaper 

Som vi sett ovan kan en tjej visa känslor och hon tillåts också visa sina känslor till skillnad från 
en kille. Om en tjej gråter eller blir ledsen är det okej för henne att visa det. För att komma åt 
fler typiska tjejegenskaper, bad jag dem att lista fem egenskaper som de ansåg vara typiska för 
en tjej. Jag ville se om det fanns fler egenskaper som var typiska för en tjej än utseendet, 
ordningssinnet och förmågan att behaga. 

Flera av informanterna, än de som i första svaret hade tagit upp ordning, menade nu att typiska 
tjejegenskaper finns att hålla ordning, vara social och omtänksam. En tjej är mer ordningsam, än 
en kille, Agnes säger: 

tjejer städar mer, de finns fler bland tjejer som är ordningsamma… 

Tjejer håller ordning och reda på sina saker och sköter sitt skolarbete, Agnes sätter 
ordningsamheten högt och hon gör jämförelsen med de killar som hon ser i skolvardagen. 
Återigen var det bara Sara, ”fightern” - tjejen med det enda avvikande svaret på vad en tjej är, 

                                                        
42 Jonsson ”Blatte byter kompis”, Ordfront 2007, s. 125 

43  Holm. A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008, s.87-88 
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som tyckte att om man sköter sitt skolarbete, är man inte en tjej utan en flicka, en skolflicka. 
Något som i Saras ögon är mindre bra men som i de andras ögon är norm. 

Flera av informanterna tryckte på egenskapsorden kring att tjejer är sociala och omtänksamma, 
att de vill vara med andra, med kompisar. Viktigt bland egenskaperna är också hur man är mot 
kompisar. Fjortonåriga Livs direkta svar blir att tjejer tar åt sig och är känsligare. Hon säger: 

Typisk tjejer är att man tar åt sig väldigt mycket. Man tar lättare åt sig än killar, om någon 
säger något åt en så kanske man lättare tar åt sig än en kille. 

Känsligare, menar du? 

Ja, tjejer är känsligare än killar.  

Vad kan det vara som man är känslig över? 

Om nån kallar en något. 

Vad är det man kan bli kallad? 

Ful (svaret kom snabbt, min amn.) 

En del i normbildningen, det som Liv ovan pekar ut, är vad man kan bli kallad för. Det är flera 
av informanterna som återkommer till detta. Här kommer återigen utseendet in som en viktig 
faktor, informanterna är överens om att man döms och bedöms utifrån vad man har på sig och 
hur man ser ut. Det ska vara precis rätt, inte för mycket och inte för lite. Freja, återkommer till 
utseendet igen när jag ber henne lista de viktigaste tjejegenskaperna: 

Ja, att man alltid ska se snygg ut, killar är tydligen viktigt , mmm.. ( min amn. )  kompisar 
kanske, mmmm ( min amn.) … ja jag vet inte riktigt men mycket beror på utseende och man är 
väldigt utseendefixerad och vi tjejer bråkar ofta. 

De bråk som Freja nämner är att hon menar att tjejer pratar bakom ryggen på varandra, ”pratar 
skit” om varandra. Freja, tar bråken som en del av att vara tjej. Hon menar att tjejer bråkar mer 
än killar och att tjejer då bråkar om utseende, om vem som passar in och vem som inte passar in. 

En av informanterna, Vilma, 13 år, ger en mer positiv bild, kanske den mest positiva bilden i 
materialet. Hon ser fördelar med att vara tjej enligt henne är det typiska med att vara tjej: 

Ja, att man kan göra allt man vill liksom, det finns inga begränsningar för vad man kan göra 
om man har bestämt sig för något. Och att vara tjej är att man talar ut mer med sina 
kompisar, mer än vad killar gör. 

Det är typiskt en tjej att ”tala ut” med sina kompisar och på så sätt vara mer känslosam men 
Vilma ser att det finns en styrka i att kunna göra det. Att kunna och få visa sina känslor är något 
som Vilma uppfattar som enbart positivt.  Man kan göra som man vill som tjej, det är bra att 
vara tjej för att det finns inga begränsningar. 

Det var inte alla informanterna som tyckte att det var en enkel fråga, flera hade svårt att ringa in 
fem egenskaper som en tjej har, trettonåriga Disa kommer till slut på tre egenskaper och svarar: 

…egenskaper hos en tjej… ehh ( min anm. ) det är kanske att hon har ordning och reda på 
saker, tycker om att prata hemligheter… 

Hemligheterna som Disa nämner är en viktig del i normbildandet, de flesta av informanterna 
nämner förtrolighet mellan tjejer som något som är typiskt en tjej, i vissa fall nämns det som 
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något positivt som när Vilma pratar men det är även något som kan så split mellan tjejer och 
grupper av tjejer. Något som ger tjejerna utrymme att gruppera och positionera sig inom 
gruppen men också utom den. 

3.1.4 Analys av egenskaper: 

Det Agnes beskriver är att det finns en förväntan på att en tjej ska vara mer ordningsam, vara 
den som städar och fixar till saker. En förväntan som hon inte upplever finns på samma sätt på 
en kille. Holms informanter berättar om mognad hos tjejer framförallt, ett beteende som ger 
goda studieresultat då läraren gärna ser eleverna som duktiga ordningsamma och mogna. Vid ett 
par observationer i klassrum gör till och med läraren en poäng av att eleverna ska vara mogna 
och skötsamma genom att skämtsamt prata om tjejer som de mer ansvarstagande. Läraren i 
Holma studie förknippar tjejer med mognad och killar med omognad, för tjejernas del innebär 
detta ett större personligt ansvar. Detta leder enligt Holm till att makthierarkier och köns 
strukturer vidmakthålls. Hennes observationer visar att elever pendlar mellan olika positioner 
under en skoldag och anpassar sig efter vad som förväntas av dem, skolan och lärarna kan på så 
sätt både förstärka och försvaga ett upprätthållande och särskiljande av kön (jmf med Thorns 
studie från Cornells bok) 44  

Mina informanter är inne på samma teman när de pratar om de typiska egenskaperna, de är 
medvetna om att det från de vuxnas sida finns en högre förväntan på dem eftersom de är tjejer. 
Saras kommentar kring att en tjej som sköter sig inte är tjej utan skolflicka är intressant. Som 
jag nämnt tidigare går Sara delvis i en liten undervisningsgrupp, en grupp med elever som av en 
eller annan anledning inte klarar av att koncentrera sig i stor grupp. I de grupperna är en 
övervägande majoritet av eleverna killar, men en och annan då normbrytande tjej återfinns här 
precis som i Bergecliffs studie. 

Liv lyfter känsligheten som en typisk tjejegenskap, framförallt att det är typiskt för tjejer att ta åt 
sig av kommentarer, speciellt kommentarer som rör utseendet. Återigen kom utseendet upp som 
en viktig faktor i skapandet av en tjej. Även här kan jag dra paralleller till Holms undersökning, 
hennes elever tar upp balansen som viktig för hur man ser ut, det finns en lagom gräns, en norm 
att förhålla sig till.45  Att hålla sig inom normen är ett arbete för en ung tjej idag. Att bryta 
normen är att be om kommentarer som vi kommer att se i avsnittet om ”Stil, ideal…” samt 
”Relationer och vänskap”. 

Ett par av informanterna är inne på att det är moget att ta ansvar och vara ordningsam. Enligt en 
av Holms informanter är en mogen tjej är inte blyg, pratar vuxet och har äldre killar. Enligt 
informanten är detta en elev med hög status. Bland mina informanter tycker jag mig se samma 
mönster. Både bland mina tjejer och bland tjejerna i hennes studie tycker jag mig se att tjejerna 
upplever en förväntning på sig att visa upp ett moget beteende. Framför allt är det de vuxnas 
förväntan på tjejerna som återspeglas, en tjej idag har högre förväntningar på sig att visa upp ett 
mer moget och ansvarstagandebeteende än en kille. Även här finns en tydlig koppling till Holms 
informanter. De elever hon har studerat är något äldre än mina informanter, de går sitt sista år på 
senare delen, medan de flesta av mina informanter har två år kvar när intervjuerna genomförs. 
Holms informanter menar att det är viktigt att visa mognad för att vara en lyckad skolelev och 

                                                        
44  Holm. A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008 s.108 

45  Holm A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008, s 116 
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för att ha en stark social position i gruppen. Precis som Holms informanter beskriver en högre 
mognad hos tjejer i jämförelse med killar gör även några av mina informanter det.  

Det som skiljer Holms studie från min, är förväntan på att även killar ska vara mer mogna, 
kanske beror det på att hon även studerat killar eller på att hennes elever går i årskurs nio vilket 
innefattar en ökad förväntan även på killarna. 46  

Flera av mina informanter menar att kunna visa och att få visa känslor öppet är typiska 
tjejegenskaper. En kille kan inte gråta inför publik. Hirdman skriver om att visa känslor som en 
av de typiska kvinnliga och manliga egenskaperna som är normbärande. Att få och kunna visa 
känslor är en kvinnoegenskap.  En man ska helst inte någonsin visa kvinnliga egenskaper för då 
kan han anses ”sämre” eller svagare.47 Genom att männen skapar normen sätter de också 
agendan, alltså bestämmer vad som är viktigt, och i det skapas en könshierarki enligt 
Hirdman.48  

3.2 Det bästa… det sämsta…med att vara 
tjej… 

För att försöka nå en fördjupad och tydligare bild av vad det innebär att vara tjej valde jag att 
fråga tjejerna vad de anser är det bästa respektive det sämsta med att vara tjej. Sara, tjejen som 
avvek i sitt första svar då hon beskrev vad hon tänkte vid ordet tjej, som pratade om attityd som 
det mest beskrivande, berättar nu om vad hon tänker kring frågan om vad som är bäst med att 
vara tjej: 

Jag vet inte, jag tror att det skulle vara roligare att vara kille egentligen. 

Varför då? 

För att (viss tvekan) jag vet inte varför jag leker med tanken kanske mantänker samma sak 
som om man är kille 

Vad är det som gör att du leker med tanken? 

Jag vet inte. 

Finns det något som killar kan göra som du skulle vilja kunna göra? 

Nej,(lite tveksamt, min tolkning) ibland tycker jag om man går på stan så ser man en kille, då 
tänker jag att jag skulle ändå vilja vara kille, för det skulle vara så mycket enklare, slipper 
sminka sig, fixa håret och så, mer så, vet inte riktigt, sen har man det nog lättare som kille. 

Sara menar på att det är lättare att vara kille, att man som kille slipper en massa måsten kring 
sitt utseende, vilket skulle göra livet enklare. Sara, som inte tog upp utseendet eller 
behagfullheten i sitt första svar kommer nu fram till att det är sämre att vara tjej och att det 
skulle vara bättre att vara kille. Hon skulle då slippa fixa sig och tänka på sitt utseende. Enlig 
Sara finns det kanske inte så mycket som är bra eller i alla fall inte bäst med att vara tjej utan 

                                                        
46  Holm A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008, s 128 f  

47  Ibid s.66 

48  Hirdman Y.  ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 1988, s. 52 
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mer av det som är sämst. Långt fler av informanterna än Sara, svarar på frågan om vad som är 
sämst med att vara tjej, att det är just den förväntan som finns kring hur man ser ut. Ria, svarar 
snabbt och direkt på frågan: 

…att man ska vara snygg och att man ska ha smink och så där… 

Under min fråga om det bästa och det sämsta lyfts även tankar kring vänskap fram här som 
något som är problematiskt med att vara tjej. Jessica svarar på frågan kring vad som är sämst 
med att vara tjej så här: 

Ja, det är ju det där med att tjejer inte kan umgås i grupp, för vissa går det ju men oftaser man 
ju bara två och två som hänger ihop. 

Vad tror du det beror på det? 

Man har ju kanske fördomar om varandra. Fast det kanske inte är sant men jag kanske inte 
vill använda min tid för att prata om det och ta reda på om de stämmer. Eller så vill jag inte 
prata med den personen alls, kanske någon har bestämt att man ska dissa (från engelskans 
dislike, min amn. ) den personen eller skita i den, då blir det så. 

Vem som har bestämt att man ska tycka illa om en annan tjej, det går Jessica inte in på i sitt svar 
men att det finns någon som är ledande i tjejgruppen och tydligt visar att den som man ska 
ogilla inte passar in det är tydligt. Även här blir den rådande normen tydlig som vägvisare för 
hur man ska vara. Jag kommer att komma in närmare på flickornas tankar kring detta och kring 
att umgås i grupp under avsnittet om vänskap.  

En tydligare bild träder fram kring att det finns regler och normer att följa men att det är svårt 
för tjejerna att sätta ord på de normer de upplever finns. Alla vet dock om vad som gäller och att 
det gäller att följa normen.  

På frågan om vad som är det bästa, återkommer flera av informanterna till att det bästa med att 
vara tjej är att man får sminka sig och bry sig om sitt yttre. Att kunna få förändra, förbättra och 
förtjusa är en av de bästa bitarna med att vara tjej. Alicia: 

Att man får, jag menar att vi tjejer är ju mer så att vi gillar kläder och sminka oss,killar är ju 
typ så här tråkiga, de bara sätter på sig kläder och går. De har typ bara några tröjor och 
byxor som de går runt i. 

Alicia börjar med att tjejer får, men rättar sig själv till att hon menar att det som är bäst är att 
kunna sminka sig och variera sitt yttre. Återigen görs jämförelsen med killar. Liv kommer in på 
smink och att relationer med andra, kanske då framförallt kompisar, är närmare om man är tjej 
och det är det bästa med att vara tjej: 

Man kan sminka sig och man får närmare kompisar än killar. 

