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Förord 
 
Att under några år ha förmånen att få studera sociologi vid Högskolan i Halmstad är något som 

gett oss kunskaper om samhället och företeelser där, som vi tidigare tagit för självklara. Vi har 

fått ta del av sociologiska teorier och därigenom beretts möjlighet att utveckla resonemang i 

frågor som vi tidigare inte varit bekanta med. 

   Under uppsatsarbetets gång har vi fått tillgång till en mängd information rörande kvinnors 

uppfattningar om feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet både avseende arbets- och 

hemförhållanden, men även i ett större perspektiv. Mycket av denna information har varit 

utlämnande och personlig. Vi vill här passa på att tacka de kvinnor som frivilligt gått med på att 

lämna ut så mycket om sina liv. Uppsatsarbetet har gett oss en ökad förståelse framför allt för 

kvinnors livsvillkor. Det har även gett oss ytterligare kunskaper i jämställdhetsfrågor och 

teoribildningar runt ämnena genus och feminism. 

   Denna fokusering på kvinnors arbets- och hemförhållanden har givetvis drabbat våra närmaste 

vänner och våra familjer i form av tidsbrist samt en viss tendens till världsfrånvaro, vilket vi vill 

passa på att be om ursäkt för. Vi hoppas att presentationen av detta arbete kan öka vår 

omgivnings förståelse för vad vi sysslat med. 

   Vi vill här passa på att tacka våra respondenter än en gång för att de frivilligt ställt upp och 

lämnat ut information om sig själva, samt beredvilligt avsatt tid till detta i sina ofta pressade 

tidsscheman. 

   Vi vill även tacka vår handledare: Åke Nilsén, som kommit med synpunkter och goda råd under 

arbetets gång. 
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Vi har undersökt hur tio kvinnor som yrkesarbetar ser på fenomen som feminism, 

kvinnligt/manligt och jämställdhet. Dessa teman speglas sedan mot kvinnornas erfarenhet av 

arbetsliv och privatliv. Kvinnorna är alla sammanboende, har barn och är mellan 30-40 år gamla. 

Vi har gjort en förstudie i form av en gruppintervju samt genomfört semistrukturerade intervjuer 

med de tio kvinnorna, efter vissa justeringar av den ursprungliga intervjuguiden. Vår 

teoribildning utgår bland annat från Bourdieus tankar om manlig dominans samt en hel del andra 

teorier, varav flera feministiska sådana. 

   Våra respondenters uppfattning om feminism är i huvudsak negativ, trots att de egentligen inte 

hade någon klar uppfattning om vad feminism egentligen innebär. Däremot uttryckte de många 

feministiska tankar. Kvinnlighet förknippas framför allt med omvårdnad och utseende/stil. 

Manligt är handling, ordnad ekonomi och kraftfullhet. 

   Våra respondenters spontana uppfattning är att de lever jämställda liv, men vid en djupare 

eftertanke upplever de orättvisor; framför allt gällande karriärmöjligheter och lönebildning i 

arbetslivet. Att de även har det ojämställt inom privatlivet verkar inte beaktas i samma 

omfattning. 
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Title:            Conceptions about feminism, feminine/masculine and gender equality 

Authors: Catharina Johansson 
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Document: C-uppsats, HT 2006 
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We have examined how ten women in working life grasp phenomenons like feminism, 

feminine/masculine and gender equality. Those themes will be reflected against the womens 

experience of working and private life. The women in our study are all married with children, and 

in the ages of 30-40 years old. We have made a groupintervew as a prestudy, and, after a minor 

adjustment of the orginial interviewquestions, a field survey with the ten women was made. Our 

theory is bases on Bourdieus ideas about the masculine dominance, and a couple of other 

theories, from which a few of them are feministic ones. 

   Our interviewees conceptions about feminism are mainly negative, notwithstanding they don`t 

have a clear understanding of what feminism really means. On the other hand they expressed a lot 

of feministic thoughts. Feminity was mostly connected with care and appearance/style. 

Masculinity is action, a good financial position and strongness. 

   Our interviewees spontaneous conception is that they live a gender equal life, but reflecting 

more deeply they experienced injustices; above all when they talked about career and wages in 

working life. The fact that they also experienced injustices in gender equality in there private 

lifes, was a phenomenon they didn´t pay attention to in the same proportions. 
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1. Inledning 
 

En stor del av vår vardag tillbringas på arbetsplatsen och i hemmet. Dagens samhälle ställer höga 

krav på individen, och det kan ofta bli problem att samordna de olika delarna till en helhet. En 

kvinna som lever i en parrelation gör oftast detta med en man. Samhället ställer i de flesta 

sammanhang upp olika krav, förväntningar och föreställningar på kvinnor respektive män. Detta 

sätter sina spår i hur vi själva tänker och agerar. 

   Egna erfarenheter från arbetslivet och vardagen ligger delvis till grund för vårt ämnesval i 

denna uppsats. Den samlade yrkeserfarenheten vi har kommer från både tjänstesektorn och den 

offentliga sektorn. Arbetsplatserna har varit både kvinno- och mansdominerade. I våra respektive 

livssituationer har vi emellanåt upplevt att just det faktum att vi är kvinnor har begränsat våra 

möjligheter, både genom omgivningens reaktioner och att vi begränsat egna tankemönster. Vi 

förväntas uppföra oss på ett visst sätt eftersom vi är kvinnor. Dessa mönster upplevs extra svåra 

att påverka eller bryta då vi själva är en del av den kontext som skapar dem. 

   Vårt intresseområde är att studera hur ett antal kvinnor ser på begrepp som feminism, 

jämställdhet och vad som är kvinnligt respektive manligt. Vi har gjort en kvalitativ undersökning, 

där vi gjort intervjuer med tio kvinnor. Dessa kvinnors uppfattningar speglas sedan mot teorier 

inom respektive delområden, och slutligen mot våra egna tankar i ämnet. Det är dock fortfarande 

kvinnornas personliga uppfattningar om de här fenomenen som inhämtats. 

   

1.1 Bakgrund, problemområde och avgränsningar 

Vi har valt att göra en studie om kvinnor i 30-40 årsåldern för att se hur pass medvetna de är om 

feminism och jämställdhet. Kvinnorna i studien ska vara sammanboende med en man och det ska 

ingå barn i hushållet. Vidare ska kvinnan vara arbetande utanför hemmet. Frågor som vi ställer 

oss är hur kvinnor uppfattar, upplever och erfar feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet i 

privat och i arbetslivet. Som bakgrund för vår uppsats ligger delvis Karin Nordins D-uppsats, 

”Utvecklad medvetenhet om feminism, jämställdhet och kvinnlighet. En kvalitativ studie utförd på 

en grupp högskolestuderande kvinnor” (2002). Nordins studie (2002) är en kvalitativ uppsats 

som baseras på fem stycken djupintervjuer med kvinnor i åldrarna 21-26 år. De har tillfrågats om 

sina tankar runt ämnena feminism, kvinnlighet och jämställdhet. I Nordins (2002) uppsats har de 

flesta en positiv uppfattning om feminism, även om respondenterna inte självklart antog 
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ståndpunkten att de var feminister. Samtliga respondenter ansåg feminismen viktig, men man var 

dock inte eniga om vad feminismen egentligen står för – och här ser vi en viktig poäng! Den 

strikt begreppsliga förklaringen av feminist: ”någon som anser att det inte råder jämställdhet 

mellan kvinnor och män, och att detta förhållande bör ändras” är den ena ytterligheten, medan 

den andra ytterligheten ser på feminister som arga, lesbiska och fula manshatare. Här anser vi att 

det dessutom är möjligt att anpassa sin åsikt om feminism utifrån vilken kontext man för tillfället 

befinner sig i. Media är också en stor påverkansfaktor i hur feminismen uppfattas av ”gemene 

man”. 

   När vi efter att ha läst denna undersökning reflekterade utifrån vårt eget perspektiv uppstod 

tanken att Nordins respondenter är unga studenter. Vi ville se om uppfattningarna skilde sig när 

vi i stället ställde liknande frågor till något äldre kvinnor, som dessutom har partner, barn och en 

yrkeskarriär. Då Nordins (2002) respondenter pekat på familj och uppfostran som betydelsefulla 

borde ju åldersskillnaden påverka. Att våra respondenter vuxit upp i den kontext där den andra 

vågens feminism blommade som mest borde också kunna få betydelse. Dessutom tyder 

undersökningar på att hemarbetet fördelar sig mer ojämlikt ju äldre man är, och på grund av om 

hushållet har barn. Paradoxalt nog lägger dessutom en kvinna som lever i en relation mer tid på 

obetalt hemarbete än vad en ensamstående kvinna med i övrigt samma levnadsförhållanden gör 

(SCB, 2006). 

   Dessa tankar har lett oss fram till följande frågeställning och syfte: 

 

1.2. Problemformulering 

• Vad har våra respondenter för uppfattning och medvetenhet om feminism? 

• Vilka normer anser de att de själva (och samhället?) satt för vad som är kvinnligt 

respektive manligt? 

• Hur uppfattar de sina privatliv och arbetsliv ur ett jämställdhetsperspektiv? 

 

1. 3. Syfte 

Enligt statistik bland annat från SCB (På tal om kvinnor och män, 2006) påvisas att 

sammanboende kvinnor lägger mer tid på obetalt hushållsarbete än vad männen gör, samt att 

denna snedfördelning ökar då man fått barn. Då vi själva befunnit oss i arbetslivet ett antal år är 

jämställdhet, både avseende arbetsförhållanden, men även på det mer personliga planet ett 
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område som vi upplever angeläget. Vi anser även att det är viktigt att försöka se människors liv 

ur ett holistiskt perspektiv då det mesta som händer påverkar vartannat. Ingen företeelse kan 

sägas vara en ”isolerad ö”. 

   Huvudsyftet med vår uppsats är att spegla våra respondenters uppfattningar om feminism, 

kvinnligt/manligt och jämställdhet. Ett delsyfte i vår undersökning är även att jämföra de resultat 

vi får med Nordins (2002) undersökning för att belysa likheter och skillnader. 

 
1.4 Förförståelse 

Våra personligheter och tidigare erfarenheter påverkar de val vi gör och det material vi 

producerar. Det är viktigt att reflektera över och inse detta (Halvorsen, 1992). Som forskare kan 

man aldrig vara helt objektiv till fenomenet man undersöker. Forskaren påverkas av den livsstil 

hon/han socialiserats in i. Utbildning, livserfarenhet, och allmän kunskap är även viktiga faktorer. 

   Patel och Tebelius (1987) menar att: 

 

”De livserfarenheter och den kunskap forskaren har, utgör hans förförståelse. Utan den går det inte att tolka ett 

material överhuvudtaget” (Patel & Tebelius, 1987, s. 34). 

   

Som individ utvecklar man en förförståelse inför de ting man stöter på dagligen. Man lägger inte 

ner någon energi på ständiga omtolkningar. Det som händer i vardagen är emellertid inte på något 

sätt entydigt, och när forskning ska bedrivas är det viktigt att försöka bortse från sin förförståelse 

och se bakom den första ”naturliga” tolkningen av något (Ödman, 1994). 

   Att vara medveten om sin förförståelse inför ett fenomen är viktigt, och ibland kan det vara bra 

att medvetet försöka koppla bort den. Alvesson & Deetz (2000) skriver att för att utveckla en 

sensitivitet i sin forskning kan man använda sig av begreppen ”obekantgöra” och ”fruktbar 

dissensus”.  

 

”Obekantgöra innebär att se tingen inte som naturliga eller rationella utan som exotiska och godtyckliga, som 

uttryck för handling och tanke inom stelnade, konformistiska mönster” (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 185). 

 

”Dissensustolkning bryter sönder etablerade innebörder och slutenheter genom forskning av 

språket” (Alvesson & Deetz, 2000, sid. 211). För att kunna obekantgöra ett fenomen krävs det 

enligt Alvesson & Deetz (2000) att man är fantasifull och kreativ, och för att lyckas är det en 
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fördel om man kan skapa en kulturell distans till en kontext även om man själv lever i den och en 

förmåga att kunna arbeta med negationer. 

   Förförståelse är något som vi alltid har med oss och redan innan vi möter en person eller en 

händelse har vi en förutfattad mening. ”Vi möter aldrig världen förutsättningslöst” (Gilje & 

Grimen, 1992, sid. 183). Det vi har med oss i vårt bagage av erfarenheter från livets olika 

situationer är vår förförståelse. Enligt Gilje & Grimen (1992), finns det olika komponenter av 

förförståelse varav tre av dessa är språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar och 

det tredje är personliga erfarenheter.  

 ”En aktörs trosuppfattningar består av alla de saker som han håller för sant i världen, det vill 

säga det som han menar gäller” (Gilje & Grimen, 1992, sid. 186). Vi tolkar det som att det jag 

tror är sant är min trosuppfattning, men det behöver inte vara så att det är sant enligt andras 

synsätt. En persons egna personliga erfarenheter är allt som personen varit med om i sitt liv fram 

till nuet beroende på vilka upplevelser som kommit i personens väg (Gilje & Grimen, 1992). 

   Då man ska beskriva sin egen förförståelse av något kan det därför vara lämpligt att inleda med 

en erfarenhetshistoria. Detta innebär att man i så berättande form som möjligt skriver ner alla 

erfarenheter och minnen man har runt de teman man arbetar med (Widerberg, 2003). Detta har vi 

tagit till oss och inleder således våra egna förförståelser med minnen från barndomen på tema 

feminism och jämställdhet. 

   Våra egna förförståelser och de erfarenheter som lagt grunden för val av uppsatssområde 

härstammar från egna erfarenheter av att kombinera arbete i olika branscher, ofta på 

oregelbundna tider, med försök att upprätthålla någon sorts sociala relationer och ett familjeliv. 

Något som även fascinerat med det minnesarbete vi utfört i samband med nedtecknandet av våra 

förförståelser är hur mycket våra egna liv skiljer sig från våra mödrars. 

 

1.4.1 Catharinas förförståelse 

Catharina är uppvuxen i ett hem där fadern arbetade och modern var ”hemmafru” tills Catharina 

och hennes bror var så pass gamla att de kunde klara sig själva efter skolan. Under tiden modern 

var ”hemmafru” skötte hon hemmet, och fader skötte ekonomin, trädgård och bil. Ingen av 

hennes föräldrar har diskuterat om feminism, så att Catharina har uppfattat det. 

   Under sin uppväxt har Catharina haft tillgång till både pojkleksaker som bilar och leksaksvapen 

och flickleksaker som dockor och andra husliga leksaker men hon föredrog att leka med sina 
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dockor, vagnar och så klart sina barbiedockor. De gånger hon försökte sig på att snickra eller tälja 

med sin bror slutade det på vårdcentralen. Då Catharinas mormor och mor ständigt satt med 

handarbete i sin händer var det naturligt för henne att också börja handarbeta.  

   När Catharina skulle välja till gymnasiet i början av 80-talet, tyckte hennes föräldrar att en 

vårdinriktad utbildning skulle vara bra då det inte krävdes mer än kärnämnena, och inom vården 

skulle det ju alltid finnas arbete. Catharina har sedan mitten på 80-talet arbetat inom vård och 

omsorg, men sedan 2003 har hon studerat. I dag lever Catharina ensam utan barn, men anser att i 

ett förhållande ska man dela på sysslorna i hemmet. 

   Det första minnet Catharina har av feminism är en tv-serie för barn/ungdom om ett par tjejer 

som utgav sig för att vara feminister. Dessa tjejer var tuffa, rökte och gjorde plakat som de stod 

med utanför mataffären, medan de skrek ut sitt budskap. Dessa tjejer var också utstötta på skolan 

de gick i, och klädde sig annorlunda. Med andra ord var de konstiga, arga och Catharina fattade 

inte varför. När hon blev vuxen tänkte hon aldrig på feminism och ända fram till hon började läsa 

på högskolan hade hon sin uppfattning om att feminister var ilskna manshatare och ofta lesbiska. 

Idag tycker Catharina att hon är en feminist i tanken, fast inte en radikal feminist, men hon tror på 

ett jämlikt samhälle med lika rättigheter och skyldigheter. Att det ska var jämställt inom 

arbetslivet gällande yrken, positioner och lön anser hon ska vara en självklarhet liksom hur 

arbetsuppgifterna fördelas i hemmet. Catharina tycker att det svenska samhället har kommit en 

bra bit på vägen mot ett jämställt samhälle men än är där mycket att göra. 

 

1.4.2 Ingelas förförståelse 

Ingela har inga tydliga minnen av feminism eller jämställdhetsdiskussioner från barndomen. Hon 

är uppvuxen i ett hem där modern fanns i hemmet. Modern hade huvudansvaret för hem och 

barn. Fadern arbetade. Däremot finns svaga minnesbilder av nyhetsinslag på tv. Där var några 

kvinnor, klädda i tighta jeans, rökande cigaretter. De gick omkring med stora plakat, några bar 

barn i sina armar. Ingela förstod inte riktigt vad de ville eller varför de gick där, men har idag 

tankar om att det handlade om daghemsplatser eller arbetstillfällen. 

   Ingela hade några leksaksbilar som liten och tyckte gärna om att leka med dessa och även 

tekniska saker som lego och mekano. De sakerna fick hon ha ifred för sina föräldrar, däremot 

uppskattades inte intresset för bilar hon skaffade sig i vuxen ålder. Orsakerna till detta behöver 

dock inte ha en förklaring på grund av kön. Det kan lika gärna handla om det faktum att fadern 
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var med om en allvarlig trafikolycka under slutet av 1970-talet; en olycka som delvis 

invalidiserade honom. 

   Från att åtminstone delvis haft fördomen att feminism är liktydigt med fula, arga, lesbiska 

kvinnor som vill utrota alla män, har irritation över missförhållanden och studier inom bland 

annat arbetsvetenskap, genus och sociologi förhoppningsvis gett Ingela en mer nyanserad bild av 

verkligheten. Enligt den begreppsdefinition som används för att definiera feminist: 

 

Alla som anser att det ej råder jämställdhet mellan kvinnor och män, och att detta är ett förhållande som bör 

förändras… 

 

…så anser hon sig vara feminist. Däremot finns inga större samhörighetskänslor med mer 

radikala yttringar av feminismen. 

   Ingela har ett förflutet inom mestadels mansdominerade branscher och i huvudsak med 

oregelbundna arbetstider. Hon har emellanåt upplevt en konflikt med att arbeta inom 

mansdominerade yrken. När det gällde tekniska kunskaper var man tvungen att ”ha mer på 

fötterna” än män i motsvarande position för att bli trovärdig, anser hon. I andra lägen har det varit 

positivt. 

   Ingela upplever inte samhället idag som jämställt, men anser att det är en svår bit att så att säga 

bevisa att de skillnader som finns enbart har med kön att göra. Livet är en komplex samverkan av 

så mycket. Det spelar inte heller så stor roll hur många lagar som stiftas eller hur många 

dokument man skriver; det är vad man gör med dem som kan göra någon skillnad. 

   Just nu arbetar Ingela i telecombranschen och studerar parallellt. En bristvara för Ingela är tid. 

Det hade hon velat ha mer av. Hon lever i en relation, men mannen arbetar på annan ort, och 

därför utför således Ingela det mesta hemarbetet på egen hand, vilket effektivt eliminerar 

jämställdhetsdiskussioner i hemmet. Hon har två barn, i yngre tonåren; en flicka och en pojke. 

 
1.5 Begreppsdefinitioner 

Vi vill se vilka uppfattningar kvinnor i Sverige har om feminism, kvinnligt/manligt och 

jämlikhet. För att göra detta måste vi i första hand enas om vad vi menar med ovanstående ord, 

det vill säga definiera begreppen, vilket Sahlin (1999) skriver är att försöka bestämma gränser för 

vad som räknas in och vad som inte räknas in i begreppet man använder. Vidare behöver vi 
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beakta på hur begrepp i anslutning till våra teman används i olika medier och i reklam, samt om 

våra respondenter verkar ha definierat begreppen/temana på samma sätt som vi gjort. 

   I vår definition av begrepp är vi både bundna vid det språksystem vi tillhör och den diskurs vi 

befinner oss i. När vi konstruerar begrepp och sedan tillämpar dessa gör vi det inom diskursens 

ramar. Begrepp är inte fasta. Betydelsen av dem kan förskjutas eller förändras när de tillämpas i 

nya sammanhang eller länkas till nya innebörder (Nordberg, 2005). 

   Begrepp silas genom sina sociala sammanhang, den bakomliggande politiska historien och den 

kultur man lever i. De begrepp vi använt oss av betyder således helt olika saker i olika länder 

(Jönsson; ur: Lundqvist, Davies och Mulinari, 2005). 