Hon använder sig av en jämförelse med killarna. Jessica som under det sämsta med att vara tjej 
svarade att det är att tjejer inte kan umgås i grupp svarar också att närheten till kompisar är det 
bästa med att vara tjej: 

Mhmm ( viss tvekan på rösten, min amn.) positivt med att vara en tjej, det é väl att…hmmm( 
tvekar igen, min amn.)…tjejer är omtänksamma, lätta att prata med och de ger komplimanger.  

Att vara den som bryr sig, vara omtänksam och kunna lyssna är viktiga tjejegenskaper och det 
återkommer på flera ställen i svaren från tjejerna om och kring vad som är bäst med att vara tjej. 
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Ett annat intressant eller kanske till och med lite underhållande svar på vad som är det bästa 
med att vara tjej är Felicias svar: 

Lärare säger inte åt en så ofta, ja, man kan göra en massa saker som skulle vara konstigt för 
en kille. 

Felicia beskriver en verklighet där det är bra att vara att vara tjej för att man kommer undan med 
en massa saker som man som kille inte skulle kunna göra. Särskilt som lärarna låter en göra mer 
och fler saker innan man tillrättavisas. En viss dubbelhet blir tydlig, tjejvärlden innehåller 
normen och värden som man måste hålla sig till för att ha sin plats och bli accepterad. Men från 
de vuxnas sida i skolan gäller olika regler för tjejer och killar.  

3.2.1 Analys av det bästa och det sämsta med att vara tjej: 

Det svar Sara ger kring att behöva bry sig om sitt utseende, stämmer väl överens med de svar 
som Ambjörnssons tjejer ger. Som tjej förväntas man bry sig om sitt utseende annars finns det 
en stor risk att man betraktas som ”otjejig”. Ambjörnsson skriver okvinnlig men jag väljer 
uttrycket ”otjejig”, då flera av mina informanter gett uttryck för att kvinnlighet det tillhör 
vuxenvärlden, något som representeras av äldre syskon, mammor eller kanske lärare. 49 
Intressant här är att Sara trots att hon tidigare svarat att det inte är tjejigt att bry sig om sitt 
utseende nu ändå reflekterar över att det är en nödvändighet för att bli betraktad som tjej idag 
och att det skulle vara skönt att slippa bry sig så som killarna gör. Min tolkning av hennes svar 
är ändå att hon trots sitt normbrytande ”otjejiga” beteende, det hon beskriver som allt annat än 
”flickaktigt” i början ändå vet att det för henne som tjej gäller att följa vissa normer. Hon måste 
klä sig, sminka sig och måna om sitt utseende för att följa normen. 

Kraven, som informanterna upplever kring utseende är alltså något som jag uppfattar som starka 
krav, det finns en del måsten kring att vara tjej och kring att upprätthålla att man är tjej, måsten 
som de alla mer eller mindre uppfattar som negativt eller i alla fall något mindre positivt med att 
vara just tjej.  

Både Ambjörnsson och Holm skriver om kravet att balansera som påtaglig bland deras 
informanter, att fylla normen som tjej. Att inte vara ”för mycket” men inte heller ”för lite”. Du 
får inte sticka ut för mycket från den föreskrivna normen. Det är en svår balansgång. Kanske är 
det denna svåra balansakt som även mina informanter ger uttryck för när de pratar om det bästa 
och det sämsta. I Saras fall skulle det vara ett alltför stort steg att sluta bry sig som om hur hon 
ser ut, även om jag tolkar in en viss längtan i hennes svar, när hon säger att det vore skönt att 
vara kille. 

Flera av informanterna tar också upp tankar kring utseendets betydelse för tjejer kontra hur 
mycket det betyder för killar. Min tolkning av Alicia svar är att hon upplever det som mer okej 
för en tjej att bry sig om sitt utseende. I Jonssons ”Blatte betyder kompis” pratar hans 
informanter, killar, om att det är omanligt och kanske till och med lite bögigt att bry sig om sitt 
utseende, ändå är det tydligt att killarna bryr sig om vad de har på sig och att även de använder 
en tid framför spegeln då det är skolfest. Detta är dock inte något man gärna pratar om, istället 
avfärdar de utseendefixering med att det är tjejigt eller till och med bögigt. 50 Det är något som 

                                                        
49  Ambjörnsson. F ”I en klass för sig”, Ordfront 2003 s.118 

50  Jonsson. R ”Blatte betyder kompis” Ordfront 2007 s. 179 



 

 23 

även framgår av mina informanters syn på killar, killar ska fixa hår, bry sig om utseende, vara 
fräscha men det får inte märkas att de gör det och de får absolut inte göra det i det offentliga 
rummet. 

De olika regler som finns för killar och tjejer är också tydliga i Holms avhandling, där det finns 
en grundläggande tanke om att mognaden hos tjejer är större än hos killar. Holm beskriver 
lärares olika förväntan utifrån intervjuer med både lärare och elever. En av lärarna i hennes 
avhandling berättar om hur hon bevakar pojkar mer då hon har en förväntan av att de är 
stökigare i klassrummet än flickor, precis som Felicia ovan upplever det när hon svarar att hon 
inte blir tillsagd så ofta som killar. Tjejer har enligt Holms elever lättare att uppfattas som den 
goda eleven, då de är och förväntas vara mer mogna än killar. 51 En förväntan på ett visst 
beteende hos en tjej, blir ett normativt beteende av att sköta läxor, vara duktig i skolan och 
ordningsam, de ord är de som mina tjejer svarar, när de får frågan kring förväntningar.  

Liv beskriver hur tjejer har närmare relationer än hon antar att killar har. Det antagande hon gör 
kring att tjejer har närmare relationer med kompisar än killar är något som fler informanter 
återkommer till. En tjej förväntas vara den som knyter djupare vänskapsband och fördjupar 
relationer. Att vara den som bryr sig om, vårdar relationer, lyssnar och är omtänksam är det 
flera tjejer som tar upp som, viktiga egenskaper. Relationer som ibland kan ses som en övning 
inför kommande parrelationer, men som även skapar en hel del konflikter som de Jessica tar 
upp, att tjejer bara kan umgås två och två och ”dissar” varandra öppet, se vidare ”Relationer och 
vänskap”. 

3.2.2 Förväntan på mig som tjej… 

För att komma mina informanter närmare så ville jag vända på frågorna för att se om svaren 
blev annorlunda när de ställdes på nya sätt. När de hade fått berätta för mig hur de ser på ordet 
tjej och vilka egenskaper som krävs av en tjej fick de frågan om vilka förväntningar de upplever 
att det finns på dem just med tanke på att de är unga tjejer. Att jag valde att börja med att fråga 
fritt kring ordet tjej för att sedan gå över till att lista fem typiska egenskaper för att efter det 
fråga om det bästa och det sämsta och slutligen vända på frågan till att handla om förväntningar 
tror jag har gett mig en bra blid av hur mina informanter ser på sig själva som unga tjejer. 

Att vrida och vända på samma typ av fråga ger en mer mångbottnad bild av hur de ser på en tjej 
idag.  

Frågan om förväntningar valde jag att ställa utifrån förväntan från tre huvudgrupper, kompisar, 
föräldrar och lärare. När jag frågade Alicia, tvekar hon först lite på svaret men frågar sedan: 

Ska jag säga som det är för mig? 

Du väljer själv?  

I skolan så säger alla att jag kan så mycket mer men det kan jag inte. 

Hur kommer det sig lärarna tror så? 

För att jag kunde så mycket när jag var mindre. 

Vad är det som har ändrats? 

                                                        
51  Holm A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008 s. 92ff. 
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Jag tror att det är för att jag inte att jag engagerar mig så mycket längre, det är det som har 
ändrats. 

Mmm, Är det något annat som blivit viktigare? 

Kanske det kanske (skratt min amn.) 

Vaddå? 

Nu är jag hellre med kompisar än sitter hemma och pluggar. 

Vad förväntar sig kompisar av dig? 

Att jag inte ska ljuga och att jag ska hjälpa till om de behöver mig. 

Och föräldrar? 

Väldigt mycket, de förväntar sig att man ska vara jättebra i skolan och  

att man ska vara värsta ängeln och inte göra något dumt. 

Vilka förväntningar är lättast att leva upp till? 

Kompisarnas… och föräldrarnas… det är svårast. 

Alicia, säger att svårast är det att leva upp till vad föräldrar förväntar sig av henne medan 
kompisarnas förväntan är lättast att leva upp till. Trots detta är det lärarnas förväntningar hon 
börjar med i sitt svar, kanske för att vi sitter i ett klassrum under intervjun och att intervjun 
genomförs i en skolkontext. Hon upplever att det inte längre går lika bra i skolan och att läraren 
förväntar sig att hon ska göra bättre ifrån sig eftersom hon tidigare var duktig i skolan. Jag 
frågar vidare om hon tror att det finns någon skillnad i förväntningar på henne med tanke på att 
hon är tjej. 

Ja, jag tror att det är så, som hemma till exempel, då är det så här att de är mer rädda att vi 
tjejer ska typ liksom bli våldtagna om vi går på fest och dricker och så och då är de mer 
oroliga för oss tjejer. 

Alicia, som har två storebröder, upplever att det finns en skillnad i hemmets förväntan på henne 
som tjej. Det finns en större fara för henne när hon går på fest och en förväntan på henne som 
tjej att sköta sig och inte dricka alkohol än om hon varit en han. Hon är den enda av 
informanterna som även kommer in på de risker som finns för en tjej när hon är ute på kvällar 
eller på fest. Hon ser en tydlig skillnad mellan att vara tjej och att vara kille från vuxenvärldens 
sätt att se på unga idag. Även bland kompisar tycker hon sig se skillnaden: 

Det är skillnad på kill- och tjejkompisar, killkompisar, där förväntar man sig mer att de ska 
slåss. 

Vad beror det på? 

De ska visa att de är balla. 

För att visa sig ball, eller cool, ska en kille slåss, enligt Alicia. Killar har en förväntan på sig att 
de ska visa styrka, något som hon menar att tjejer inte har. Förväntan som hon känner är att det 
viktigt att känna att man tillhör en grupp om man är tjej. Att anpassa sig till vad gruppen tycker 
är enligt henne mycket viktigt för tjejer. Alicia berättar vidare: 

Typ, att det är så att tjejer faller lättare för grupptryck än killar, för tjejer vill alltid vara med. 
Vi vill vara med mer (än killar, min anmärkning) och då faller vi lättare för grupptrycket. 
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Hur kommer det sig? 

Jo, jag tror att det är så, men jag vet inte varför. 

Du har inte tänkt på varför? 

Vet inte… tvekan… men någonting är det. 

Alicia försöker ringa in det hon tror är en förklaring till att tjejer är mer benägna att falla för 
grupptryck. Efter en lång tvekan kommer hon inte på vad det kan vara men något som gör tjejer 
mer osäkra det finns, det vet hon. Kanske är det risken att inte tillhöra, att inte passa in att inte 
hamna innanför den förväntade normen. 

Att tjejer i större uträckning än killar, förväntas vara de snälla och omtänksamma, det har flera 
av informanterna berättat om. Men det gäller inte alla tjejer. Freja, berättar om förväntningar 
bland kompisar, hon ger tre olika bilder, tre olika typer av förväntningar, hon börjar med vilken 
förväntan det finns på henne sedan vilka andra hon kan se: 

Alla förväntar sig att jag är snäll, positiv och framåtriktad. Vissa, de lite mer coola tjejerna de 
försöker ju liksom röka och lite sen finns det ju de som är lite mer gulliga och mammas lilla 
gullegris lite mer. 

Den första bilden Freja ger är möjligen den hon identifierar sig själv med. Det är också den bild 
som tydligast är den goda skoleleven. Även Freja berättar även om hur förväntningarna är olika 
på killar och tjejer, men utifrån ett mer vänskapligt perspektiv. Killar är mer fysiska mellan 
varandra, medan en tjej förväntats vara mjuk och utåtriktad: 

Ee… ja med kompisar så tror jag det, tjejer är mer utåtriktade och berättar mer saker om jag 
är otrevlig mot mina kompisar då så kan de ju lätt bliså att de blir otrevliga mot mig. Killar är 
mer tuffa mot varandra först och om de blir ovänner så blir de sams igen lättare. 

Återigen kommer alltså tankarna kring att tjejer ska bry sig mer och vara mer omtänksamma 
medan killar är mer utåtagerande.  

När det gäller att leva upp till förväntningarna och kring vad som händer om man inte gör det 
berättar Liv vad hon tror förväntas av henne som tjej: 

Att följa modet och sminka mig. 

Vilka förväntar sig det av dig? 

Kompisarna, de man är med. 

Förväntar sig olika personer eller grupper av personer olika saker av dig? 

Mamma och pappa de bryr sig inte 
(hon tänker fortfarande på svaret att det är en förväntan att följa modet, min ammärkning) 
inte heller killarna i klassen, de bryr sig inte. 

Är det framförallt tjejkompisar som förväntar sig att du ska följa modet och använda 
smink?  

Ja, det tror jag det är, i alla fall är det de som kollar mest. 

Vad beror det på? 

Kanske att man tycker att man ser bättre ut i smink 
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Vad händer om en tjej inte sminkar sig eller följer modet, alltså beter sig på ett  

sätt som man inte förväntar sig? 

De kanske tänker att de inte vill va` med en kanske eller så där. 

För Liv är det en verklighet att om man inte ser ut så som kompisarna förväntar sig att man ska 
göra har man inga kompisar. 

Disa, berättar också om vad som kan hända om en tjej inte gör det som förväntas av henne:     

Olika saker kanske att kompisar skulle sluta vara med den eller undvika deneller kanske prata 
igenom det, men det är om man är bra kompisar. 

Både Disa och Liv ger återigen uttryck för vikten av att passa in för att få vara med. Vänner är 
det som alla informanter har pekat ut som det viktigaste i livet. Vänners förväntan är det 
viktigaste att leva upp till för mina informanter.  

3.2.3 Analys av förväntan på mig som tjej. 

När Alicia tar upp skillnader i vad man förväntar sig av killar respektive tjejer är det svaret i 
enlighet med Jonssons studie. Jonsson gör analysen utifrån sina informanter och utifrån 
forskning om maskulinitet att en kille förväntas vara cool och tuff för att vara framgångsrik i 
skolans värld.52 Jonssons studerade främst språk- och könsnormativitet bland killar, men även i 
de tuffaste killgrupper, där det gäller att vara kille på rätt sätt gäller det att ha en tjej som är rätt. 
53 Intressant för min studie blir det då jag jämför vad som krävs för att vara en cool kille i 
Jonssons text, det är detsamma som mina tjejer säger krävs i mina intervjuer. När killarna i 
Jonssons studie dessutom pratar om tjejer beskriver de just det som mina informanter också 
säger är en typisk tjej. En tjej behöver inte styrka för att hävda sig och hitta en plats, det är helt 
andra mekanismer som avgör om en tjej är ball eller cool. Enligt både killarna i Jonssons bok 
och mina tjejer är det när hon faller inom ramen för vad som är en tjej idag, den som bryr sig 
om sitt utseende, tänker på andra, sköter skolan, har det långa vackra håret och har de rätta 
kläderna som gör den rätta tjejen. Det är också vad alla runt omkring förväntar sig att en tjej 
idag ska vara.  

Att de flesta av mina informanter svarar att det är kompisar som är den grupp som har de 
tydligaste förväntningarna och också är den grupp vars tyckande spelar störst roll kanske inte är 
så konstigt då de är i början av sin tonårstid. Dock kan jag tänka att det som gör att kompisar har 
de förväntningar de har måste ha en influens eller påverkan ifrån gällande ideal i samhället. Att 
tjejernas förväntan och norm för hur en kvinna ska se ut är påverkad av och speglas av den 
kvinnobild som finns i media. Grupptryck är tydligt, Alicia kan inte svara på vad det är som gör 
att tjejer faller lättare för gruppens påtryckningar, jag kan enbart ana och anta att den gängse 
media bilden kanske har en stor betydelse för tjejernas självbild. Förväntan från vuxenvärlden 
blir återigen tydlig, de vuxnas förväntan på en tjej är att hon är trevlig, social och sköter sin 
skola. 

 

                                                        
52  Jonsson R. ”Blatte betyder kompis” Ordfront 2007, s. 219 

53  Ibid s. 165 
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Att tjejerna tydligt talar om vänskapens betydelse när de pratar om vem som förväntar sig mest 
av dem, fick mig att fråga vidare kring ämnet vänskap och relationer. 

3.3. Relationer och vänskap 
Att ha en vän eller att känna en tillhörighet har varit ett genomgående drag i de frågor jag 
redovisat ovan. Under detta avsnitt har jag valt att gå in på ämnet vänskap ännu lite närmare för 
att kunna ge en bild av hur mina informanter ser på vänskap samt vilket ansvar som finns hos 
var och en av dem för att upprätthålla en vänskap. 

Jessica som berättade om ”bästisskapet” som mest negativa med att vara tjej, om tjejer som 
aldrig kan umgås i grupp kan också se det som en styrka att ha en nära vän: 

De förstår mycket och när man är bästis så förstår man varandra, det är bra för då vet man 
vad man menar. 

Att kompisar är viktiga är tydligt i alla informanters svar. Det kan vara som i Jessicas fall 
dubbelbottnat, och för flera av informanterna är att vara populär en viktig faktor. Sara, ger en 
tydlig bild av hur det kan vara att vara ung tjej idag med en önskan om kompisskap. För henne 
är det jätteviktigt att ha många kompisar och att vara populär bland dem: 

Är det viktigt att vara populär? 

Ja, jag tycker det 

Varför då? 

För att jag umgås jättemycket med kompisar. Kompisar är jätteviktigt. 

För henne är kompisar livet, det är de som man delar allt med. Utan kompisar och deras 
godkännande är man ingen, att vara med och att vara populär är centralt i livet. Men 
kompisskapet har en baksida också, Sara berättar om kompisars falskhet, hur tjejer är bra på att 
gå bakom ryggen på varandra ena dagen för att dagen efter låtsas som inget. Hon berättar om att 
det är typiskt tjejer att prata bakom ryggen eller som hon uttrycker det ”prata skit” om någon 
som de inte gillar. När hon pratar om skitsnacket som finns undrar jag vad som händer när 
någon snackar skit och jag frågar henne på vilka sätt vänskap kan upphöra: 

Genom skitsnack och falskhet. 

Hur tänker du? 

Om man går bakom ryggen på någon och sedan är med den personen dagen efter som om 
inget har hänt. 

Falskspelet, att prata om varandra, prata bakom ryggen eller att man ”kollar snett” återkommer i 
de flesta av mina intervjuer. På frågan om vad som är sämst med att vara tjej svarar Freja: 

Att det ofta är massa småtjafs och att det ofta går rykten om en, om man gjort något fel då går 
rykten att hela skolan liksom så där snabbt.Tjejer brukar i och för sig vara duktiga på att lösa 
konflikten ganska snabbt. 

Vad kan det vara för rykten? 

Typ, mmmmm, ja om man är tillsammans med någon som andra inte tycker är snygg så kan 
det bli ”hon tycker om killar som är otrolig fula och så där” och om man är dålig i skolan 



 

 28 

eller om man är taskig blir man kallad för dumma saker och så tycker alla likadant. Alla 
hänger liksom på. 

Vad kan man bli kallad för? 

Ja, typ, hora och sånt där. 

 Hur kommer det sig att tjejer berättar för andra? 

Ja, men det går ju rykten hela tiden och har man ett rykte av att berätta då lyssnar ju fler då 
får man mer uppmärksamhet och då när man berättar skvaller så blir man mer cool . 

Freja återkommer till det som Alicia pratade om, att falla för grupptrycket, fast från en liten 
annan vinkel. Freja menar att en del av ryktesspridning sker för att göra den som sprider ryktet 
mer intressant i andras ögon. Om man vet en massa hemligheter som man kan berätta för andra 
får man många som lyssnar, och därmed mycket uppmärksamhet. Vad som sedan händer då det 
avslöjas att man berättat hemligheter, det berättar Freja inget om. Min fundering blir ju kring 
hur viktiga vänskapsbanden är om man pratar om andra och jag frågar Freja om hur viktigt det 
är med vänner: 

Det är jätteviktigt för har man inga vänner blir det inga framsteg. 

Hon menar att om man inte har några vänner så kan man inte utvecklas och framförallt ska en 
bra vän vara någon som man kan vara sig själv med som finns där om man har bestämt sig för 
något, som är snäll, omtänksam och bryr sig om en. Freja verkar uppfattar sig själv som en som 
inte pratar om andra, och att de som hon räknar som vänner inte heller gör det, men att hon 
också vet att det är ett sätt att göra sig mer populär och speciell. När vi pratar om vänskap passar 
jag på att fråga om det finns tjejer som hon uppfattar som mindre populära? Freja har ett mycket 
utförligt och enligt min undersökning typiskt svar: 

Ja, det gör det, är man väldigt snygg då är man populär av många, vanliga tjejer är ju 
populära hos några sedan finns det ju dom som är, ja, vad ska jag säga direkt fula, och som 
många är taskiga mot.  

Vad utmärker dem mer än att de är fula? 

Att de har tråkigt de trivs inte med vad de gör. 

Återigen kommer utseendet in som en viktig faktor. Denna gång en faktor som styr över antalet 
vänner som en tjej kan ha. Att en snygg tjej har fler vänner tycks vara en självklarhet och som 
jag har uppfattat informanterna är att vara snygg klart kopplat till att följa normen för hur en tjej 
ska vara. Att vara populär bland sina kompisar har mina informanter en skiftande syn på. På 
frågan om det är viktigt att vara populär svarar Freja: 

Nej, det tycker jag inte, vissa tycker det att det är en status man måste ha, annars har man 
ingen framgång, det tycker jag är helt fel. Va´ den du är, det kommer du långt på. 

Av de tolv intervjuer jag genomförde var alla med undantag för en separata, Janina och Suss, 
två 14 åriga flickor som delar det mesta i livet, ville inte bli intervjuade utan varandra. För Suss 
och Janina är kompisskapet det mest betydelsefulla som finns och de menar att de inte kan leva 
utan varandra. De delar allt och när jag vill intervjua dem talar de som en enhet, fyller i 
varandras meningar och skrattar åt varandras interna skämt. När jag frågar om hur viktigt det är 
att ha vänner säger de i mun på varandra: 
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”Viktig, vänner är viktigt. (Suss  fortsätter min anm.) man vill inte va` själv (Janina fyller i, 
min amn.) man behöver inte tusen kompisar det räcker med typ tre eller en det går bra. 

Till skillnad från Sara, som ansåg att det var viktigt med många vänner, känner Janina och Suss 
att det räcker med ett fåtal, kanske nästan bara varandra. När jag frågar vad det är som gör att de 
är vänner, svarar de att det viktigaste, det som gör att de är vänner, är att de har samma typ av 
humor och att de förstår varandra. Jag frågar dem vad som händer om de blir osams. Precis som 
under hela intervjun startar den ena, denna gång Janina medan Suss fyller i: 

Vi är vana, vi bråkar hela tiden, man blir vänner tillslut…… och om den andra inte heller har 
någon kompis då drar man sig till varann ändå. 

De berättar att de ofta bråkar, eller tjafsar, men att de alltid löser konflikten och blir sams igen. 
De säger att det är lätt att lösa konflikten när de bara är de två eftersom då inte har de någon 
annan att vara med. Det blir svårare att lösa konflikterna de gånger någon av dem är med en 
tredje tjej, Amanda, en klasskamrat som ibland är med de båda tjejerna. Suss berättar: 

 Om Janina och jag bråkar kan ju inte båda gå till Amanda, om man tänker efter så är det 
svårt , om Janina och jag bråkar så går en av oss till Amanda eller båda och då blir det svårt. 

Suss pekar på något som kommer fram i många av intervjuerna, svårigheten att vara tre. När 
hon tar upp det i intervjun utbryter ett vilt men vänskapligt tjabbel mellan tjejerna. De pratar om 
ett klädesplagg och en händelse diskuteras. Suss har vid ett tillfälle kommenterat hur långt 
Amanda dragit ned ett plagg och Amanda hade blivit sur över kommentaren. Sekvensen i 
intervjun är för mig förvirrande och svår att följa. Tjejerna fnittrar, drar i varandra och skrattar 
åt enstaka ord och gemensamma minnen. Det är tydligt att läser av varandra, att det räcker med 
ett enstaka ord för att de ska förstå varandra. Sekvensen blir typisk för den vänskap som Janina 
och Suss får representera, träningen i att vara i par, de behöver varandra för att känna styrka 
men de kan också bråka för att senare bli sams igen. Genom hela intervjun fyller de båda i vad 
den andre säger.  

När tjejerna fnittrat färdigt frågar jag om varför det är svårare att vara tre tjejer tillsammans, 
Suss börjar: 

Vet inte kanske att man bråkar mer då. (Janina fyller i, min amn.) 

 om man är tre så är det alltid en som man gillar mest. 

Är det den som är populärast? 

Janina fortsätter:  Nej den man inte bråkar med för tillfället 

Suss fortsätter:  Vi har ju vart kompisar så länge så vi vet ju att vi kan bråka. 

Janina: Vi bråkar ju jätte ofta och då går man till Amanda. 

Suss: Fast vi blir alltid kompisar igen.  

Vad är det som gör att ni alltid blir kompisar? 

Suss och Janina(i mun på varandra, min amn.): Vi har samma humor, lika tråkig och torr 
(och ett fnitter bryter ut)  

Att det är svårare att samsas fler tjejer det har flera av informanterna tagit upp. Janina och Suss 
kan inte precisera sitt svar mer än att det blir inte det samma när de är tre som när det bara är de 
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två. När jag i avsnittet frågade vad som var bäst respektive sämst med att vara tjej nämnde 
Jessica svårigheten att vara fler som en av de sämsta delarna med att vara just tjej. 

Mina informanter upplever alla att de har ett ansvar i att vara justa mot varandra och inte snacka 
skit bakom ryggen samtidigt som de upplever att det är precis det som händer hela tiden. De vet 
alla vad som gäller men när det kommer till att låta bli att snacka skit är det svårt att stå emot. 
Ibland behöver det inte vara ord som sägs utan det räcker med blickar. Att kolla snett eller att bli 
kollad snett på är något som flera av informanterna också tar upp som en vanlig företeelse i 
skolkorridorerna. Ria säger: 

Ibland när man kommer till klassrummet så kan det stå elever som inte går här på skolan och 
de tittar på en, det tycker jag är obehagligt 

Gäller det bara elever utifrån? 

Nej, det gäller de i skolan också men då känner man dem eller inte känner men man vet vilka 
det är och då känns det inte alls lika obehagligt. 

Vad är det som gör att du tycker att det är obehagligt? 

Att de kanske känner såna (som går på skolan, min amn.) som sen snackar om mig. 

Det Ria säger är att det är svårt att veta vem som snackar bakom ryggen och vilka rykten som 
sprids. Särskilt svårt är det att veta vad som sägs, om det är elever från andra skolor på besök. 
Det finns en mycket större värld en den enskilda skolan, många elever känner andra elever på 
andra skolor och alla har de tillgång till olika sidor på nätet som gör att rykten och skvaller kan 
spridas enormt snabbt.  