   En övergripande definition av vad en feminist egentligen är ser ut som följer: En person som 

anser att: 

• Kvinnor är underordnade män 

• Detta förhållande bör ändras 

Ordet feminism kommer från det latinska femina som betyder kvinna men ordet feminism står för 

”åskådning som hävdar kvinnans likställdhet med mannen; strävan att förbättra kvinnans 

ställning i samhället”. På 1970-talet började radikala kvinnoorganisationer uppkomma, under 

samlingsnamnet feminism, dessa kvinnliga nätverk har bildats och begrepp som kvinnokultur och 

kvinnoperspektiv har blivit vedertagna. (Bonniers Multimedia Lexikon, 1998).   

   Den postmoderna feminismen är ett samlingsnamn på 1980- och 1990-talets feministiska 

teorier, där en förståelse för kvinnokulturen sätts i centrum. 

   Det är dock viktigt att poängtera att feminism dels betyder många olika saker, men att det även 

finns en mängd olika sorters feminism (SOU 2005:66). 

   Kvinnligt respektive manligt upplever vi betydligt svårare att definiera på ett entydigt sätt. Ett 

försök skulle kunna vara: aktiviteter, beteenden och stil som gärna förknippas med att vara 

kvinna respektive man. 

   Det övergripande begreppet jämlikhet avser att det råder rättvisa förhållanden mellan alla 

individer och grupper i samhället. Utgångspunkten för resonemanget är att alla människor har 

lika värde oavsett kön, ras, religion eller social tillhörighet. Jämställdhet (det vill säga jämlikhet 

mellan könen) är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna och innebär i grunden att kvinnor och 

män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter att till exempel: 

• Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 
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• Kunna vårda hem och barn 

• Delta i olika samhälleliga aktiviteter 

Jämställdhet handlar således om kvinnors och mäns lika värde, samt om respekt för människors 

värdighet. Det bör inte ses som en renodlad kvinnofråga utan berör även mäns villkor och 

möjligheter (Nordberg, 2005). 

 

1.6 Historisk bakgrund 

När det gäller jämställdhetspolitikens utveckling i Sverige har vi valt att endast kortfattat nämna 

att man tidigare använde benämningen kvinnofrågor som ett sammanhållande begrepp. 

Kvinnofrågorna härstammar från slutet av 1800-talet och perioden 1850-1920 brukar benämnas 

första vågens feminism. Som viktiga årtal brukar främst framhållas den första socialdemokratiska 

kvinnokonferensen 1907 samt den kvinnliga rösträtten 1921. 

   Då våra respondenter är födda under 1960-1970-talet och jämställdhetspolitikens utveckling 

under denna tid givetvis påverkat deras uppväxt väljer vi att inleda vår historiska tillbakablick 

här. Just dessa årtionden var mycket omvälvande för den svenska jämställdhetspolitiken. Den 

svenska jämställdhetspolitiken antogs som ett eget politikområde och den nya kvinnoforskning 

som växte fram bidrog till en enorm kunskapsutveckling. Under denna tidsperiod utvecklades den 

andra vågens feminism; en stark kvinnorörelse med mycket aktiviteter även utanför den 

etablerade partipolitiken (Isaksson, 2006). 

   1960-talet var en period då kvinnorna efterfrågades på arbetsmarknaden. Det kan ses som en 

tidsera då rådande ideal angående exempelvis arbetsfördelningen mellan kvinnor och män 

ifrågasattes. Begreppet könsroll etablerades – både i Sverige och internationellt – och då i 

betydelsen hur olika roller lämpar sig bäst för kvinnor eller män utifrån sociala konventioner och 

överenskommelser. Begreppet solidaritet låg i linje med den svenska folkhemsutvecklingen och 

ett jämlikhetsideal utvecklades (Nordberg, 2005). 

   Politiskt blev 1970-talet ett genombrott för svensk jämställdhet, med Palmes tal (1972, se: 

Bilaga 2) på den socialdemokratiska kvinnokongressen och den jämställdhetsdelegation som 

regeringen tillsatte samma år. Denna delegation arbetade med följande: 

• Utveckla och fördjupa en helhetssyn på jämställdhetspolitiken 

• Föreslå konkreta åtgärder för jämställdhet mellan könen – framför allt inom arbetslivets 

område då nyckeln till jämställdhet anses gå genom ekonomisk jämställdhet 
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• Bildandet av en referensgrupp där man skulle ta tillvara kvinnors erfarenheter 

Under 1970-talet kom sedan reformerna slag i slag: 1974 kom Föräldraförsäkringen och 1975 

Abortlagstiftningen. Internationellt skedde på FN:s initiativ en stor kvinnokonferens där man 

beslutade sig för att ha ett kvinnoårtionde (Isaksson, 2006). 

   Vid det regeringsskifte som skedde 1976 lades jämställdhetsdelegationen ned och man bildade 

istället en kommitté som hamnade under arbetsmarknadsdepartementet. 1979 upprättades en 

”Nationell handlingsplan” och 1980 kom en jämställdhetslag som främst reglerade förhållanden 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. I samband med regeringsskiftet 1982 avvecklades 

kommittén och ersattes av Jämställdhetssekretariatet. 1985 kom Maktutredningen, där 

jämställdhetsämnet försköts från att bara gälla arbete till att i huvudsak gälla maktförhållanden. 

”Varannan damernas” härstammar från 1987 och strävade efter att förändra den ojämställda 

representationen i myndigheter et cetera. Representationsfrågor, där kvinnor skulle förekomma i 

samma omfattning som män på offentliga poster, bedömdes viktiga. Jämställdhetsfrågorna 

flyttades från arbetsmarknadsdepartementet till civildepartementet, vilket ansågs vara en viktig 

konsekvens av Maktutredningen (Isaksson, 2006). 

   Bland de politiska partierna drev främst Folkpartiet frågan om pappamånad och Vänsterpartiet 

fokuserade på att vilja uppvärdera och höja statusen på kvinnoyrkena. Huvudbetänkandet i den så 

kallade maktutredningen kom sedan 1990, och det var här som exempelvis Yvonne Hirdmans 

teorier om genussystemet presenterades. Dessa teorier baseras på tanken att mannen är 

överordnad kvinnan och att de bägge könen bör isärhållas. 

   Vid det regeringsskifte som skedde 1991 sjönk för första gången kvinnorepresentationen i 

riksdagen. 1993/94 kom en utredning kallad ”Delad makt/delat ansvar” samt 

Lönesskillnadsutredningen. Pappamånaden infördes 1995 och 1998 skärptes Jämställdhetslagen 

där det bland annat tillkom en lag mot sexuella trakasserier. 1999 kom så den Sexköpslag som 

även kriminaliserade ”torskarna”. Vid det här lagen hade man börjat inse att männen ofta 

saknades i jämställdhetsarbetet, vilket resulterade i ett projekt och rapporten ”Vill man ha 

jämställdhet?” (Isaksson, 2006). 

   Utanför de rent politiska åtgärderna skedde det mycket annat i det svenska jämställdhetsarbetet 

från 1960-talet och framåt. De kvinnoorganisationer som bildades under 1960-1970-talet har varit 

viktiga för utvecklingen. Grupp 8 startade 1968 med sina medvetandehöjande så kallade 

”Basgrupper”. Det bildades lokala grupper i hela landet och dessa arbetade bland annat för: 
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• Rätt till arbete 

• Lika lön för lika arbete 

• Daghem åt alla barn 

• Fri abort och 

• Kamp mot pornografin 

En annan viktig grupp under 1990-talet var de så kallade ”stödstrumporna”, där kvinnor i 

maktpositioner (främst politiker och journalister) hotade med att bilda ett kvinnoparti om inte 

jämställdhetsfrågorna fick tillräckligt stort utrymme i den etablerade politiken (Nordberg, 2005). 

2004 kom beslutet att tillsätta den utredning som resulterade i SOU 2005:66; Makt att forma 

samhället och sitt eget liv. Denna SOU har nu blivit en proposition och utredarnas förslag 

kommer att ge en hel del effekt på det svenska jämställdhetsarbetet den kommande tidsperioden. 

   Jämställdhet kan under de årtionden våra respondenter vuxit upp anses ha präglats av ett antal 

olika diskurser. Enligt den första diskursen (i huvudsak 1970-talet) sågs jämställdhet som en 

könsöverskridande likhet. Gamla och förlegade könsmönster skulle ersättas av nya, där kvinnliga 

och manliga individer skulle utföra samma sysslor. Kvinnor och män bytte gärna sysslor mellan 

varandra för att framhäva att könstillhörigheten saknade relevans (Nordberg, 2005). 

   Enligt diskurs nummer två sågs i huvudsak en maktskillnad mellan könen. Den kvinnliga 

särarten lyftes fram. Kvinnan är underordnad mannen, och det krävs extra insatser för att hjälpa 

kvinnor. Mannen förvandlas till ett hinder för jämställdheten. Den tredje och sista diskursen 

(1990-tal och framåt), som är den nu rådande, har en positiv syn på särarter. Man accepterar att 

kvinnor och män är olika och anser att de bör kunna komplettera varandra. Det finns även en viss 

oro för att könskategorierna ska upplösas om individer blir för lika varandra i egenskaper och 

klädsel. Mångfald ses positivt, men reduceras dock ändå till två motsatta kön (Nordberg, 2005). 

   Feministisk vetenskap får anses ha tagit form som en egen vetenskaplig gren under 1970-talet. 

Den kan lite översiktligt delas in i fyra olika faser: 

• Fas 1. Kritik av den traditionella vetenskapens dominerande manscentrering. Kön bör ses 

som en variabel. 

• Fas 2. Kvinnocentrerade frågeställningar formuleras. Kvinnor synliggörs. Speciella 

kvinnoforskare börjar skriva kvinnohistoria och beskriva kvinnors liv. Man 

problematiserar kön som kategori. 
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• Fas 3. Könsstrukturer är sociala och kulturella konstruktioner. Genusforskning studerar 

även män som kön. Kön är en interaktiv handling – något man gör. 

• Fas 4. Ett självkritiskt perspektiv som problematiserar vetenskapens förutsättningar och 

de egna begreppen. Skillnader mellan kvinnor betonas i termer av klass, ålder, etnicitet 

och sexuell identitet. Ofta antas ett intersektionellt perspektiv, och det är ungefär här vi 

befinner oss i nuläget (Isaksson, 2006). 