3.3.1 Analys av relationer och vänskap. 

När det gäller betydelsen av vänner och grupper visar både Ambjörnsson och Jonsson på samma 
sak i sina studier. Troligtvis är det mycket en åldersfråga, i tonåren är vänner viktigast. Man 
prövar och omprövar sina relationer med omvärlden och får på det sättet veta vem man själv är. 
Att skapa vänskapliga relationer som är nära, mycket nära, underlättar också den 
frigörelseprocess som tonåringen måste gå igenom. Rent utvecklingspsykologiskt är vänner 
nödvändigt i tonåren men också de relationer som för en tonåring kan var svårast att 
upprätthålla. För att kunna knyta riktigt nära relationer och komma riktigt nära andra måste man 
själv veta vem man är, vilket för många tonåringar är svårt. 54 

Inom utvecklingspsykologin beskriver man ibland vänskapen som ”pseudo-intim” under de 
tidiga tonåren, den tid innan tonåringen riktigt hittat sig själv. Tonåringen går in i intima 
relationer utan att ha bottnat i sig själv. På ytan ser relationen nära och intim ut men den kan 
sakna en riktigt förankrad tillhörighet. 55 Kanske är det så vi ska förstå de svårigheter som 
informanterna beskriver? Finns inte öppenheten och den väl förankrade vänskapen är den svår 
att upprätthålla. Genom att inte riktigt vara förankrad i sig själv ger det en otrygghet i vänskap 
som ibland tar sig i uttryck av det blir mer tilltalande att tala illa om andra även om alla är helt 
på det klara med att det inte är okej. Genom att prata om andra kan du, som ung tjej idag, höja 
                                                        
54  Hwang/ Nilsson ”Utvecklingspsykologi”, Natur och kultur 2003 s. 244 

55  Ibid s. 245 
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din egen status i gruppen. När du skvallrar, pratar bakom ryggen eller berättar rykten kan du 
känna samhörighet med gruppen och skapa uppmärksamhet kring din egen person. Det är ett 
uttryck för den pseudo -intima relationsskapandet fas där tjejerna inte riktigt har hittat sig själva. 

Ambjörnsson, beskriver vänskapsbanden i ”I en klass för sig” något annorlunda. Bland hennes 
informanter fanns starka vänskapsband, till och med starkare än relationen till killar. Även bland 
hennes informanter uppstår ibland bråk och ovänskap, men det är inte lika tydligt och det sker 
inte lika ofta. Troligtvis beroende på att informanterna i hennes avhandling är lite äldre och har 
hittat sin egen identitet i högre utsträckning. 

De vänskapliga relationer som beskrivs i Ambjörnssons avhandling benämner hon som 
homosociala, de är som jag tidigare påpekat, starka till och med starkare och mer betydelsefulla 
än relationer till det motsatta könet. Genom homosociala relationer formas och skapas genus 
kanske i lika stor utsträckning som att genus skapas i samverkan mellan könen. Att speglas i 
väninnans ögon och att pröva kompisskapet är viktigt för den egna utvecklingen, men också för 
att hitta sin roll som ung tjej. 56 

3.4. Stil, ideal och förebilder 

3.4.1 ”Djävla sminkhora” 

Alla informanter har under avsnittet om att vara tjej lagt tonvikten vid hur man ser ut men också 
hur viktigt det är för en tjej att vara lagom. Min intention med detta avsnitt är att göra ett 
förtydligande kring de krav informanterna upplever att de har kring att följa normer och passa 
in. Krav som jag anser att de själva ställer på varandra, den norm de själva har skapat som grupp 
genom att det från dem själva och från omvärlden finns en förväntan på just hur en ung tjej är. 
Lagom framträder bäst i fråga om smink. Många av informanterna har under svaret på vad en 
tjej är tagit upp frågan om smink, hur mycket man får ha, när det är okej och så vidare. 

En ung tjej idag använder smink, det är alla informanter överens om, men det finns oskrivna 
regler kring hur mycket och på vilket sätt man får använda sminket. Använder man för mycket 
smink som ung tjej, då kan man lätt få höra kommentarer, Ria säger: 

Det beror vad man får för sina föräldrar, inte så mycket, i skolan tycker jag att det räcker med 
lite mascara också. Men om man vill känna så fin på någon fest eller så, så kanske lite mer 
men inte så mycket ändå, för då kanske man blir kallad för sminkhora åsså dära. 

Citatet visar på att en tjej har en bild att leva upp till både för sig själv, för sina föräldrar men 
kanske främst inför sina kompisar tyckande. Det är precis som vi såg under avsnittet om 
vänskap kompisarna som sätter normen för vad som är accepterat för en tjej. Att inte följa vad 
som är gängse kan lätt leda till att kommentarer fälls. Det är något som alla tjejerna i 
intervjuerna är överens om, faller man utanför det som anses vara en tjej, av andra tjejer och 
killar, kommer kommentarerna. Dock anser jag att det är  av intresse att se att svaret även 
inkluderar föräldrar, och föräldrars tyckande. Informanterna är fortfarande väldigt unga, även 
om de håller på att frigöra sig från sina föräldrar så har föräldrar fortfarande ett visst inflytande 
över vad som är okej att bära eller inte bära.  

                                                        
56  Ambjörnsson F ” I en klass för sig” Ordfront 2003 s.127ff 
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Kommentarer och glåpord kring utseende är något som alla tjejerna berättar om i intervjuerna. 
Mina olika informanter har olika stilar. De själva använder ordet stil för att benämna den grupp 
de anser sig tillhöra. Sub- grupper eller subkulturer kanske skulle vara en mer korrekt 
benämning men jag väljer att använda tjejernas eget ord. De stilar de anser sig tillhöra är fjortis, 
emo (emotional hardcore) och något de benämner som normal. De är alla mycket medvetna om 
vad som gäller för respektive stil och det är ett sätt att markera grupptillhörighet. De anser 
dessutom alla att stilen, om det nu kan betraktas som stil, men i alla fall sub- gruppen tönt också 
finns, dock är det ingen av mina informanter som identifierar sig som varandes tönt.  

De får själva berätta för mig vilken stil de tycker sig tillhöra när jag frågar dem. Bland de olika 
stilarna finns normer som är mer specifika för stilen än för vilket kön man är kring hur man får 
se ut och vad man får göra. Helt klart är även att det finns klädkoder och normer som gäller 
tjejer oavsett stil. Janina och Suss får i detta avsnitt ge en tydlig röst åt vad som gäller för en tjej 
i klädväg och även vad som kan hända om man inte följer den förväntade normen för en tjej:  

Utseende, säger ni som typiskt för en tjej, hur ska man klä sig som tjej? 

Janina:  Fniss ( min transkribering av ett fnissande ljud) man behöver inte klä sig på nått 
speciellt sätt, viktigast är att man inte typ går i sjuan och klär sig som om man går i… ( kort 
paus) typ trean.  

Kan du ge exempel? 

Suss: ( tar över ordet, tjejerna pratar i många avseende som en röst, där den ena slutar tar 
den andre vid, min anm) ja, men, asså, när man va´ mindre då klädde man sig så hära utan att 
tänka liksom… 

Janina: ( fortsätter att fylla i, min amn.)… ja, typ en tjej som går i sexan nu,(tjejerna själva 
går i åttan, min anm.) hon klädde sig verkligen så hära som om hon gick i typ fyran, när hon 
börja hära ( på senaredelen min amn.) sedan när alla i skolan klär sig som ”fjortisar”( ett 
uttryck jag kommer att återkomma till under stil, min anm.) så på ett år så blev hon också det 
typ. 

Janina och Suss beskriver en tjej i deras närhet, där de själva reagerat på hur hon på en kort tid 
helt och hållet bytt stil för att passa in. Om hon inte bytt stil antar de att hon hade blivit utfryst 
och inte passat in. Hur man klär sig och för sig som ung tjej blir alltså en social inträdesbiljett. 
Klär man sig inte efter den norm som gäller på skolan får man inte vara med. Några av 
informanterna har varit inne på att klädkoder varierar mellan skolor. 

Hur ser du på dig själv som tjej? 

Ibland så tänker man, tänk om jag var kille då kunde man ha jogging byxor varje dag, utan att 
bli kallad något. 

Vad är det du kan bli kallad om du har jogging byxor? 

Typ, lantis kanske, det finns så stora skillnader i hur man klär sig, klär man sig på det sättet 
så är man så och klär man sig annorlunda är man på speciella sätt, och blir kommenterad 
efter hur man ser ut 

Felicia beskriver en av henne upplevd verklighet som flera av de här tjejerna lever i, en kille 
slipper i större utsträckning kommentarer, i alla fall kommentarer kring sitt yttre. Tjejer riskerar 
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att få höra varierat antal kommentarer om sitt yttre. Tjejerna upplever att de finns förväntningar 
på hur de ska se ut för att de ska passa in och vara just tjejer. Normen är satt, de vet vad som 
gäller om man ska passa in, att utmana normen är att be om kommentarer.  

3.4.2 Fjortis, emo, luffig eller bara en tönt? 

Ett av mina frågeområden har därför rört sig kring de stilar finns på skolan. Vilken status de 
olika stilarna har och vad de själva anser att de tillhör för stil. De stilar som på skolan är 
vanligast är följande: ”fjortis”. Stilen beskrivs av vissa som en cool stil, det som alla vill vara 
men av andra som en fånig och lite larvig stil. De har blandade känslor men de flesta är överens 
om att de mer populära eleverna på skolan tillhör fjortisstilen även om uttrycket också kan 
användas som ett nedvärderande ord om elever som tror att de är populära. Hur ser man då ut 
om man är fjortis? Klär man sig som en fjortis har man mycket smink, väldigt mycket 
foundation, en foundation som enbart sitter på den synliga delen av ansiktet, det finns en synlig 
och skarp linje i sminket. Till detta har de ljusa läppar, en snedbena nästan från örat och ett 
långt svallande hår. Kläderna ska vara av speciella märken, korta kjolar eller tajta, lite åtsittande 
kläder och gärna en synlig piercing i naveln eller i tungan. 

Janina som själv absolut inte är en ”fjortis” utan den snarast den raka motsatsen ”emo”, 
beskriver en fjortis: 

Andra är så hära typ fjortisar, sminkar sig, typ som Annika Larsson ( en tjej i klassen min 
amn.) hon é ju så här halv fjortis, med piercing i tungan och navlen  ja ibland kan de ha i 
naveln också, kanske har de löshår. De är klädda i canada goose, fjällräven, tajta jeans och 
klackskor. 

Freja, ger en lika utförlig bild och fortsätter med att berätta om vilken status hon upplever att en 
fjortis har: 

Fjortis har bara märkeskläder och väldigt mycket smink. I den här skolan är det fjortistilen, 
nästan alla tjejer, är eller vill vara det eller då är de wannabees, vill vara det. För tjejer tror 
att om ”jag har snygga kläder kommer alla killar att vilja vara med mig för då är jag så 
otroligt ball”. Alla dom hära fjortisarna om man nu kan kalla dem fjortisar har ju mycket 
killar runtikring sig och då tror ju andra att man kan få det och bli populär. 

Freja har bilden klar för sig, att vara fjortis ger status på skolan, genom stilen kommer kompisar 
och killar. I hennes ögon är det en opersonlig stil men det är också en stil som ger killar, det vet 
hon. När det gäller smink är det mycket smink som gäller för en fjortis, Janina beskriver det så 
här: 

Det med fjortistjejerna de har ju massor av smink och alldeles vita läppar typ med idiomin 
och massa mascara som klumpar ihop sig 

Är det kännetecken för fjortis? 

Ja, absolut. 

Wilma, ger samma yttre bild av en fjortis som Janina och Freja, men hon vill gärna lägga till att 
det inte bara är kläder som gör en fjortis utan även att det handlar om ett sätt, ett beteende som 
har specifikt för fjortisar. Wilma menar också att det inte är något positivt att vara fjortis: 

Fjortis, det är en med överdrivet smink och märkeskläder. Fjortisar är utmanande och de kan 
klä sig tunt och opassande med lite kläder om det är för kallt. Andra kan säga ”Kolla vilka 
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fjortisar” då menar de inget bra. Men det hänger också ihop med beteende om man är fjortis 
eller inte bara med kläder. 

Att vara fjortis kan alltså vara både positivt och negativt. Det beror vem betraktaren är och om 
det finns en önskan hos denne att få tillhöra gruppen. Tydligt är dock att det är den rådande 
stilen som finns på skolan, den som betraktas som högst i rang och som ger flest kompisar. 
Även killar kan vara fjortis, de är de killar som har hög status bland tjejerna, de som många 
gärna vill vara med. Ria, beskriver fjortiskillarna så här: 

Han har jättemycket vax i håret och 96 jeans, fjällräven jackor.  

Det handlar om märken på kläder?  

Ja mest om märken men också jättemycket vax i håret 

I den rankning av stilar som alla informanter ger kommer efter fjortisstilen de ”normala” eller 
de som blandar stilar och som har sin egna personliga stil. Freja beskriver stilen: 

Egen stil så är det inge märke, typ H&M kläder. Personlig stil det tycker jag är jättekul vissa 
har olika stilar och det är kul att titta på. 

Den stil som tycks stå längst ned på statusskalan är ”emo” en stil som många har synpunkter 
kring. För att beskriva den lånar jag Disas ord: 

De brukar ha svarta kläder med en väska som hänger ned nedanför med typ en brosch sedan 
piercing, färgat hår typ till svart, sminkar sig på ett speciellt sätt, med mycket vitt puder och 
svart runt ögonen, ja så ser de ut. 

Varför just denna stil står längst ned på tjejernas statuslista eller rankinglista det är svårt att 
svara på. Janina och Suss som använder stilen kanske kan ge en bild av hur de ser på sig själva 
som varandes ”emo”. Janina svarar på frågan om varför andra inte gillar ”emo”: 

V et inte, kanske vissa tror att om de klär sig som Amanda (klasskamrat som har en än mer 
utpräglad emo stil än vad Janina och Suss har, min amn.) så kanske de mår dåligt och skär 
sig och så dära men de gör hon ju inte och jag klär mig så hära ( pekar på sin egen lite åt emo 
håll klädsel) och lyssnar på hårdrock bara. 

Så stilen säger inget?  

Suss tar över och pekar på Janina: 

hon var ju så här, förlåt mig men, svartklädd och så hära, men hon är ju inte det så längre så 
liksom hon har ju samma musik smak ändå. Det är bara kläderna som har förändrats. 

Stilar kommenteras och värderas mycket i korridorer och mellan elever, det märks på alla 
tjejernas svar. Det är också något som märks i skolvardagen när man som vuxen vandrar i 
korridorer. Det är viktigt hur man ser ut, kläder förmedlar vem man är. Under vintern var jag 
med på en studieresa, vi stod och väntade på tåget in mot stan. På perrongen hamnade jag i 
utkanten av en grupp tjejer som diskuterade vintermodet, vilket märke som var inne och vad 
man skulle ha. Det var en livlig diskussion och en av tjejerna utbrister: 

Alla hade fjällräven -värsta fjortisjackan!  

Det är en viktig del av vardagen och något man pratar mycket om, att följa det rådande modet 
eller det som blivit mode på skolan. Jag upplever att flera av eleverna på skolan och flera av 
mina informanter ger en tvetydig bild av inställningen till att följa modet. En del tycker att det 
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är viktigt och andra anser att man ska hitta sin egen stil. Att byta stilar är också något många 
testar. Kanske är det ett sätt att testa personlighet. Flera av informanterna berättar om hur de 
haft kompisar som bytt stil dock får man räkna med att det då kan komma kommentarer. 
Kommentarer om stilar, vem som bär vad och idéer om hur en stil förväntas vara är vardagsmat 
för alla informanterna. När jag först kommer med mina frågor kring stilar har de flesta, bortsett 
ifrån Janina och Suss som har ett mycket markerat sätt att klä sig som ”emos”, svarat att de 
själva egentligen inte tillhör någon stil men längre in i intervjuerna märker jag tydligt att de 
klart markerar och positionerar sig gentemot andra grupperingar i skolan.  

När jag frågar Janina och Suss om hur det är med kommenterar kring ”emo” stilen, som de 
flesta av informanterna har uppfattat som en stil med låg status, svarar Janina: 

Ja ganska viktigt man vill ju fortfarande inte att andra ska säga nått. 

Berätta hur ni tänker? 

Det är så vi tänker, man vill inte att folk ska kommentera 

Vad kan man få höra? 

Tönt det beror lite på hur man klär sig 

Hur viktigt är det att kompisar har samma stil som ni själva? 

 inte så viktigt eller asså det är inte så kul att vara med värsta tönten men det beror på hur väl 
man känner varann också  
(Suss fyller i slutet) vi har känt varann hela livet och vi känner varann även om klädstilen 
ändras. 

Tydligt finns en ganska stor acceptans mellan vänner kring stilar medan det generellt är ganska 
viktigt att inte sticka ut alltför mycket. Det värsta man kan vara är tönt, för även om jag 
uppfattar ”emo” stilen som långt ned på den sociala ranking listan finns det en grupp som står 
utanför all socialrakning, tönten. Återigen Janina: 

Sen så finns det töntar, såna som,  okej, kanske inte töntar, men de har liksom omatchade 
kläder med typ så här gul tröja och rosa byxor. 

Tönt är något som är diffust när de flesta av tjejerna pratar om stil, de bryr sig inte ens om att 
ranka töntar, de har ingen stil, de finns bara där. Alla vet vilka de är men igen av informanterna 
anser att de tillhör gruppen töntar. De tycker alla också att det är lite genant att beskriva tönten. 
De vet att det från vuxenvärlden inte är okej att kalla någon för tönt, jag tolkar Janinas lite 
svävande svar kring ”kanske inte töntar” som ett typiskt exempel på att hon vet att det inte är 
okej att kalla någon tönt men att hon ändå använder ordet. Alla informanter använder ordet och 
kan beskriva vad en tönt är och vad som är en helt opassande klädsel. Ria svarar liknande som 
Janina kring töntars färger men lägger till egenskaper som är typiska för en tönt, eller en tjej 
som inte uppfattas som så populär: 

De är mest tysta och går för sig själva inga märker dem och så klär de sig på ett udda sätt. 

Hur då? 

Ja asså …kanske opassande kläder gula kläder med orange och röda eller rosa och 

 gult passar inte ihop och så är de för sig själva och pratar inte med nån 

Kan man umgås med dem? 
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Ja, fast det beror på om man känner dem de brukar inte umgås med andra än de själva. 

Även Agnes nämner egenskaper hos de som hon uppfattar som töntar och det är egenskaperna 
som skiljer de populära från de mindre populära: 

Sättet man är på avgör om man blir poppis, de som är nördar eller töntar är ensamma eller så 
håller de ihop och håller sig undan. De är konstiga därför blir de utanför, de ser liksom 
tomma ut, de verkar inte ha det lika kul. 
De klär sig i kläder som är för små. Killar som är nördar har för tajta eller för korta byxor. 

Jessica, som jag upplever som en elev som i sin klass har en ganska låg status och aldrig ses 
med många kompisar runt sig i korridorerna, förklarar hur hon ser på vad kläder och stilar säger 
om ens person: 

Ja, på ett sätt så säger kläder något. Det är ju många som tycker att man är poppis för att 
man är klädd på ett visst sätt. Om jag har jättefula kläder på mig finns det såna som inte vill 
umgås med mig fast jag kan ju vara helt normal på insidan men det tänker de inte på för jag 
har jättefula kläder. 

Är det bara flickor som är poppis som tänker så? 

Ja (viss tveksamhet) jag tror det, jag vet två personer som är så, de försöker gå fint och de 
röker. De går så och så kan de kolla jättekonstigt på en som om de tänker ”vad har du för fula 
kläder på dig” med elaka blickar fast de typ inte känner en. Tjejer som är mer poppis de tror 
att de har mer makt de tror att de coolare än de andra är.  

Jessica lyfter fram det som flera andra informanter också sagt, att det finns tjejer som kollar 
snett. Hon pekar också på att status ge mer makt, att de som är mest populära kan använda sin 
popularitet till att trycka ned andra och på så sätt kanske bli än mer populära. Jag fortsätter med 
att fråga vad hon tror gör att vissa blir mer poppis, hon svarar: 

Ja, det är väl deras utseende sen att de kanske röker och att killarna tycker att de är coola för 
att de vågar röka fast de inte är tillräckligt gamla. Sen att de använder foundation så att de 
sminkar över varenda liten fläck i ansiktet de har snygga skor och går som på tråd och hår 
och de är allmänt bra liksom. 

I Jessicas svar kommer alla de bitar in som tjejerna svarade på min första fråga kring vad som 
utmärker en tjej. Utseendet rankas först, populära tjejer vårdar sitt yttre, de vet att de mäts efter 
hur de ser ut. De är också tjejer som vågar bryta regler som att exempelvis röka då det ger dem 
status i killgruppen, en tjej mäts i popularitet i förhållande till killgruppen. Att vara populär 
bland killar ger status i tjejgruppen. Även hår och att de rör sig som Jessica säger ”som på tråd”, 
vilket jag tolkar som att de går mycket sexigt och fint.  

Alla informanter har tydliga rankinglistor över i vilken ordning de olika stilarna kommer, vilka 
som skattas högst och vilka som skattas lägst. Hur viktigt är det då att tillhöra de som är mest 
populära? Ria får svara: 

Det är inte så viktigt men man vill inte va´ impopulär det är oftast fjortisar som är populära 
och då har man jätte många kompisar också dära ( litet skratt) 

Märkbart är att ingen anser sig tillhöra gruppen eller stilen töntar. Inte heller är det några man 
umgås med men det är bara en av informanterna som öppet vågar säga det, Alicia svara på 
frågan ifall man kan umgås med alla även om de inte är populära så här: 
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Jag skulle vilja kunna säga ja men det är inte så och jag vet inte egentligt inte varför kanske 
skäms man lite för att vara lite med dem som inte är så populära. 

Alla informanterna har mer eller mindre beskrivit sig själva och de som de umgås med som 
normbärare, de sticker inte ut för mycket från det som anses som gängse. Att kläder och stil 
säger en hel del om vem du är det är alla informanterna helt överens om. De flesta av 
informanterna säger att de har en blandstil, de tillhör ingen särskild av de grupper de till en 
början har räknat upp Två motstridiga bilder dyker upp i deras svar, både viljan att tillhöra en 
grupp eller en stil men också viljan att vara normal, följa normen och inte sticka ut alltför 
mycket. Hur är det då med de som inte alls följer normer? Att sticka ut ifrån mängden och klä 
sig annorlunda är ovanligt, tjejerna kan egentligen bara komma på en tjej på skolan som är 
klädd på ett helt annorlunda sätt än övriga elever. Janina berättar: 

Hon e typ så här j-rockare (japan rockare min anm.) svart håriga och konstiga kläder, halvt 
rosa hår och typ går i Hello Kitty kläder, söta men ändå inte. 
 Alltid med en massa hårspänne och så massor rosa.  Ah gud mycket så baby, så där ljusgrönt, 
babyblått och rosa och så…. 

Tjejen som Janina berättar om går i årskurs nio och har precis som hon beskriver en helt annan 
stil än övriga elever på skolan. Hon märks dock inte mycket ute i korridorerna utan är oftast 
ensam eller med endast ett fåtal andra elever. Det är inte ett sätt att bli populär på, att sticka ut 
från mängden. Detta för oss vidare till vad som för en ung tjej idag är idealet, förebilden och 
den man vill bli, något som jag tänker lätt kan kopplas ihop med den stil eller gruppering man 
tillhör idag. 

3.4.3 Ideal och förebild, vem och hur vill du vara? 

De har alla pratat om stil bland dem själva och bland andra på skolan. För att försöka ge en ännu 
djupare bild av hur de ser på hur man ska vara som tjej frågar jag mina informanter om vilka 
som är deras förebilder. 

De flesta har svårt för frågan, om förebilder, de upprepar frågan, har du någon förebild? De 
frågar om jag menar någon i skolan eller om de får välja någon utanför skolan. Jag svarar att de 
får välja precis vem de vill, att de ska tänka att: som henne skulle jag vilja vara, då får jag några 
svar. Trettonåriga Liv säger med ett lite förläget skratt: 

Paris Hilton  

Varför? 

För hon verkar ha kul, man kan få pengar och ha kul. 

Janina och Suss utgår också ifrån en kändis, även om de inte är överens om ifall hon är en bra 
förebild. Janina ger mig svaret: 

Misha Barton 

Vad är det som gör att hon är en bra förebild? 

Suss fnittrar till när frågan kommer men Janina svarar: 

Hon e snygg, (tittar lite blygt på Suss, som för att söka bekräftelse för att det hon säger 
stämmer, min amn.) Vaddå ( lite högre röst och fnitter) Hon e ju det, hon e smal! 

Suss svarar: 
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Hon e extremt smal, asså nästan för smal. 

Janina nästan ger upp, säger med resignerad röst (min tolkning)  

Ja jag vet inte då. Suss tar över och nästan för att försvara att hon inte riktigt kunde hålla med 
Janina om Misha Bartons förträfflighet som förebild (återigen min tolkning) 

Jag vet inte heller det var en svår fråga. 

Samtalet mellan Janina och Suss går snabbt och de tittar till på varandra då de ska säga något 
nytt som för att söka bekräftelse för att det man vill säga stämmer och när den andra inte riktigt 
håller med backar den som gjort uttalandet precis så som Janina gjorde kring frågan om 
förebild. De kändisförebilder som tjejerna beskriver är stilikoner och återigen är det yttre som 
har en betydelse. De vill vara rika, smala, vackra det är det yttre och attributen som har en 
betydelse för dem. Förebilder med ett vackert yttre är inte vad alla informanter har som förebild, 
två av informanterna svarar mamma och syster, då är det en storasyster. Freja säger: 

Jag ser upp till min mamma, hon är en fantastisk människa tar ansvar och är otroligt duktig. 
Och sedan eftersom jag är simmare så ser jag ju också upp till de här simmarna Therese 
Alshammar också 

Vad är en bra förebild? 

Någon som ger ett personligt intryck på mig och som visar att de kan vara sig själva. 

För Freja är det inte det inte det yttre som ger en förebild utan det är en person som är stark i sig 
själv eller som är väldigt duktig på något. Även Ria tar upp storasyster som förebild menar på 
att det är personens egenskaper som utgör den positiva förebilden: 

Min syrra ( förläget skratt min amn.)  

Berätta varför? 

Nej men hon e bara så hära lugn och springer inte runt och flamsar hon håller inte på med 
alla killar men hon har en kille som hon har varit tillsammans med ganska länge. Hon är inte 
skrikig eller flamsig. 

Enligt Ria är den två år äldre storasystern, en tjej att se upp till för att hon är lugn och sansad. 
Dessutom håller hon sig till en kille som hon håller fast vid, något som flera informanter har 
pratat om som en viktig aspekt av att vara en tjej idag som inte får ett rykte, mer om det under 
avsnittet ”kampen om killar” 

3.4.4 Analys av stil och ideal 

I Ambjörnssons, Holms och Jonssons avhandlingar kommer informanterna också in på kläder 
och klädkoder. Kanske inte på något sätt märkligt då tonåren är en tid då grupptillhörighet är 
viktig. En tid i människans utveckling då hon ofta byter stil, prövar och experimenterar, allt för 
att passa in och smälta in och känna grupptillhörighet men också för att pröva den egna 
identiteten och de olika roller som kan finnas. 57 Jag tolkar svaren från mina informanter dels 
som en del av den utvecklingsfas en tonåring går igenom men också som ett skapande av den 
normativa tjejen. 