 

1.7 Kvinnoforskning 

Den allmänna kategoriseringen av kvinnoforskning innebär oftast att utgå från kvinnors 

perspektiv. Kvinnoforskning utgår från skilda traditioner som alla innebär antaganden om 

kvinnors ställning i samhället. Olika begrepp används för att beskriva och analysera kvinnors 

situation. Tyngdpunkten för kvinnoforskning handlar om könsrelationer och dess inflytande på 

alla förhållanden, det går alltså inte att skilja det offentliga och det privata. Det är viktigt att 

kunna bryta upp från en ämnesindelning men också från det privata och det offentliga, hon menar 

också att det inte går att tala om hierarkier idag utan att problematisera dem utifrån 

könsrelationerna där vårt förhållande till män både privat och offentligt spelar stor roll (Davies & 

Esseveld, 1989). 

   ”Det personliga är politiskt” var ett av den andra vågens feminisms slagord. Boel Berner (2005) 

utvecklar detta till tankar om att även det personliga är forskningsbart. Detta ser vi som en 

förskjutning av forskningens traditionella områden till att mera passa kvinnors perspektiv. De 

”små” personliga bekymren kan således relateras till ett större sammanhang och generella 

samhälleliga frågor. 

   Vi vill med vår studie förstå kvinnors vardag och de sociala relationer som formar vardagen. 

Med andra ord tar vi vår utgångspunkt i kvinnors vardag, och i antagandet att kvinnor är 

handlande subjekt som aktivt reflekterar över sina liv. Dessa reflektioner är dock sällan eller 

aldrig fria från påverkan utan begränsas av en mängd faktorer. Sådana faktorer kan vara tidigare 

erfarenheter, rådande ideologier och diskurser, förtryck, exploatering och faktiska livssituationer 

(Davies & Esseveld, 1989). 

   Kvinnoforskning har ofta kritiserat samhällskunskaperna, där man menar att kvinnor 

osynliggjorts och uteslutits. Inte heller vetenskapen är neutral, utan upprätthålls genom en 

särskild diskurs och specifika sociala traditioner, där kvinnor blivit uteslutna. Kvantitativa 
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metoder hämtar ofta sina frågor från en värld där kunskapsinhämtarna är män och därför var en 

ståndpunkt tidigt att kvinnoforskning bara kunde utföras med kvalitativa metoder (Davies & 

Esseveld, 1989). Dels för att de skulle vara bättre lämpade för studier av kvinnors liv, dels för att 

de betraktades som mer explorativa och att de möjliggjorde för människan att framträda i sitt 

sociala sammanhang Dessutom lyfte de fram den värld där kvinnorna levde och fanns i 

vardagslivet. 

   Ett annat viktigt kvalitativt arbetssätt som fått stor betydelse för medvetandehöjning, framför 

allt under andra vågens feminism, är minnesarbete. Minnesarbete är ett systematiskt arbete med 

egna erfarenheter och erinringar (Berner, 2005). Efter vår förstudie insåg vi vikten av minnen för 

hur vi upplever något i nuet. 

 

”Minnesarbete är ett försök att upptäcka en social konstruktionsprocess så som den återspeglas i minnet hos 

enskilda personer och som sedan delas av flera” (Esseveld, 1999, sid 109). 

 

Vi får inte veta hur det vi studerar verkligen är, utan får processen av hur det kommer till uttryck 

i minnen och reflektioner (Esseveld, 1999). Enligt Esseveld (1999) ingår både forskare och 

respondent i processen och försöker gemensamt att förstå och analysera fenomenet studien utgår 

ifrån. Det gäller således att förstå de sociala processer som formar våra relationer och identiteter 

och att bryta ner skillnaden mellan forskare och forskningssubjekt (Berner, 2005). 

 

1.8 Aktuell forskning 

Vid en artikel-/litteratursökning vid Högskolebiblioteket i Halmstad fann vi en mängd lämpliga 

texter om feminism, uppfattningar om kvinnligt/manligt samt jämställdhet; i arbetslivet och 

privatlivet. Även Internet, exempelvis JämO och Statistiska Centralbyråns (SCB) hemsidor har 

bidragit som kunskaps- och inspirationskällor. Vi har även tagit del av en Statens Offentliga 

Utredningar (SOU) 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken 

mot nya mål. Även litteratur från tidigare studier i arbetsvetenskap, genus och sociologi har 

använts. 

   Under denna rubrik kommer vi att redovisa Karin Nordins D-uppsats, ”Utvecklad medvetenhet 

om feminism, jämställdhet och kvinnlighet. En kvalitativ studie utförd på en grupp 

högskolestuderande kvinnor” (2002) samt relevanta avsnitt ur SOU 2005:66.  
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   Nordins studie (2002) är en kvalitativ uppsats baserad på fem stycken olika djupintervjuer med 

kvinnor i åldrarna 21-26 år. De har fått berätta om sina tankar runt ämnena feminism, kvinnlighet 

och jämställdhet. Nordins (2002) resultat berättar att samtliga kvinnor i studien tyckte att det var 

viktigt att ha ett jämställt samhälle och att det var betydelsefullt att redan i unga år 

medvetandegöras och engagera sig i jämställdhetsfrågor. Dock är uppfattningarna delade om hur 

jämställt det svenska samhället är idag. Upplevelserna är olika om hur långt jämställdheten 

kommit, emellertid finns en enighet om att full jämställdhet inte råder. 

   Nordin (2002) pekar i sin uppsats på de maktstrukturer som underordnar kvinnor som grupp, 

och hur detta till exempel sätter spår i kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Hon menar att 

mycket av problemen ligger i det undermedvetna, där gamla traditioner och föreställningar ger 

effekt i form av könsstereotyper och hur kvinnor och män ska vara och agera. Nordin (2002) ser 

även ett problem i hur det obetalda arbetet fördelas mellan kvinnor och män. Kvinnorna i Nordins 

(2002) uppsats har en positiv uppfattning om feminism, även om de inte själva tydligt väljer att 

definiera sig som feminister. 

   I Nordins (2002) uppsats är hur som helst hennes respondenter eniga om att feminismen berör 

oss på det ena eller andra sättet. För flera av dem handlade feminism om att värna om det 

kvinnliga; vilket får till effekt att kvinnlighet och manlighet är viktiga distinktioner. Nordin 

(2002) pekar i sin analys på att det finns en slags dubbelmoral i feminismen, där politiker gärna 

går ut och kallar sig feminister och vill värna om ensamstående kvinnor et cetera, men att det 

sedan inte blir lika populärt om någon pekar på faktiska missförhållanden eller diskriminering. 

   Något som både Nordins respondenter och Nordin (2002) själv framhåller är medias makt när 

det gäller att skapa attityder. De var eniga om att medias bild av en feminist i huvudsak var 

negativ. Det är även en stor skillnad i hur media framställer kvinnor och män. Kvinnan 

förknippas ofta med skönhet och underordning, medan männen förknippas med makt, politik och 

ekonomi. Man kan förklara det som att media speglar den rådande samhällsstrukturen. Även 

familj och uppfostran tas upp som förklaringsmodeller för hur respondenterna ser på feminism. 

Nordin (2002) frågar sig om det kan ligga i den manliga normen att ”förbjuda” unga kvinnor att 

definiera sig som feminister? Respondenterna uttrycker nämligen att det kan uppfattas som sämre 

att kalla sig feminist än att beskyllas för ”okvinnlighet”. 

   Kvinnlighet var för samtliga respondenter kopplat till omsorg och ödmjukhet. De uttryckte 

även en konflikt mellan kraven på att vara kvinnlig (läs: vacker) och att vara feminist. Här är 
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media och marknadskrafter starka påverkansfaktorer. Det är viktigt att vårda sin kvinnlighet, en 

kvinna bör inte sträva efter att likna mannen, utan det är det kvinnliga som bör uppvärderas. 

Något Nordin (2002) pekar på i slutet av sin analys är avsaknaden av förebilder för hur detta ska 

utföras. 

   I SOU 2005:66 är målet en kartläggning av jämställdhetspolitikens mål, inriktning, organisation 

och effektivitet. Makt lyfts i denna utredning fram som ett grundläggande perspektiv. Man menar 

också att jämställdhet inte är något som kan bedrivas som en isolerad verksamhet, utan att det bör 

integreras i alla politikens delområden. Något som starkt betonas i utredningen är att det är 

mindre viktigt vilka begrepp som används – det är vilken betydelse man lägger in i dem som 

spelar någon roll. 

   Fördelningen mellan kvinnors och mäns makt ser lite olika ut inom olika delområden. Inom 

politiken är den numeriska jämställdheten större än inom ekonomi och privat näringsliv. Den 

kvinnliga representationen ökar dock långsamt. Däremot upplevs den kvalitativa jämställdheten 

sämre. Kvinnor anser ofta att de motarbetas och marginaliseras. Inom politiken förekommer även 

avhopp i större utsträckning bland kvinnor än bland män (SOU 2005:66). 

   Utbildning är en fråga som bedöms viktig för jämställdheten, då den lägger grund för en 

möjlighet till etablering på arbetsmarknaden, och därigenom en ökad ekonomisk självständighet 

för kvinnor. Skolan har även stor inverkan på hur barn könssocialiseras. När det gäller den 

ekonomiska jämställdheten har kvinnor ökat sin andel av betalt arbete – tyvärr utan att minska sin 

andel obetalt arbete i samma omfattning. Detta har bland annat fått ökad andel sjukskrivningar 

bland kvinnor som effekt. Trots att kvinnor har stärkt sin position på arbetsmarknaden är 

könssegregeringen inom svensk arbetsmarknad fortfarande betydande, och detta återspeglas i 

lönebildningsmönstret. Deltidsarbetet nämns också som en betydande kvinnofälla (SOU 

2005:66). 

   Strukturen på tidsanvändning för obetalt hemarbete är att både kvinnor och män har minskat 

den tid de lägger på det obetalda hemarbetet, men det inbördes förhållandet har inte ändrats. 

Tyngst belastade av hemarbete är kvinnor med små barn. Mäns uttag av föräldraledighet har ökat, 

men inte i den omfattning man hoppats på. Utredningen föreslår därför en ökad kvotering. Något 

som bidragit till att kvinnors arbetsbelastning ökat är att resurser för äldre och handikappade 

dragits ner. Detta har lett till att i första hand kvinnor får ta större ansvar för släktingar och andra 

anhöriga (SOU 2005:66). 
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2. Teoretisk referensram 
 

I förordet till Bourdieus (1999) Den manliga dominansen diskuteras hur lätt det är att 

vidmakthålla det godtyckliga. Könsliga strukturer och de scheman vilka dessa uppfattas genom är 

relativt konstanta. 