                                                        
57  Hwang F. & Nilsson B. ”Utvecklingspsykologi” Natur och Kultur, 2003 s.245 
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Ambjörnsson beskriver gränsen som tjejer balanserar på vad det gäller kläder, är de för slarvigt 
klädda och bryr sig för lite om sitt utseende är de att betrakta som oattraktiva och därmed 
opopulära. Medan om en tjej har alltför vågade kläder är steget inte långt att bli betraktad som 
hora, eller slampa. Mina informanter, trots att de är ett par år yngre än tjejerna i Ambjörnssons 
avhandling ger samma svar, det gäller att balansera sitt val av smink och kläder. Men trots att de 
är noga med att balansen vet de att det pratas bakom deras ryggar om hur de ser ut.  

I Holms studie återkommer samma tankar, framförallt tankarna om balansen, vikten av att hamn 
i facket lagom. Detta lagom finns samtidigt som tonåringen är i en period av att vilja vara unik 
leder till en stor oro. Att tro att det enbart handlar om att tjejer måste fixa till sig är att leva i en 
villfarelse, även killarna i Jonssons avhandling fixar till sig innan de ska gå till skolan och även 
för dem finns det en balansgång kring hur mycket fixande man får ta till innan man blir kallad 
bög.58 Tjejerna i min intervju har dock en upplevelse kring att killar inte behöver fixa sig på 
samma sätt, eller att de i alla fall inte har samma krav på utseendet som de själva upplever att de 
har men de berättar också att killar som fixar sig för mycket, kan få samma glåpord efter sig 
som killarna i Jonssons bok. 

Det är både utseende och beteende som avgör om man är tönt. Även killar kan vara töntar, 
vilket gör att det finns killar som man då som tjej måste se upp med att vara tillsammans med 
annars kan man lätt hamna i facket tönt. En tönt är ingen som man helst är med, kanske beror 
det på att risken för att själv då uppfattas som en tönt är ganska stor eller kanske är det risken 
för kommentarer. Intressant att studera närmare är kommentarerna från tjejerna att de, som de 
uppfattar som töntar, är elever som håller sig undan och som är lite ”tomma”. Det verkar som 
om en av de centrala delarna för att nå status är att ha en god social förmåga. Normen är att man 
både som tjej och kille ska vara utåtriktad och social. Man ska våga ta för sig. Att känna ”rätt” 
kompisar är också en viktig del i att vara populär.59 Att tillhöra den stil som är norm eller 
normbildande är också en viktig ingrediens för att nå status, men om jag tolkar mina 
informanter är det lite olika på olika skolor vilken grupp som anses vara den med mest status. 

3.5 Kampen om killar 

3.5.1 ”Värsta playern” 

Alla informanter har under mina intervjuer pratat om vilka hårda ord som kan florera i skolans 
korridorer och om hur lätt det är att rykten skapas. Då avses rykten om tjejer och vad de gör 
med killar.  Hårda ord är en del av den vardag som flera av tjejerna berättar om. Jag ville gärna 
veta mer om deras tankar kring de hårda orden och hur de som unga tjejer förhåller sig till sina 
jämnåriga killar. I avsnittet om ”kampen om killar” använde jag mig av frågor som rörde dels 
vilka ord som sägs i korridorer men också hur man ser på killar, tjejer och deras inbördes 
relationer. Jag började med att fråga kring vilka hårda ord, ord som sårar som en elev kan få 
höra i skolans korridorer. Freja berättar att man kan få höra: 
                                                        
58  Jonsson ”Blatte betyder kompis” Ordfront , 2007 s. 179 

59  Holm A-S ”Relationer i skolan” Göteborgs universitet, 2008 s.122f  
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Slampa , bitch, hora kan tjejer få höra i korridorer, killar kan få höra bög och såna ord. 

I vilka lägen kan man bli kallad slampa, hora, bitch? 

Eee… ja, om jag har en väldigt urringad tröja, då skulle nog killarna säga att jag är slampig. 
Bitch, kan man bli kallad om sprider rykte om någon annan tjej då kan det vara det man bli 
kallad. Killarna de har ju fått för sig att alla måste ha häng och har man inte det så kan man 
kallad bög om man är kille. Jag har en kompis som inte har häng och han blir kallad bög. 

Freja reflekterar över varför det är så att killkompisen blir kallad bög när han inte bär ”häng”. 
Häng är när killarna bär jeansen, eller andra byxor långt ned på nedre delen av baken så att 
kalsongerna syns. Hon funderar dock inget över att hon själv skulle bli kallad slampa av killarna 
om hon bar den urringade tröjan. Kanske är det på nått sätt en självklarhet för henne eller 
kanske är det lättare att reflektera över vad killar blir kallade då det ligger lite längre ifrån henne 
själv.  För flera av mina informanter verkar det dock inte bättre än att det är vardagsmat att bli 
kallade hora eller liknande ord. Alicia, fjorton berättar om ordens innebörd: 

Ja, förut var hora ett ord som sa det man menade, nu har det blivit ett vanligt ord som man 
använder. 

Hur vet man innebörden av ordet, när man menar det eller inte? 

Ja, om man bråkar med nån och de skriker jävla hora då fattar man ju att de menar det. 
Sedan kan man ju ta det på skämt om man nån kompis säger det. 

Ord som hora och bitch kan alltså enligt Alicia användas även mellan kompisar. Innebörden av 
orden är inte lika starkt som hon upplever att det en gång har varit om det inte är i ett bråk och 
om man inte använder ord som ”jävla” innan. Alicia berättar vidare om orden som används: 

Vad tänker man om en tjej som har många killar som hon är tillsammans med? 

Att hon är ”värsta playern”. 

Är det ”player” man använder som ord? 

Nja  (tvekan i rösten min anmn.) ska jag säga det? ( tittar till på mig, lite undrande min 
tolkning och anmn.)? Det är hora 

När använder man ordet ”player”? 

Ja, det är om en kille är tillsammans med en tjej en dag och sedan byter direkt. 

Är det alltså på killar man använder det, eller? 

Nja man kan använda det på tjejer också men det är inte lika vanligt. 

Kan det finns andra utryck än hora, för tjejer som har många killar? 

Ja slampa, å såna saker. 

Det finns långt flera ord för en tjej som har många killar än det finns för en kille med många 
tjejer. Flera av tjejerna uttrycker klart och tydligt att det är negativt för en kille att ha många 
tjejer, normen är att hålla sig till en flickvän. Men det är inte alls lika negativt hos en kille som 
det är hos en tjej. En tjej som har flera killar eller byter killar ofta är mer utsatt för att få höra de 
starka orden även om väldigt få av tjejerna har sex med alla killar. Felicia, svarar på frågan om 
en tjej har många killar vad tänker man då? 

Om man säger så här, man kanske tänker typ så här att hon är lite horig. 
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Horig? 

Mmm typ kanske. 

Svaret som Felicia ger, återkommer från de flesta av informanterna på ett eller annat sätt, en tjej 
som har många killar har ryktet om sig att vara hora. Sara svarar på frågan om det är okej att 
byta killar ofta: 

Jag tycker att det är okej, men man kanske ska vänta lite mellan och inte ha en veckas 
förhållanden för då kan man få rykten och sånt. 

Vad kan man få för rykten? 

Player rykten och ja sånt. 

Är det rykten bland killar eller bland andra tjejer? 

Både och. 

Hur är det för en kille som har många tjejer? 

Han är ju häftig, han blir ju jättecool 

Hur kommer det sig? 

Ingen aning. 

Du vet inte varför? 

Jo, för han kan gå runt och skryta bland sina killkompisar, jag har en ny flickvän, hon e fett 
fin(uttryck för en snygg tjej min amn.) Sedan byter han och då kanske han säger nu har jag en 
ny hon är ännu finare så får han mer status och tjejer tycker också att han är fett ball. 

Det Sara beskriver är en verklighet där det är okej för en kille att byta tjej ofta bara tjejen är 
”fettfin”. För en tjej gäller däremot andra villkor, Sara själv tycker inte att det spelar någon roll 
om man byter kille men hon vet vilka villkor som gäller, ska man byta får man som tjej vänta 
lite mellan killarna. En kille kan också skryta om sin tjej, han kan också skryta om sex, vilket 
han nästan förväntas att göra enligt Alicia: 

Ja, en kille kan säga nej (till sex min amn.) men det händer inte så ofta 

Varför inte? 

För att de vill kunna skryta om vilka tjejer de haft. 

Vill inte tjejerna göra det? 

Inte lika mycket som killar 

Vad beror det på?  

Killar ska ha så mycket ballhet hela tiden. Tjejer kan skryta, men de skryter inte om att ha sex, 
utan mer om vad vi har vad vi har köpt eller så medan killar skryter om sex och hur många de 
slåss med. 

Även Ria, är inne på samma tankar då hon berättar om hur killar respektive tjejer ser på sex, jag 
frågar om det är ok att säga nej till sex och hon svarar att det är det men att: 

Jag tror att det är svårare för killar att säga nej 

Vad beror det på? 
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Jag vet inte de kanske vill vara coola populära liksom medan tjejer kanske tycker att det är 
obehagligt 

För en tjej är det alltså mer okej att säga nej till sex än det är för en kille? 

Mmm 

Ria menar att det finns en förväntan på killen att han ska vilja ha sex medan förväntan på tjejen 
är att hon inte ska vilja. Det är mer okej att inte vilja som tjej än som kille. 

Ryktena kring vem som haft sex, vilka pojkvänner tjejerna har och så vidare florerar mest kring 
de tjejer på skolan som mina informanter inte känner så väl. Det är de som tjejerna antar eller 
anar är på ett visst sätt, även här kan man ana ett normativt beteende. Alla informanterna är mer 
eller mindre överens om att en tjej inte ska ha för många pojkvänner och inte byta pojkvän för 
snabbt eller för ofta. Mina frågor fortsätter kring kompisskap och killar. Vad upplever de att de 
har för ansvar gentemot kompisar när det gäller killar? Suss och Janina berättar: 

Janina: Om Suss har en kille så hånglar jag med den det är inte okej! 

Suss:  Nej, det är inte okej att sno varandras killar!  

Janina:  Eller om Suss har gjort slut och jag tar den killen på en gång det är inte heller okej. 

Suss: Det skulle kännas som han gick vidare på en gång 

Janina: Ja, även om det var jag som gjorde slut. 

Suss: Om man inte får den andras godkännande. 

Det finns alltså tydliga regler kring vad som gäller när det är en kompis, man hånglar inte med 
varandras killar, man snor inte varandras killar och man tar inte heller ”över” en kille. Är det en 
tjejkompis kille låter man bli och skulle det vara slut krävs ett godkännande från kompisen 
innan det är okej att bli tillsammans. Enligt Suss och Janina finns det också en hel del att 
diskutera kring kompisars val av kille och vilket ansvar kompisar har när de skaffar en kille: 

Janina: Hon kan inte vara med killen hela tiden det är inte okej. Men hon måste ju få vara 
med killen, asså vi kan ju vara med Amanda ( klasskompisen min anm.) nu tar jag henne som 
exempel för hon har kille, även om hon är med Aron. Men äsch det va inget ( Janina stoppar 
upp sitt resonemang och vill inte fortsätta, då hon kommer på att hon har börjat berätta något 
som kanske inte är helt schysst min tolkning)  

Berätta  

Janina: Nej det va inget, ja ( lite tveksamt min amn.) ja asså… 

Suss:  asså vi har våra… asså det … 

Janina: Hon får va´ med  men vi tycker inte så mycket om Aron. ( pojkvännen, min amn.) 

Suss: nej vi gillar inte Aron men säg inget (tittar vädjande på mig, min tolkning) 

Janina: han är så här, jag va med Amanda också började han bråka med Suss och höll på så 
hära, du vet, höll på och Amanda frågade då om han inte gillade Suss och Janina och han 
svara att ”jag har väl inget mot dom” men han håller på hela tiden. 

Suss:  kolla igår, var vi med Amanda och kolla på film och då kom han och då gick han direkt 
till Amandas rum så det märks ju … 
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Janina: … ja att han gillar inte oss.. 

Suss: nej… han glodde bara och gick förbi. 

Janina och Suss berättar om Amandas kille Aron som de inte gillar, eller egentligen har de väl 
inget emot honom det är ju bara det att Amanda är ju jämnt med honom sedan de blev 
tillsammans. De uppfattar dessutom att han inte är förtjust i dem och då känns det ännu hårdare 
att Amanda väljer att vara med honom. 

För flera av mina informanterna är tanken på killar, på hångel och sex något nytt. Betydelsen av 
killar varierar mellan informanterna, Felicia svarar på frågan om det är viktigt att ha en kille så 
här: 

Asså, visst det är en kul grej att vara tillsammans med nån men det är inte så jätteviktigt för 
man har sina vänner och tränar som jag gör ( skratt) 

Tror du att det så för alla eller är det så för dig? 

För mig. 

Hur kan det vara för andra? 

Vissa lever för sin kille. 

Berätta. 

Har de ingen kille så tycker de att de är tråkiga inför kompisarna. 

Är det viktigt hur killen är? 

Ja, så kan de tänka 

Hur? 

En tjej som sminkar sig jättemycket, hon tycker att det är jätteviktigt  hur en kille ser ut - typ 
jag kan inte va ihop med honom för han tänker inte på kläderna och han ser inte ut så där. 
Medan en tjej som inte ser ut så eller är åt det punkiga hållet heller hon kanske tänker - ja 
men han har en bra personlighet men han har inte så jättefinklädstil men det kan man ju alltid 
ändra lite på om vi lär känna varann och så. 

Kan man bli populärare bland tjejkompisar av att ha en kille? 

Asså, man kan få mer uppmärksamhet då alla vill prata om hur det är att ha en kille och om 
vad man gör också. 

Är det så? Hur tänker du? 