   Bourdieu (1999) ifrågasätter att de allra flesta verkar acceptera världens ordning precis som den 

är. Han ser den manliga dominansen som ett tydligt exempel på symboliskt våld. Det är milt och 

omärkligt… och offren, det vill säga kvinnorna, lägger inte ens märke till det. För att komma 

tillrätta med problemen handlar det om att ta isär processer och att avslöja systemets paradoxala 

karaktär. 

   Bourdieu (1999) menar att det finns en asymmetri mellan kön och produktionsförhållanden, en 

polemik mellan det materiella och det andliga, ideella. Då vinner de ekonomiska intressena och 

alltså den patriarkala hierarkin. Eftersom vi alla innefattas i det objekt vi försöker uppfatta, är den 

manliga ordningens strukturer införlivade i våra perceptions- och värderingsscheman. De 

tankesätt vi har är således en produkt av denna dominans. 

   Indelningen av ting och verksamheter utifrån motsättningen mellan manligt och kvinnligt blir 

objektivt och subjektivt nödvändig, då den placeras in i ett system av homologa motsättningar: 

hög/låg, hård/mjuk, ljus/mörk et cetera. Dessa motsättningar stämmer så väl överens att de 

understödjer varandra. Motsättningarna får även män att känna stolthet över sitt kön då det 

beskrivs i ovan nämnda termer, samt att kvinnor kan få en motsvarande negativ bild av sitt kön 

(Bourdieu, 1999). 

   Den manliga ordningens styrka märks så till vida att den inte behöver rättfärdigas. Den 

biologiska skillnaden mellan könen framstår som det naturliga berättigandet av den socialt 

konstruerade skillnaden mellan genus, och särskilt av den könsliga arbetsdelningen. Den 

legitimerar en dominansrelation genom att göra den till en del av en biologisk natur vilken själv 

är en naturaliserad social konstruktion. De två genusen existerar bara relationellt – det vill säga i 

förhållande till varandra. Den manliga dominansen har således förutsättningar att utövas 

oinskränkt då även kvinnorna är fångade i de tankescheman som är en del av dessa 

maktrelationer. Kvinnorna utsätter i och med detta ofta omedvetet sig själva för ett systematiskt 

förringande. Dessa maktrelationer ger en bestående social ordning. Den symboliska makten är 

även ofta förbunden med starka känslor. Dessa känslor påverkar de val kvinnor gör, så till vida 
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att de ofta väljer dominerade praktiker. På så sätt är således kvinnan sin egen värsta fiende. 

Symbolisk makt kan aldrig utövas utan bidrag från den som utsätts för denna makt. Ofta är de 

dominerande också omedvetna om det förtryck de utövar (Bourdieu, 1999). 

   Bourdieu (1999) menar att det arbete som utförs av kvinnor för det mesta är osynligt, och om 

en man tar sig an en uppgift som tidigare tillhört den kvinnliga praktiken inträffar ofta en 

förädling och kvalificering av nämnda uppgift. 

   Förhållandet mellan män och kvinnor är således en relation enbart, och detta tankesätt slår 

enligt Bourdieu (1999) hål på myten om det evigt kvinnliga. 

   Ovanstående relation kan således tolkas som en socialt konstruerad verklighet. Bergers & 

Luckmanns kunskapssociologi handlar i huvudsak om den socialt konstruerad verkligheten. 

Berger & Luckmann menar att det man tar för givet och som man i folkmun kallar för ”sunt 

förnuft” blir en kunskap som individen använder i sitt vardagsliv (Miegel & Johansson, 2002). 

Det är vardagen med alla självklara rutiner, vardagslivsverkligheten, som har vi gemensamt med 

andra individer. Det är i denna vardagsverklighet som vi delar på vårt ”sunda förnufts” kunskaper 

eller med andra ord vardagskunskaper. Om denna kunskap är sann eller falsk spelar inte någon 

roll, inte så länge individen uppfattar den som sann och verklig.  

   I interaktionen med andra människor skapas olika typifieringar ex feminist, kvinnlig, manlig. 

Det är summan av dessa typifieringar som den sociala strukturen utgörs av. Berger & Luckmann 

menar att aktiviteter som blir en vana hos människor leder till att aktiviteten blir 

institutionaliserad. Detta innebär att de handlingarna blir gemensamma för en grupp eller ett 

samhälle. Människan kan då tro att det är samhället som skapat handlingen och inte tvärtom 

(Miegel & Johansson, 2002). 

   Erving Goffman (2000) kallas ofta för en symbolisk interaktionist. Han intresserar sig för hur 

identiteten, eller självet, upprätthålls och fungerar, i moderna samhällens interaktioner. Ett 

centralt begrepp i hans perspektiv är, hur man med ytterst raffinerade medel, försöker bevara sin 

självbild gentemot andra. Enligt Goffman (2000), förutsätter individen att de observatörer som 

finns, tar det intryck individen själv skapar, på allvar. Observatörerna ska således verkligen tro 

på, att de framskapade intrycken är sanna. Enligt en utvidgning av dessa tankar, kan även den 

agerande individen själv förledas att tro, att den definition av verkligheten de projicerar, 

verkligen är sann (Goffman, 2000). 
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   Andra begrepp som Goffman väljer att göra liknelser med, i en dramaturgiska modell, är 

scenen, eller frontstage och backstage (Andersen & Kaspersen, 1999). Scenen är den öppna delen 

av individens framträdande där teatermetaforen drivs till sin spets. På scenen visar man upp sig, 

men bakom scenen kan man vara sig själv, och inte spela någon annan roll än den man verkligen 

är. Vad som finns på och runt scenen, den så kallade inramningen, är även ytterst viktigt för den 

bild man visar upp (Goffman, 2000). 

 

” Goffmans teoretiska bidrag är alltså att alla skenbart obetydliga tilldragelser i människors vardagliga umgänge 

och konversation med varandra är underkastade en ordning.”  (Andersen & Kaspersen, 1999:229) 

 

2.1 Feminism 

Inom feminismen finns det olika perspektiv. Alla perspektiven har samma inriktning, förklaringar 

av och arbete mot kvinnoförtryck, men deras åsikter går isär när de försöker förklara varför. 

   Två av huvudgrenarna inom feminism är liberalfeminismen och radikalfeminismen.   

Liberalfeminismen har genom tiderna kämpat för att kvinnor ska ha samma politiska rättigheter 

som män. De har och stödjer fortfarande de lagar och regler som förbjuder diskriminering av 

kvinnor i arbetslivet samt de som ger kvinnor rätt till föräldraledighet. Liberalfeministerna anser 

också att kön inte är medfött utan att kön är något vi socialiseras in i/uppfostras till. De anser att 

kvinnor och män har samma förmågor. 

   Radikalfeminismen anser att alla kvinnor är förtryckta av mannen. Familjen anser de är ett 

sexuellt slaveri med påtvingad graviditet. De anser att mannen har kontroll över kvinnans kropp 

och att det är det största förtrycket. Radikalfeminismen arbetar för kvinnans befrielse och 

förordar att kvinnor ska leva på egen hand utan män då männen har nekat kvinnorna deras kultur, 

kvinnors kunskaper och den subjektiva förståelsen (Abbott & Wallace, 1998). 

   Dessa olika feminismer bör dock betraktas som olika grundformer av feminism. Feministiska 

ideologier är något som ständigt är under utveckling (SOU 2005:66). 

   Något man inom feministiska teorier även gärna utgår ifrån är antingen särartsfeminism eller 

likhetsfeminism. Särartsfeminismen menar att kvinnor och män är olika och för att uppnå 

jämlikhet bör därför en särbehandling ske. Likhetsfeminismen i sin tur innebär att det inte ska 

finnas någon skillnad mellan kvinnors och mäns förutsättningar eller möjligheter och på vilket 

sätt de blir behandlade. Detta tankesätt har i stort sett övergetts då män outtalat blir normen, 

vilken av grenarna man än väljer att ansluta sig till (SOU 2005:66). Dessa olika ståndpunkter 
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bidrar till att det är svårt att entydigt definiera ett så komplext begrepp som feminism. När 

feminister talar om kvinnor tycks de ofta förutsätta att de vet vad kvinnor är. I realiteten är 

feminismen ofta stöpt efter den västerländska, vita medelklasskvinnans norm. Detta utesluter 

merparten av världens kvinnor från att känna igen sig i definitionerna. Det finns även en klyfta 

mellan teorin om kvinnors liv, och erfarenheten av att leva kvinnors liv (Skeggs, 1997). De flesta 

kvinnor har inte tillgång till akademiska definitioner av feminism på grund av skillnader i 

utbildningskapital.  

   Enligt Skeggs (1997) är igenkänning och relevans avgörande faktorer när det gäller en individs 

bedömning av en företeelse. Så gäller även vid bedömning av begreppet feminisms innebörd. 

Den kontakt en individ haft med ett begrepp leder till en bedömningsprocess. Processen styrs 

även av hur tillträde ges till det aktuella begreppet. Att uppleva ojämlikhet, trakasserier och 

övergrepp öppnar upp för en lyhördhet för feminismens tankar, medan å andra sidan 

investeringar i klass och feminitet kan lägga hinder i vägen för densamma. Investeringar i 

omvårdande, familjeinriktade, heterosexuella och feminina behov ger upphov till ett motstånd 

mot feministiska diskurser. Vad Skeggs (1997) även hävdar är att många kvinnor inte känner igen 

sig i den kategorisering av ”kvinna” som förekommer i feministiska diskurser. 

   Mediabevakningen är något annat som Skeggs (1997) tar upp som viktigt för hur feminismens 

förstås. Media presenterar en splittrad bild av feminismen (kanske för att göra alla läsare/tittare 

till lags). Ibland legitimeras och ibland trivialiseras den. Många motstridiga ståndpunkter 

framförs, men media vågar inte avfärda den helt i något sammanhang och ta risken att förlora 

kontakten. Skeggs (1997) hänvisar till en undersökning av Douglas, gjord 1994, som berättar om 

hur media utnyttjar binära uppdelningar för att göra kvinnor avogt inställda mot feminismen. 

Feministiska kvinnor framställs som groteska och ställs emot respektabla kvinnor. Definitioner 

av kvinnlighet går ofta i opposition mot feministiska framställningar. 

   Feminister framställs ofta som rena motståndare till män. Uppfattningar om feminism avviker 

mot vedertagna uppfattningar om vad det innebär att vara kvinna, vilket är ett av skälen till att 

många kvinnor inte kan identifiera sig med begreppet. De håller med om de flesta av åsikterna – 

men vill själva inte definiera sig som feminister (Skeggs, 1997). 
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2.2 Kvinnligt/manligt 

Kvinnligt och manligt är inte något som kan tas för givet att det existerar. Könsskillnader blir till 

genom att de hela tiden ”görs”, genom stilar, mode och samtal där könen ges olika egenskaper 

och en skillnad mellan dem skapas. Vi socialiseras in i våra beteenden som att vara kvinna och 

bete sig kvinnligt men också att underordna sig mannen. 

   Att uppföra sig enligt förväntade normer ger kvinnan möjlighet att uppnå en slags 

respektabilitet. Därför inordnar sig många kvinnor under omvårdande diskurser, där stor vikt 

läggs vid omsorgen av andra. Parallellt med detta ideal förväntas även att kvinnligheten (det egna 

yttre) vårdas (Skeggs, 1997).  

 

”Vuxentiden handlar om att man uppnår fullgod status som samhällsvarelse- man går in i sexuella relationer, gifter 

sig, får barn, arbetar heltid och skaffar sig en egen bostad” (Abbott & Wallace, 1998, sid 154). 

 

Media ger oss olika bilder av ”familjen” men alla består av en man som familjens överhuvud som 

arbetar och försörjer sin familj och hans fru som snällt stannar hemma för att ta hand om hem och 

barn, den så kallade ”frukostflingefamiljen”. Denna bild ser vi som normal, trots att det i dag är 

ytterst få individer som kan/vill leva så (Abbott & Wallace, 1998). 

   De val som familjen måste ta om vem som ska vara hemma och sköta barn och hem grundar sig 

på ideologiska traditioner om könsroller, vilket också förstärks av att mannen oftast tjänar mer än 

kvinnan. Kvinnan blir på detta viset också ekonomiskt beroende. Hon kan välja att ta ett arbete 

men ofta blir det då deltidsarbete med låg lön vilket inte gör henne ekonomiskt oberoende. 

(Abbott & Wallace, 1998). 

   Kvinnan har en tendens att sätta man och barn i första rummet och sig själv i skymundan, hon 

har sällan pengar till sig själv och sin personliga konsumtion. För män och barn avsätts mera 

pengar till personlig konsumtion. Om det finns en bil i hushållet är det oftast mannen som 

använder den, även om kvinnan har körkort och skulle vara i bättre behov av den. I hemmet har 

mannen ofta ett utrymme som de kallar för sitt; ett kontor, verkstad eller något liknande. Det har 

inte kvinnan; hon förväntas vara tillgänglig dygnet runt. (Abbott & Wallace, 1998). 

 

”Matlagning uppfattas vanligen som kvinnogöra utom när det gäller förberedelser inför fester och ceremoniella 

måltider som ofta anses vara en manssyssla” (Abbott & Wallace, 1998, sid 228). 
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Könsordning är intimt sammanlänkad med sexualordning. Sexualitet är en viktig del i skapandet 

av det utpräglat manliga. Det heterosexuella ses på något sätt som en norm. Genus kan ses som 

en effekt av en reglerad indelning av individer i två motsatta sorter som skapar vissa beteenden. 

Dessa beteenden skapar även upplevelsen av att vara kvinna eller man. Beteendena kan 

exempelvis kopplas till val av vissa kläder, make-up eller bara ett speciellt sätt att sitta eller gå. 

Valen är inte fria, utan präglas av socialisation, den rådande samhällsordningen och 

föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Vi tillåts inte avvika från den 

regerande normen, och vi måste välja sida: antingen är vi kvinna eller är vi man (Nordberg, 

2005). 

   Kvinnors förhållanden till den egna kroppen är dubbelt och motsägelsefullt. Enligt samhället är 

kvinnokroppen en symbol för skönhet eller hur sexuellt stimulerande den är för män. Dessa 

normer gör att kvinnorna har tagit till sig samhällets bild, och det blir utseendet som ger kvinnan 

värde och status. Det är utseendet som blir viktigt för kvinnan för att få bekräftelse av att vara 

kvinna ( Eliasson, 1988). 

   Även om en person tänjer på könsnormerna genom exempelvis sitt yrkesval, så återskapas 

gärna traditionella strukturer omedvetet. Nordberg (2005) anger den manliga förskolläraren som 

snickrar med barnen och utför vissa vaktmästarsysslor som exempel på detta. Att kategoriseras 

som flicka/kvinna innebär att frivilligt eller av tvång avstå från vissa begär och förkasta det som 

kallas maskulint. Förkastandet kan handla om att avstå från lek med bilar eller leksaksvapen, 

undvika för maskulint kodade kläder och för våldsamma fritidsaktiviteter. Avvikelser straffas 

ofta socialt och de som bryter mot normerna återförs ofta snabbt till ordningen (Nordberg, 2005). 

   Även om individer gärna kan ansluta sig till könsöverskridande kategoriseringar av sig själva, 

använder de ändå strikt kvinnliga och manliga förklaringsmodeller, vilket bidrar till att bibehålla 

könen som polära.  (Nordberg, 2005). 

 

2.3 Jämställdhet 

Kvinnor och mäns rätt till lika möjligheter inom livets alla områden har genom 

jämställdhetsdiskursen hamnat högt på den politiska dagordningen (Nordberg, 2005) 

   Jämlikhet är det övergripande begreppet för jämställdhet och en hel del andra frågor avseende 

”rättvisa”, och frågor om lika behandling och lika värde (status/makt). Här kan man skilja på en 

proceduriell jämlikhet, vilket innebär att människor ska behandlas lika inför lagen och besitta 
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samma möjligheter, medan en resultatjämlikhet innebär att sträva mot ett mål där människor 

uppnår lika rikedom och status oavsett förutsättningar (Arnesson et al. 1995). Det ena sättet att 

bedriva ett jämlikhetsarbete leder inte med automatik till att den andra jämlikhetsaspekten 

uppnås. 

   Jämlikhet kan sägas beröra individers relativa ställning i olika avseenden. För att vara jämlik 

måste du således ha någon att jämföra dig med. Man kan peka på några olika delar av jämlikhet 

som viktigare än andra. En distributiv rättvisa hänvisar exempelvis till ett jämlikt tillgodoseende 

av människors grundläggande behov, medan argument rörande självaktning menar att den 

materiella ojämlikheten inte får vara så stor att den riskerar att undergräva en grundläggande 

statusjämlikhet. I jämlikhetsbegreppet ingår även ett argument om respekt för människor där alla 

bör beredas lika möjligheter till självutveckling. Ett avslutande argument om ”broderskap” (sic!) 

slutligen, ska främja en slags samhällelig jämlikhet (Arnesson et al, 1995). 

   Susan Moller Okin (Arnesson et al, 1995) menar att den ojämlikhet som alltjämt råder mellan 

könen har allvarliga effekter på i stort sett alla kvinnors liv vilket i sin tur påverkar de flesta barn. 

Som en bakomliggande faktor till denna ojämställdhet hänvisas till den ojämna fördelningen av 

obetalt hemarbete. Den som hävdar att familjen behöver bli mera rättvis stöter ofta på motstånd i 

form av olika argument. Ett sådant argument är att familjen är upphöjd över tankar om rättvisa då 

den är en grupp baserad på kärlek där inga intressemotsättningar förutsätts finnas. Detta argument 

vilar dock på en högst idealiserad bild av nutidens familj. Faktum är att de flesta sociala 

nyttigheter som tid för arbete eller vila, fysisk trygghet och ekonomiska tillgångar är ojämnt 

fördelade inom en familj. Dessa strukturer behöver förändras och bli rättvisa för att kunna utgöra 

en moralisk skola för kommande generationer. 

   I Sverige finns en Jämställdhetslag och dess självklara syfte är att kvinnor och män ska 

behandlas lika. Denna lag har huvudfokus på arbetslivet. Jämställdhetslagen är baserad utifrån 

två skilda regelsystem: 

• Ett aktivt agerande för jämställdhet 

• Olika förbud mot direkt eller indirekt könsdiskriminering (Iseskog, 2000) 

   Det finns nästan inga kvinnor och män med samma arbetsuppgifter då den svenska 

arbetsmarknaden är starkt segregerad gällande val av yrke (Arbetslivsinstitutet, 2005). 
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   Jämfört med övriga länder i Europa anses Sverige ha kommit långt gällande jämställdhet. 

Nästan alla svenska kvinnor yrkesarbetar, och de arbetar mer heltid och är mindre arbetslösa än i 

jämförbara länder (Arbetslivsinstitutet, 2005).  

   I skriften Olika Kön – Olika Villkor. Om jämställdhet på jobbet (Arbetslivsinstitutet, 2005) 

berättas även om hur forskning på manliga sjuksköterskor har visat att sjukvården är en otroligt 

könsmärkt struktur, byggande på manlig överordning, och kvinnlig underordning. Kön styr 

arbetet i hög grad, och det är lättare för en man än för en kvinna att göra karriär. Kvinnliga läkare 

klagar också över att de får sämre service från sköterskor än vad deras manliga kollegor får. En 

man som väljer att arbeta inom vård/omsorg får dock oftast kämpa mot fördomar och riskerar att 

uppfattas som feminin. Det finns även en omfattande mytbildning runt den manliga 

sjuksköterskan som homosexuell. 

   Inom andra yrkesgrupper finns också strukturer som verkar könssegregerande. Många yrken 

har fysisk styrka som grundbult, även om förändringar i teknik och i världen (exempel här är 

försvarsmakten) gjort att helt andra kvaliteter egentligen borde värderas högre. Militären är en av 

de mest könsmärkta organisationer vi har, och här finns ett motstånd mot jämställdhetsarbete. 

Man har diskuterat kvotering som en tänkbar lösning på problemen (Arbetslivsinstitutet, 2005). 

   Även när man tittar på arbetslöshet verkar det manliga heltidsarbetet vara normen. Det är 

exempelvis svårt att hitta siffror på deltidsarbetslöshet i SCB:s statistik. Traditionellt manliga 

sysselsättningar redovisas dessutom ofta mer detaljerat. Som exempel kan nämnas att det finns 27 

olika benämningar på ”maskinoperatör” medan kvinnliga yrkesgrupper gärna klumpas ihop till 

exempelvis ”övrig vård- och omsorgspersonal” (Arbetslivsinstitutet, 2005). 

   Om kvinnor inte klagar över brister i jämställdhet: är det bra då? Nej, inte nödvändigtvis, menar 

Eva Magnusson (1998) i sin avhandling Vardagens könsinnebörder under förhandling. 