En som jag känner, hon har kille och då brukar man prata om hur går det för er, vad brukar 
ni göra och hur länge har ni varit tillsammans och så. 

Är det viktigt? 

(Axelryckning) ibland det beror lite på. 

Felicia pendlar lite i sitt svar, kanske är det viktigt att ha en pojkvän, kanske inte. Det kan ge 
status eller kanske inte. Att det är ett samtalsämne och att det är något tjejerna har börjat fundera 
på och kring det är tydligt, dock med varierad betydelse.  
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3.5.2 Analys av kampen om killar 

I Jonssons ”Blatte betyder kompis” beskriver han en klassrumsdiskussion kring kränkande ord 
där både ordet bög och ordet hora kommer upp. Båda är positioner som elever bör undvika att 
bli kallade, de är motpoler i de normer som bildas när genus skapas. 60 Det är märkbart även 
bland mina informanter, dock med skillnaden att några av mina informanter även menar på att 
hora används som ord mellan kompisar, det har blivit ett vanligt ord i vissa situationer. Men det 
används även som skällsord och det är ett stigmatiserande ord, att bli kallad hora eller slampa 
blir tillsammans med att betrakta tjejer som töntiga ett sätt att ringa in gränser för vad som är 
norm. Genom att använda ord som kan tala om hur tjejen förhåller sig till killar sätts hon i ett 
fack, får en etikett och normen kan sedan mätas mot det som är det avvikande mindre önskvärda 
beteendet. 61 Att använda sig av ord som stigmatiserar är en del av att skapa makt och 
maktförhållandena behöver inte vara enbart mellan könen utan kan vara mellan tjejerna själva 
likväl. Inom gruppen används ord för att markera vem som hör till gruppen och vem som inte 
gör det. Att som Alicia beskriver använda ordet hora inom ett kompisgäng är också ett sätt att 
visa tillhörighet. Min tolkning är dock att orden används främst som ett sätt att visa makt inom 
den homosociala gruppen, genom att tillskriva de egenskaper som ligger i ordet hora kan tjejen 
positionera sig inom den egna gruppen. 

Vanligast är enligt flera av informanterna, att orden som till exempel hora, används ryktesvis 
när en tjej uppträder på ett sätt som inte förväntas av henne när det gäller killar. En tjej som har 
många killar, eller byter killar ofta blir kallas hora eller möjligtvis player. (från eng. to play 
with, min amn.) Orden är dock i stor uträckning könsbundna, det lite mer ofarliga ordet ”player” 
används i större utsträckning när det gäller killar, för en tjej är det ”hora” som används mest. 
Det är också mer negativt att bli kallad ”hora” än när en kille blir kallad ”player”. I 
användningen av orden ligger ett maktförhållande, att bli kallad ”player”, den som leker med, är 
inte det samma som ”hora” - att sälja sin kropp.  

Killar kan skryta om sex medan en tjej förväntas att inte göra det för då är inte horstämpeln 
långt borta, framförallt från andra tjejer. Där killen vinner beundran får tjejen ett rykte. Detta 
stämmer väl överens med de erfarenheter som Jonsson gör i sin avhandling, i ett avsnitt 
beskriver Jonsson ett samtal mellan ett gäng killar. Killarna går i årskurs nio och pratar om sina 
sexuella erfarenheter på ett sätt som gör att det tydligt framgår att de överdriver och skryter om 
sina erfarenheter. Det spelar dock mindre roll att de skryter och det är överdrivet det viktigaste 
är att de kan överträffa varandra och skämta med grova sexuella anspelningar, för på så sätt 
skapas en manlig normativtet. 62  

Precis som Ambjörnsson beskriver i ”I en klass för sig” så går bästisen före en eventuell 
pojkvän för Janina och Suss. De beskriver Amanda och Arons relation delvis som ett hot mot 
vänskapen. Informanterna i Ambjörnssons bok beskriver relationen mellan homosocialitet och 
heterosexualitet som varandras konkurrenter. Ett umgänge med en eventuell pojkvän gör att 
man kanske tvingas att välja bort kompisar eftersom pojkvännen tar tid i anspråk eller att han, 

                                                        
60  Jonsson. R. ”Blatte betyder kompis” Ordfront 2007 s. 184 

61  Ambjörnsson F ” I en klass för sig” Ordfront 2003 s. 186 

62  Jonsson R. ”Blatte betyder kompis” Ordfront 2007 s.153 ff 
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som i Janina och Suss fall, det inte är populärt bland ens kompisar 63 Framförallt ska 
pojkvännen inte ta tiden ifrån kompisarna, det är inte okej. Janina och Suss gör tydligt klart och 
gällande i sitt svar att Amanda tillbringar alldeles för mycket tid med Aron. 

3.6 ”Om jag hade en dotter…” 
Sist i varje intervju bad jag tjejerna att blunda och tänka sig att de befann sig långt fram i en 
framtid där de själva hade en dotter som var tretton, fjorton eller femton och nu var på väg till 
skolan en helt vanlig skoldag. Jag valde att be dem fantisera och tänka sig in i rollen som 
förälder och fundera kring vad de skulle ge sin dotter för råd innan hon kliver ut genom dörren. 
Många av mina informanter gav ett liknande råd, att dottern skulle hålla sig till normen, inte 
sticka ut och absolut sköta skolan, Ria gav sin tänkta dotter rådet: 

Inte ha så urringade kläder och inte för mycket smink och inte vara flummig och vara normal 
men inte flamsa så mycket men det är ju upp till henne om hon vill vara det så kan jag ju inte 
göra så mycket åt det bara hon inte håller på och sminka sig så mycket va´ normal. 

Agnes svarade: 

Hon ska inte vara annorlunda, inte utmärka sig ha normala kläder, inte vara för sminkad eller 
ha för annorlunda kläder. 

Freja svarade: 

Var dig själv, gör så gott du kan, håll dig i skinnet. Det är ju annorlunda att vara den som är 
fjorton, för föräldrarna vet ju inte allt man gör. 

Rias, Frejas och Agnes svar liknar varandra och de har alla samma grundinställning att den unga 
dottern inte ska sticka ut, inte skilja sig för mycket från normen. Det är ganska talande för hur 
viktigt det är i den tidiga tonåren att vara som alla andra. Att följa och förhålla sig till normen. 
Frejas svar att föräldrar inte vet allt är också ganska talande, informanterna börjar att bryta sig 
loss ifrån hemmet, de börjar vilja ha ett eget liv utanför, en viktig del av tonårstiden. Lite 
avvikande svarade Jessica: 

Att hon skulle va sig själv att hon måste känna efter vad hon känner och vad hon tycker att 
hon är coolast när hon gör som hon själv känner. 

Jessica vill mena att det finns en styrka i att göra som man själv anser vara mest rätt och att det 
är då som man är sig själv mest. Jessicas råd är ett av de få som vågar sig in på att försöka bryta 
normen, att försöka tänka mer på vad man själv vill som ung tjej och inte på vad alla andra 
förväntar sig att man ska vara. En del av råden innehöll en del tankar kring de krav som de 
ibland nog kan uppleva att de har på sig, ibland kan det vara lättare att redogöra för vad en tänkt 
framtid än att sätta ord på sin egen verklighet, Alicia, svarade: 

Som föräldrar och lärare ska man låta de unga göra mer, låt oss få förtroenden och tro inte 
det värsta. Ha inte så höga krav. 

Kanske var det ett svar som visade på att Alicia själv upplevde att kraven på henne är stora. Att 
ta det lugnt och inte pröva att röka eller göra andra saker som är skadliga, återkom också bland 

                                                        
63 Ambjörnsson F ” I en klass för sig” Ordfront s.126 
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flera av svaren. Att vara den duktiga och skötsamma skoleleven var också ett viktigt spår för 
flera av tjejerna, att skolan är viktigt att sköta är det ingen tvekan om. Felicia, svarade: 

Ta det lugnt med allt, gå inte för hårt fram men heller inte för långsamt fram, försök få bra 
betyg i skolan. 

och Disa: 

Självförtroende hmmm asså våga säga emot om nån säger nått dumt gå till fröken om nån 
säger nått allvarligt ja jag vet inte typ så kommer inte på nått mer, kanske att de inte ska börja 
röka och så där vissa tycker att det är coolt men jag tycker inte att de ska prova utan jag vill 
säga var rädd om dig 

På vilket sätt ska de vara rädda om sig? 

Ja, det kan ju bli en vana (om man gör något dumt min amn.) 

Tjejernas bild av råden till de framtida döttrarna får avsluta delen med intervjufrågor, jag anser 
att de återigen visar med sina råd att det är viktigt att följa normen, att se till att sköta sig och 
vara som de flesta andra, råden de ger, ger oss en ännu tydligare bild av att normen är det som 
styr tjejblivandet.  

Kapitel 4 

4.1 Sammanfattande diskussion och 
avslutande analys 

Vad är då en tjej idag? Har jag nu fått svar på min problemformulering? En av mina intentioner 
med arbetet var att studera vilka könsmarkörer tjejer använder sig av för att bli kvinnor, att 
försöka se om det gick att hitta en enhetlig bild av vad det är som gäller idag för en ung tjej. När 
jag genomfört alla mina intervjuer och reflekterat kring de svar jag fått av tjejerna, träder en bild 
fram. För en ung tjej gäller det att balansera på en skör tråd av det som kan betraktas som det 
normala, det normgivna. Alla vet vad som är norm och det gäller att följa den föreskrivna 
normen, den är strikt. Att gå utanför normen, är som vi sett av tjejernas svar, att be om 
kommentarer och kanske i värsta fall glåpord. Normen sätts i hög grad av tjejerna själva men de 
är som vi ser i avsnitten ”kampen om killar” och ”stil och förebilder” påverkade av killarna och 
av den samtid de lever i. I mina intervjuer ger samtliga informanter uttryck för att de vet vad 
som gäller, och att det är viktigt att följa normen. Många har dock svårt att ringa in vad som är 
normen och sätta ord på den.   

Vad är det då som är normen, det normgivande? De markörer som jag tydligast tycker mig finna 
är de kring hur man förväntas att se ut. Normer kring vad som är det rätta utseendet. Vara 
vacker, bry sig om sitt yttre, att forma och omforma det yttre skalet. En tjej måste fixa till sig 
innan hon går iväg till skolan. Det tar tid på morgonen att skapa en tjej. Utan utsmyckning ingen 
tjej, Rias svar kring att det tar tid för en tjej att komma iväg till skolan är ett tydligt exempel på 
detta fixande. En tjej kan inte komma ”ofixad” till skolan det skulle vara att be om 
kommentarer, framförallt som jag tolkar det utav de andar tjejerna. Svaren kring att vara fixa till 
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sig kan jämföras med de teorier som Hirdman redovisar kring A i förhållande till B. Om 
mannen som A, som människa och norm och kvinnan som B, det avvikande, det som särskiljs 
från normen. Ett sätt att särskilja och avskilja blir att smycka, använda attribut, utan attributen 
ingen tjej. Utan attribut heller inget värde, då det är de som ger tjejen hennes status både i den 
homosociala gruppen och utanför den. 64 Genom att se till att B skiljer sig från A skapas också 
ett maktförhållande. En av tjejerna, Sara, kommer in på detta när hon säger att hon hellre hade 
velat vara kille. Min tolkning är att hon menar att det hade varit mycket enklare att vara den som 
slapp smycka sig, fixa till sig för att vara någon. Sara hade hellre tillhört normen, A, än den som 
hela tiden måste jämföras och mätas mot normen, B. En mätning som dessutom gör att B alltid 
kommer till korta, som det avvikande det som är den svagare mer omformbara varianten. B blir 
den variant som måste formas som inte har en egen status. 

Utsmyckningen som tydlig markör, återfinns även hos Ambjörnsson som skriver om hur hennes 
informanter i avhandlingen ” I klass för sig” ger uttryck för att en tjej måste smycka sig säger 
mina tjejer att det tar tid att bli tjej, varje morgon. Jag lånar orden från Ambjörnsson när hon 
försöker beskriva vad som är en tjej i förhållande till just en kille. ”Omvänt är den kropp som 
ständigt måste bearbetas igenkännbar för just en kvinnokropp” 65 

Även här kommer de tjejer tillkorta som inte omformas och en tydlig bild av att det tillhör för 
att vara tjej. Vilka är då de markörer som ska till när omformning sker? En av de tydligaste 
markörerna eller attributen är hår. Det gäller att som tjej ha ett långt svallande vackert hår på 
huvudet medan allt annat kroppshår ska avlägsnas. Hår kan också av tjejerna användas som en 
homosocial markör, att genom att beundra och pilla i håret kan tjejerna inkludera eller exkludera 
varandra.  

Ambjörnsson har ett avsnitt i sin avhandling kring hår och tjejers uppfattning. Hon skriver om 
hur tjejerna i de två klasser hon studerat använder sig av varandras hår, genom att fläta och 
kamma och pilla i det som en homosocial markör, ett tecken på homosocial intimitet dem 
emellan. Att fläta och kamma håret på varandra ger en intimitet mellan tjejerna som de utanför 
den egna gruppen stängs ute ifrån.  Ambjörnsson skriver också om hur hår i övrigt på kroppen 
är ett tabu som måste tas bort. Om man inte som tjej avlägsnar oönskat hår är bearbetningen av 
kvinnokroppen inte fullbordat och kommentarer från främst andra tjejer kommer. 66  Även mina 
informanter har tagit upp håret i flera aspekter som ett förtydligande kring vad som är en tjej. 
Jessica berättar om vikten av hår och hur hon upplever att de andra tjejerna lägger stor tonvikt 
vid att beundra varandras hår, och hon menar att ha det där vackra långa svallande håret ger en 
direkt inträdesbiljett till ett umgänge med andra tjejer.  