Författaren menar att när en kvinna upplever orättvisor försöker hon ofta härleda till andra 

orsaker än bristande jämställdhet – då formellt sett en jämställd situation kan verka råda. Det är 

även lättare att se ojämlika förhållande på långt håll än ur ett nära perspektiv – och speciellt om 

man själv som individ är inblandad. Även om statistik presenteras vill man själv gärna vara det 

undantag som bekräftar regeln. Att uppleva sig förtryckt eller underordnad är dessutom en 

obehaglig känsla. Kön anses ofta som en samhällskategori – och därför är vi socialiserade in i 

”tänket” om kvinnor och män som olika. 
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3. Metod 

 

I metoddelen av vår uppsats beskriver vi hur vi har gått tillväga med insamlandet av vårt material. 

Vi beskriver vårt urval, hur intervjusituationerna har sett ut, samt vilka grundtankar vi haft med 

detta arbete, både avseende allmänna metoddiskussioner och inriktat mot feministisk forskning. 

   Då våra personligheter och tidigare erfarenheter påverkar de val vi gör och det material vi 

producerar så anser vi att man som forskare aldrig kan vara helt objektiv till fenomenet man 

undersöker. Det man har med sig i bagaget brukar kallas förförståelse och då vi anser att det är 

viktigt för uppsatsens läsvärdhet att läsarna så tidigt som möjligt får del av vår egen bakgrund har 

vi därför valt att lägga vår förförståelse i inledningen, och inte här under metodavsnittet. 

 

3.1 Val av metod 

När man med ett planlagt tillvägagångssätt insamlar och bearbetar information kallas detta 

”metod”. Denna metod bör finnas med som en röd tråd genom hela forskningsprocessen. För att 

undersöka ett fenomen måste man välja tillvägagångssätt, och i stora drag kan man säga att det 

finns två olika metoder; kvantitativ och kvalitativ. 

   Den kvalitativa metoden hänger samman med hermeneutiken, där ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt innebär en tolkning av verkligheten. 

 

”Hermeneutiken är en vetenskap och tolkandets konst”  (Brante, Andersen & Korsnes (red), 2001, sid 114). 

 

Det handlar således om att förstå det sociala livet och att tolka texter. Inom hermeneutiken är man 

medveten om att åsikter och känslor är subjektiva och där tolkningen av delarna och helheten står 

i centrum som det viktigaste (Gilje & Grimen, 1992). 

 

”Generellt kan vi säga att den ’hermeneutiska cirkeln’ betecknar det förhållandet att all forskning består av 

ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi 

ska tolka och vår egen förförståelse” (Gilje & Grimen, 1992, sid 191). 

 

Den hermeneutiska cirkeln innebär att man hela tiden pendlar mellan delar och helhet av sin 

förförståelse i sin tolkning av den information man får i sin forskning. I vårt fall handlar det om 

att tolka intervjuerna, där vi först läser igenom den information vi har fått för att sedan dela in 
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intervjuerna i olika teman för att åter igen komma tillbaka till helheten av intervjun (Kvale, 

1997).  

   För att ett forskningsprojekt ska kunna räknas som tillförlitligt och användbart krävs validitet 

och reliabilitet. Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det man avser att mäta 

(May, 2001). Därför bör tankar om validitet finnas med som en röd tråd då intervjufrågorna i en 

kvalitativ studie ska utformas. Reliabilitet innebär att den forskning man bedriver ska kunna gå 

att upprepa med ett liknande forskningsresultat. Därför är det viktigt att hela tiden vara medveten 

om den förförståelse som riskerar att leda till subjektiva tolkningar, och inse att det även finns en 

objektiv verklighet som kan fångas av en forskare. Denna verklighet bör försöka befria sig från så 

många värderingar som möjligt (Mulinari, 1999).  

   Vi har valt att göra en kvalitativ studie. I den kvalitativa metoden utgår man ifrån att det man 

studerar, inte kan mätas på något sätt (Kvale, 1997). Man skulle kunna säga att den kvalitativa 

metoden handlar om ord medan den kvantitativa handlar om siffror, då man räknar och mäter det 

man vill studera. I kvalitativ metod avrapporterar forskaren sina data med hjälp av språket 

(Hughs & Månsson, 1998). Det är lätt att man i en kvalitativ studie tar med kvantitativa data som 

att till exempel skriva om hur många av informanterna som sa si eller så. Det brukar kallas att 

kvantifiera kvalitativa data och är något vi även haft i åtanke i vårt analysarbete. 

   Då vi ville se hur kvinnors uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av feminism, 

kvinnligt/manligt och jämställdhet i privatlivet och i arbetslivet ser ut, ansåg vi att det var bättre 

att använda en kvalitativ studie än en kvantitativ. Om vi skulle ha gjort ett större 

forskningsprojekt hade vi möjligen använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod.  Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide. I en semistrukturerad intervju 

kan man förtydliga och utveckla svaren man får, och man kan även diskutera svaren med den 

intervjuade (May, 2001). 

   Asplunds (1970) tankar om fenomen är att man kan ställa sig olika frågor om fenomenet som 

till exempel: vad betyder fenomenet? 

 

”Att efterlysa betydelsen av F är att uppfatta F såsom något som har betydelse eller såsom något som kan 

dechiffreras” (Asplund, 1970, sid 12). 
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Asplund (1970) tycker att man kan jämföra vetenskaplig forskning med en detektivroman där 

man försöker att samla in information för att få klarhet i något som när man undersöker ett 

problem.  

   I uppsatsen vi skrivit skulle vi kunna göra som Asplund (1970), och fråga oss vilken betydelse 

kvinnors medvetenhet om feminism, kvinnligt/manligt och jämlikhet har. Vidare skulle vi kunna 

fråga oss vad resultatet i vår studie har för betydelse.  

   Det är interaktionen med dessa andra individer, face to face, som är grunden, och utifrån denna 

interaktion kan man härleda all annan interaktion (Miegel & Johansson, 2002). I alla interaktioner 

med andra individer delar man in den andre i olika typifieringar exempel kvinna/man eller 

personal. Interaktionen mellan individer sker genom vårt språk, tecken eller symboler.  

 

”Språket utgör därför en av de viktigaste beståndsdelarna av vardagslivet, det bygger upp olika slags 

klassifikationsscheman. I språket ackumuleras en social kunskapspott som överförs från generation till 

generation och som är tillgänglig för individen i vardagen” (Miegel & Johansson, 2002, sid 143). 

 

En institutionaliserad handling är en handling som är gemensam för individer i en social grupp, 

till exempel placeringen vid ett fikabord under lunchen på jobbet. För att en handling ska 

institutionaliseras bör den ske vid upprepade tillfällen så att den blir en vana och att handlingen 

så småningom går på rutin. Ofta är man inte ens medveten om handlingen förrän någon råkar 

bryta mot normen. 

 

3.2 Grundtankar med forskning 

De centrala elementen i den kritiska forskningen enligt Alvesson & Deetz (2000), utgår från 

begreppen insikt, kritik och transformativ omvärdering.  

 

”Kritisk forskning koncentrerar sig i allmänhet på någon av dem, men en sund ambition bör vara att ge åtminstone 

ett blygsamt bidrag till alla tre uppgifterna” (Alvesson & Deetz, 2000, sid 24). 

 

Begreppet insikt står för insikten om kunskap där man använder sig av hermeneutiken som en 

grund. Man vill få en större förståelse för processen i ett fenomen. Med andra ord försöker man 

tolka fenomenet med hjälp av det insamlade materialet. (Schmidt, 2006).  
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”Insikt är både den process där det skapas enhet i data- genom kunskap om vilken data som ska samlas in och hur 

de hänger ihop- och den process där man kommer till medvetande om villkoren för en sådan enhet” (Alvesson & 

Deetz, 2000, sid 21). 

    

Begreppet kritik står för en dekonstruktion av fenomenet för att förstå varför vi tar till oss 

specifika förhållanden, vi skapar här skillnader som exempel ”vi och de” (Schmidt, 2006). 

 

”Uppgiften kan sägas vara att beskriva (och ingripa i) det sätt på vilken budskap skapas, förmedlas till och fungerar 

i konkreta människors vardagsliv så att makt- och dominansstrukturer reproduceras och omvandlas” (Alvesson & 

Deetz, 2000, sid 22). 

   

Det sista begreppet transformativ omvärdering innebär att man ska ge subjektet en möjlighet till 

ett alternativt handlande, stimulera till nya begrepp och praktiker och på så sätt medvetande göra. 

(Schmidt, 2006). Detta skulle exempelvis kunna följas upp genom att i ett kommande projekt 

återvända till samma respondenter för att se huruvida deras tankemönster förändrats; möjligen på 

grund av vår påverkan på dem. 

 

”Den tredje uppgiften går ut på att utveckla en kritisk kunskap och praktisk förståelse som möjliggör förändring och 

ger färdigheter för nya verksamhetsformer” (Alvesson & Deetz, 2000, sid 23). 

 

Den transformativa omvärderingen kan man säga är motsatsen till insikt och kritik då de inte 

skapar några förutsättningar för alternativt handlande (Alvesson & Deetz, 2000). 

 

3.3 Intervjuer 

I vårt forskningsprojekt har vi utfört semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. 

Semistrukturerade intervjuer är en metod som ofta används inom kvinnoforskning. 

   Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista med ämnen och frågor som skall 

besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas 

ordningsföljd och att låta den intervjuade utveckla sina idéer och synpunkter. Den ostrukturerade 

intervjun däremot har mer formen av ett samtal, där forskaren sätter igång intervjun genom att 

introducera ett ämne eller tema och sedan låta den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja 

sina tankegångar (Denscombe, 2000). 
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   I vårt forskningsprojekt har vi för avsikt att gå på djupet. Vi har en lista med ett antal teman, 

men vill lämna mycket öppet för våra respondenter. Vi hävdar således att vår intervjuform i 

huvudsak är en semistrukturerad intervju, men att det utöver detta lämnats utrymme för 

ostrukturerade inslag. 

   I en semistrukturerad intervju kan man förtydliga och utveckla svaren man får, och man kan 

även diskutera svaren med respondenten (May, 2001), vilket vi anser är rätt metod för oss då vi 

vill se hur kvinnors syn och uppfattningar är om feminism, kvinnligt/manligt och jämlikhet. Vid 

strukturerade intervjuer finns inte utrymme för delfrågor eller att den intervjuade kommer med 

personliga åsikter (May, 2001) och vi valde bort detta alternativ då vi inte ansåg att vi skulle få 

lika uttömmande svar som i en semistrukturerad intervju. Vi funderade först över möjligheten att 

utföra gruppintervjuer, men avstod senare från detta då vi i sådant fall måste ta hänsyn till 

gruppdynamiken, och svaren kan då bli missvisande och sakna nyanser. Vi ansåg att vi skulle få 

ut mer tankar och funderingar av enskilda intervjuer. 