Könsmarkörerna att ha det långa vackra håret, de rätta kläderna, den rätta pojkvännen, allt det 
som tjejerna har berättat om i intervjuerna är viktigt i förhållande till att visa att man är tjej men 
också betydelsefulla för att vara någon. En identitet som tjej skapas alltså i förhållande till 
andra, till främst andra tjejer men också gentemot killar, i form av att de flesta av mina 
informanter ändå utgår ifrån killar när de försöker beskriva en tjej. Detta kan tolkas på två sätt, 

                                                        
64  Hirdman Y ” Genus – om det stabila föränderliga former” 2004, Liber s .27 ff. 

65 Ambjörnsson F. ”I en klass för sig” Ordfront, 2003, s. 158 

66  Ibid s. 142 ff 
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att killar ses som normen, A, eller att det är lättare att beskriva något om man tar avstamp i det 
som är den raka motsatsen. 

Främst anser jag dock att identiteten som varandes tjej är en socialt skapad identitet. Min 
tolkning av vad det jag läst och vad mina informanter talar om för mig blir i att denna identitet 
kanske främst skapas i förhållandet mellan tjejerna, i den homosociala sfären. Vad som kan 
betraktas som typiskt en tjej, i de regler som sätts upp, sätts framförallt upp utav tjejerna själva i 
förhållande till varandra och i några fall i förhållande till killar. Reglerna bevakas noga av 
tjejerna själva, helt klart finns det en betydelse i vad killar tycker som när Felicia säger att en 
tjej kan uppfattas som tråkig om hon inte har en kille. Min tolkning av flera av tjejernas svar är 
dock att det är betydelsefullt vilken kille man har och att killen också kan ge status till tjejen, 
och då är det främst status bland de andra tjejerna som man är ute efter. Det gäller att ha en kille 
av ”rätt sort”, som Felicia fortsätter i sitt svar, är man åt det punkiga hållet vill man ha en 
punkig kille och är man en fjortis vill man ha en kille som är fjortis, annars kan ju kompisarna 
undra. Även här är det alltså betydelsefullt vad de andra tjejerna tycker. Att jämföra med 
Ambjörnsson, vars informanter även de tar upp vikten av att ha rätt kille för att vara en tjej. 
Ambjörnsson skriver om hur hennes informanter berättar om sina pojkvänner för att få en viss 
status i de andras tjejernas ögon. Genom att ha en pojkvän nås en speciell status i tjejgruppen. 
Pojkvännen utgör dessutom, enligt Ambjörnsson, en sorts spegel i vilken tjejerna blir synliga 
som just tjejer. Om pojkvännen inte håller måttet, måste han göras om så att han passar in. En 
kille ger status i den egna gruppen. 67 Även flera av mina informanter pratar som tex. Freja 
pratar om att det är roligt att ha en pojkvän för då har man något att prata om med kompisarna. 
Jag tolkar dock fortfarande det som att det är killen som är normen för hur man ska vara medan 
tjejen speglas i vem han är. Att jämföra med Hirdmans teori om A och B. 

Tankarna kring att det både finns en norm, ett överordnat A, som ger måttstocken men också en 
homosocial rankning i den egna gruppen återfinns i Stina Jeffners bok ”Liksom våldtäkt, 
typ…”. Jeffner vänder sig mot att enbart se manligheten som hegemonisk, överordnad, som 
genusforskarna Hirdman och Connell gör gällande. Enligt Jeffner kan även det finnas en 
hegemoni mellan kvinnor så länge den manliga hegemonin inte utmanas eller ifrågasätts. Jeffner 
menar att det finns en överordning bland kvinnor som kan ses utifrån kulturella köns - och 
heterosexualitetsnormer som påverkar relationer mellan kvinnor i grupper. Tjejer/kvinnor med 
hög status i den egna gruppen sätter normer för vad som gäller för att vara tjej/kvinna, när det 
gäller de övriga. 68  

Bland mina informanter märker jag tydligt att finns en ordning där vissa tjejer är överordnade 
andra på grund av deras utseende. Det är främst den fixade tjejen som är populär bland det 
motsatta könet som står högst upp. Det är också de tjejer som alla helst vill vara med, de som är 
de populära. Självklart handlar det om mer än bara hur de ser ut. 

Även hur omvärlden uppfattar ditt agerande och responderar på det du gör som formar den du 
är. Om vi ser det utifrån genus, och min undersökning av hur tjejerna blir just tjejer får det 
betydelsen att min uppfattning av mig som ”tjej” grundar sig dels i hur jag klär mig, pratar och 
beter mig men också i hur de som finns runtikring mig responderar på det jag gör. Uppfattar de 
mitt beteende som ”flickigt” finns det en sorts reaktion medan om de uppfattar mig som 

                                                        
67 Ambjörnsson F. ”I en klass för sig” 2003 s. 110 

68  Jeffner S. ”Liksom våldtäkt typ…” Riksorg. För kvinnor i Sverige, 1998 s. 43 
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normöverskridande och ”oflicklig” så finns en annan reaktion. Jag vill mena att omvärldens 
reaktioner på den jag är till stor del visar på vem det är jag ska vara som kvinna eller man. 
Studerar vi Saras svar närmare, den enda av mina informanter, som haft ett avvikande svar kring 
vilka beteende som uppfattas som typiskt för en tjej att jämföra med det som Bergecliff kallar 
”Fightern” stämmer detta mycket bra då hennes oflickiga beteende inte ger henne hög status 
varken bland tjejerna på skolan eller i vuxenvärlden.  

Förväntan att kompisar vet vem man ska vara - kopplat till normer av att en ung tjej idag ses 
som mer unik, särskilt och speciell ju närmare normen hon befinner sig.69 Det handlar om att 
vara sig själv men att följa normen. Normen är striktare för tjejerna än vad de upplever att den 
är för killar. En tjej som bryter normen har mycket lättare att utsättas för skvaller eller rykten än 
en kille som bryter den. Enligt tjejerna i min undersökning utsätts även killar för en förväntan 
enligt en norm men det som händer dem när de inte når upp till normen är glåpord som bög 
medan tjejerna enligt dem själva hamnar på undantag, blir utfrysta, inte värda att vara med. 
Även andra tjejer aktar sig noga för att vara med någon som de upplever inte når normen eller 
som har fått ett rykte då det kan innebära att även de som är kompisar kan drabbas av 
utfrysningen. Utifrån tanken på normer som ett föreskrivet och förväntat beteende kan man se 
tjejernas svar som att det finns ett beteende som är accepterat om man är tjej och ett annat om 
man är kille. 70 Eller som Öhrn beskriver det i sin avhandling ”det finns ett flertal maskuliniteter 
och femininiteter som konstrueras i relation till de villkor och förhållanden som skolmiljön 
erbjuder”71  

Att villkoren blir olika beroende på kontext är klart och tydligt, tjejerna är satta i en kontext där 
de förväntas vara just tjejer enligt vissa föreskrivna normer. Skapandet av tjejen sker i kontexten 
av andra tjejer men också utifrån en norm om heterosexualitet där kampen om killars gunst 
spelar en tydlig roll. Jonsson beskriver genusskapande som följer i sin avhandling: 

” vi har sett flera exempel på hur genus skapas inom ramen för en obligatorisk 
heterosexualitet, och feminitet i denna ordning är maksulinitetens motsats: För att vara kille 
ska man göra det som tillskrivs det maskulina samtidigt begära det femenina” 72 

Även mina informanter ska begära det motsatta könet men de ska inte visa det tydligt och de får 
inte vara lössläppta. Flera av mina informanter beskriver hur en tjej betraktas som ”horig” eller 
”slampig” om hon byter killar ofta, medan killar som byter tjejer få det mer avspända epitetet 
”player”. Tjejerna själva är de som främst står för ryktesspridningen kring andra tjejer. Det är de 
som sätter stämpeln men jag tror att det är en kulturell och socialbetingad historia som ger 
tjejerna möjligheten att stämpla andra. Som exempel kan vi ta genusforskaren Connell som 
skriver om den normativa föreställning som finns bland män att de ska vara heterosexuella och 
att de ska ha rätt att använda kvinnor. Där sexualiteten ska inte enbart förstås utifrån en drift 
eller insikt utan som en aspekt av genus, där en heterosexuell identitet skapar ett objekt av 
kvinnokroppen som i sin tur skapar den manliga hegemoniska maskuliniteten. 73 

                                                        
69  Ambjörnsson F, ” I en klass för sig” 2003 

70  Jeffner. S ”Liksom våldtäckt typ…1998, s. 28 

71  Öhrn E. ”Könsmönster i förändring”  Skolverket, 2004 s.37 

72  Jonsson R. ”Blatte betyder kompis” Ordfront. s. 165 

73 Connell R. ” Om genus” s.125 
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Tolkar jag Connell utifrån mina informanters svar blir det ytterligare ett förtydligande av det 
objektskapande som framträder i behovet av som tjej fixa till sig innan man verkligen kan prata 
om att det är en tjej. Att det inte är en tjej innan tiden och utrymmet har funnits att skapa, 
smycka och omforma det som är originalet. Det är den tvekan som finns redan i det kvinnliga 
fostret som De Beauvoir skriver om, där en tjej aldrig är det självklara, utan alltid det som ska 
skapas. Där bilden av tjejen skapas både genom den hegemoniska maskuliniteten men även av 
den homosociala hegemonin.  

4.2 Problemområden och vidare forskning 
”Det är egentligen väldigt motstridiga bilder man måste leva upp till. bullmamma, trulig 
Lolita och sextant i ett… det är svårt att få ihop. ” 74 

Citatet ovan blir en bra sammanfattning kring de svårigheter en ung tjej har idag, många bilder 
ska sammanfogas och bli en enda, den unga tjejen av idag. Utifrån mina intervjuer kan jag se 
flera möjliga utvecklingsområden att utforska vidare. De informanter jag har använt mig av har 
varit i åldrarna mellan 13 och 15 och jag tycker mig se att de alla har haft en tydlig bild av vad 
som gäller för en tjej, en klar uppfattning. När skapas då denna uppfattning, hur skapas den, är 
det som Simone de Beauvoir skriver en tvekan redan som flickfoster? Ett stort problemområde 
som är viktigt att påpeka kring mina informanter är att de i mina ögon redan har en mycket klar 
genus uppfattning och också en mycket klar uppfattning kring vad som förväntas av dem att 
svara på många av mina frågor. Då jag valde att ställa samma fråga på många olika sätt hoppas 
jag att jag delvis har kommit runt problemet i att de svarar vad de tror att jag förväntar men jag 
tror att det hade givit mig en ännu klarare och tydligare bild av en ung tjej idag om jag hade haft 
möjlighet att även göra fältstudier.  

Det är ett stort område att studera vidare, jag upplever att det inte finns tillräckligt mycket 
forskning på just denna åldersgrupp. Att flickor och deras skolprestationer i hög grad är i 
relation till genusskapandet finns dokumenterat i en del rapporter från bland annat skolverket 
men jag tror att mer ingående studier inom områden skulle kunna ge en än mer bredare bild av 
unga tjejers skolsituation. Intressant vore även att studera lärarens roll i genusskapandet under 
grundskolans senare år. Hur mycket av de språk, tilltal och val av studiematerial är idag 
genomtänkt utifrån ett genusperspektiv. Min erfarenhet från år på fältet som lärare säger mig att 
här finns det en hel del att studera. För precis som debattören Nina Björk skriver som svar på 
frågan: är jag kvinnlig? Så kan inte besvaras då man som kvinna står ensam och naken framför 
spegeln, svaret är inte ens givet i rött, rinnande mensblod. Kvinnligheten finns inte här: inte i 
min kropp, inte i mitt blod utan kvinnligheten skapas i relation till andra.75 

 

                                                        
74 Ambjörnsson F. mfl ” Ett hjärta i jeans” Alfabeta 1997, s. 114. Citatet är hämtat från Emma som 

för ett samtal med de övriga författarna till boken kring tjejers spegelbild och självbild. 

75 Björk N. ”Under det rosa täcket” WW pocket 1996 s. 10 



 

 51 

Litteratur: 

Ambjörnsson Fanny, 2003, I en klass för sig, Ordfront, Stockholm.  

Ambjörnsson Fanny m.fl. 1997,  Ett hjärta i jeans,  Alfabeta 

Björk Nina, 1996, Under det rosa täcket, WW pocket  

Connell Robert (numera Reywan ) 2002 Om genus, original titel Gender, Diadlos  

De Beauvoir Simone 1973, Det andra könet Pan Pocket 

Holm Ann-Sofie,2008 Relationer i skolan- en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9, Acta 
universitsitaris Gothoburgensis, Göteborg 

Franck Olof ( red.) 2007, Genusperspektiv i skolan Studentlitteratur  

Hartman Sven, 2003, Skrivhandledning för examens arbeten och rapporter, Natur och Kultur, Falun 

Hirdman Yvonne 2001 Genus om det stabilas föränderliga former Liber  

Hwang Philip/ Nilsson Björn, 2004, Utvecklingspsykologi, Natur och kultur, andra reviderade utgåvan  

Jeffner, Stina, 1998, Liksom våldtäckt, typ…Om ungdomars förståelse av våldtäckt, Utb.förlaget 
brevskolan 

Jonsson Rickard, 2007 Blatte betyder kompis, Ordfront 

Kullberg  Birgitta, 2004, Etnografi i klassrummet” Studentlitteratur  

Kvale, Stienar, 1997, Den kvantitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur,  

Lalander Philip/ Johansson Thomas, 2007  Ungdomsgrupper i teori och praktik, Studentlitteratur  

Öhrn Elisabeth , 2004, Könsmönster i förändring, Skolverket 

 

Rapporter, uppsatser och övriga tryckta källor: 

Hirdman Yvonne, 1988, ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr.3 s. 49 -63 

 

Bilagor 

Frågeområden, bilaga 1 

Förfrågan och information till informanternas målsmän, bilaga 2 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