 

”Intervjuer används som ett medel för att förstå hur människor uppfattar sin sociala värld och hur de handlar i den” 

(May, 2001, sid 174). 

 

Även Kvale (1997) skriver att den kvalitativa metoden är bra när man vill få fram detaljerade 

beskrivningar av de intervjuades värld. 

   Kvale (1997) betonar också att den kvalitativa forskningsintervjun ska försöka förstå och 

beskriva en persons livsvärld. Han menar även att sådana intervjuer bör beröra ett ämne som både 

respondenten och forskaren är intresserade av. Kvale (1997) hävdar att det är lika viktigt för 

forskaren att både lyssna till vad som faktiskt sägs och det som sägs ”mellan raderna” (Kvale, 

1997). Vi anser att vi lyckats hitta ett ämne som berör både oss själva som forskare och våra 

respondenter starkt.  

   Vi har utfört intervjuer med tio kvinnor och enligt Kvale (1997) går det bra med ett fåtal 

intensiva fallstudier även om man söker mer generell kunskap.  

 

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

intervjupersonerna är för få. Ett paradoxalt svar på detta ur psykologins historia är att man bör koncentrera sig på 

ett fåtal intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap (Kvale, 1997, sid 98). 
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3.4 Population och urval 

Vi har utfört en kvalitativ studie med kvinnor i åldern 30- 40 år som lever i ett förhållande med 

en man och där det ingår barn i hushållet. Kvinnorna är förvärvsarbetande. För att få ett vidare 

perspektiv har vi valt kvinnor från olika delar av landet, från Norrköping i norr till Malmö i 

söder. För att få tillgång till våra respondenter har vi frågat vänners bekanta om de känner någon 

och så har vi utnyttjat en konferens Catharina var på där tänkbara respondenter medverkade. Vår 

ursprungliga population är således alla i Sverige boende kvinnor som passar in på ovanstående 

kriterier. 

   När det sedan gäller urvalet bland dessa, finns det enligt Denscombe (2000) två typer av 

urvalskriterier. Den första är sannolikhetsurval, den andra icke-sannolikhetsurval. Den 

förstnämnda baseras på att man anser att de människor eller företeelser som ingår i urvalet utgör 

ett representativt tvärsnitt av den företeelse som studeras. Om detta inte är fallet använder man 

sig istället av ickesannolikhetsurval. Ickesannolikhetsurval används då man endast kan ta med en 

begränsad del av en population eller inte har tillräckligt med information om populationen. 

   Denscombe (2000) nämner några olika tillvägagångssätt för ickesannolikhetsurval. 

• Subjektivt urval - när urvalet handplockas för undersökningen. Forskaren har en viss 

kännedom om de enheter som skall undersökas, och väljer ut vissa som hon/han tror kan 

ge värdefull information. 

• Snöbollsurval - med det menas att en respondent hänvisar till en eller flera som hon/han 

anser är lämpliga. 

• Teoretiskt urval - där urvalet sker successivt allteftersom en teori utvecklar sig på grund 

av de uppgifter som inkommer. 

• Tillfällighetsurval - ett urval som grundar sig på forskarens bekvämlighet och också på 

vilket som är mest praktiskt. 

 Man väljer ofta det första bästa som finns till hands. Denscombe (2000) varnar lite för denna 

metod, och menar att det inte är bekvämlighet som skall styra forskningen, men eftersom forskare 

ofta har begränsade resurser, i form av tid och pengar, till sitt förfogande, är det ganska rimligt att 

forskaren väljer det mest fördelaktiga alternativet - om det finns möjlighet att välja 

   Vi menar att vi själva gjort i huvudsak ett tillfällighetsurval just med tanke på de svårigheter 

Denscombe (2000) nämner kan drabba forskaren, i form av bristande resurser och tid. Bland de 

olika tillvägagångssätten har vi funnit våra respondenter både genom tillfällighetsurval (de som 
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deltog på samma konferens som Catharina samt personer vi redan kände) och snöbollseffekten 

(genom att fråga våra respondenter om de kände någon annan som kunde vara lämplig att 

intervjua). 

 
3.5 Intervjuguiden 

Det är viktigt för en forskare att sätta sig in i undersökningsområdet innan forskaren gör ett 

frågeformulär. Vidare är det viktigt att fundera över vilken form av frågeformulär man ska 

använda sig av.  

 

”Typen av population, undersökningens problemställning och de tillgängliga resurserna är faktorer som bestämmer 

vilken typ av frågeformulär man ska använda” (T May, 2001, sid 123). 

 

Enkäter, eller intervjuer utifrån ett frågeformulär, en så kallad intervjuguide, är de vanligaste 

sätten att samla in sitt material på. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av personliga 

intervjuer där vi möter respondenten ansikte mot ansikte. Vi har också valt att använda oss av en 

intervjuguide. Denna intervjuguide är inte till för respondenterna utan för oss själva när vi utför 

intervjuerna. För att kunna ställa så relevanta frågor som möjligt har vi läst på om feminism, 

manligt/kvinnligt och jämställdhet. Kvale (1997) menar att en intervjuguide ska innehålla frågor 

kring de eller det ämne studien omfattar. 

   Vi har gjort en förstudie för att testa våra frågor och utifrån den har vi sedan gjort vår 

intervjuguide. Det var efter förstudien vi insåg att minnen är en viktig del i hur vi upplever något 

i nuet, och därför valde att ta med frågor om egna minnen av exempelvis feminism. När vi har 

skrivit vår intervjuguide har vi tänkt på att Kvale (1997) anser att en uppdelning i olika teman gör 

det lättare, när intervjun så småningom ska analyseras. Vi har varit noga med hur vi formulerat 

frågorna till respondenterna så att vi inte leder dem eller använder ett språk de har svårt att förstå. 

Vidare har vi tänkt på att inte vara fördomsfulla när vi ställt frågor eller diskuterat. 

 
3.6 Etisk diskussion 

Det grundläggande dilemmat inom etik är vilket som skall tillskrivas störst betydelse: Forskarens 

kunskapsinhämtande och samhällets behov av nya kunskaper, eller individens rätt till 

självbestämmande och ett privatliv (Halvorsen, 1992). Inom forskning finns ofta en risk att ställas 

inför etiska problem förknippade med intrång i det privata (Denscombe, 2000). Ödman (1994) 
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menar att man som etisk arbetsprincip bör ha grundtanken att allt handlande man utför bör vara i 

solidaritet med mänsklighetens existentiella intresse. Man bör i sitt forskningsarbete skapa en 

ömsesidig förståelse, ”tala samma språk” som den vars liv man intresserar sig för (Ödman, 1994). 

   Vi anser inte att vi haft några etiska konflikter i utarbetandet av vår intervjuguide, utan de 

ämnen som ingår i de frågor vi ställer bör man kunna tala öppet om. Något vi även lovat våra 

respondenter är anonymitet, vi lämnar inte ut vem som sagt vad i uppsatsen utan har fingerat 

namnen. 

 

”Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att 

redovisas” (Kvale, 1997, sid 109). 

 

   Mulinari (1999) skriver att: 

 

”Det är ett sällsynt privilegium att få lyssna på andra människors berättelser och få tillgång till deras erfarenheter 

och kunskap” (Mulinari, 1999, sid 40). 

 

Mulinari (1999) skriver också att det är ett ansvar, då det gäller att tolka rätt, att förstå vad 

respondenten säger och hon ifrågasätter ofta i sitt eget forskningsarbete om hon förråder 

respondenterna eller kanske skadar någon. 

 

3.7 Tillvägagångssätt 

I inledningen av vårt forskningsprojekt diskuterade vi även möjligheten att göra gruppintervjuer, 

men avstod sedan från detta i själva undersökningen, då vi upplevde en risk med att 

gruppdynamiken skulle påverka vårt resultat. 

. Vi spelade in våra intervjuer på band och intervjuerna tog så lång tid som det behövdes, ca 

mellan en halv timme och en timme. Att använda bandspelare under intervjuer är både en fördel 

och en nackdel. Enligt May (2001) är nackdelar att respondenterna kan känna sig hämmade och 

att det är tidskrävande att göra utskrifter av intervjuerna. Fördelar är att efter en stund har den 

intervjuade ofta glömt bort bandspelaren och att det blir den intervjuades egna ord, med alla 

nyanser, som kommer med. Vi valde att spela in våra intervjuer på band och sen göra utskrifter 

som vi delade in efter teman i vårt resultat. 
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   Vi har i våra intervjuer försökt att skapa en ”subjekt till subjekt”-relation.  Våra intervjuer 

skedde i huvudsak hemma hos respondenterna för att ge dem en trygg miljö. Vi intervjuade var 

för sig för att undvika känslan av en ”två mot en”-situation. 

   Det hände under intervjuerna att vi fick avbryta då något barn kom hem eller ringde. Fördelen 

med att vara kvinna och forskare är att man bättre förstår kvinnors situation. Även 

intervjusubjekten påverkas av intervjuerna då en intervju är en mänsklig interaktion och i vårt fall 

tror vi att kvinnorna efter intervjuerna funderade över hur deras liv ser ut i jämförelse med deras 

mäns. I Davies och Esseveld (1989) berättas även att de låtit sina intervjusubjekt läsa de 

utskrivna intervjuerna. De anser att detta lett till en medvetandehöjning som till och med i några 

fall ledde till att intervjusubjekten förändrade sin livssituation. Vår avsikt med denna uppsats har 

emellertid inte varit att hjälpa kvinnorna att förändra sina liv, varför vi avstod från den process ett 

utlämnande av materialet skulle ha skapat. 

   Magnusson (1998) påpekar att vi som forskare i allmänhet har större inflytande över vad som 

sker i ett forskningsprojekt än vad deltagarna har. Relationen mellan forskare och 

forskningsobjekt är något som debatterats inom feministisk forskning sedan 1980-talet. I basen 

för feministiska teorier ligger ofta någon sorts maktanalys, och det är väl värt besväret att ta med 

även maktaspekter i sin egen verksamhet som forskare. Den distanserade, objektiva rollen till 

forskning som oftast varit den rådande diskursen, gör det svårt för kvinnors erfarenheter att få 

utrymme i forskning. Feministisk forskning vill se ett jämlikt och direkt förhållande mellan 

forskare och forskningssubjekt (Magnusson, 1998). Vi anser därför att det varit en fördel att vi 

varit kvinnor som undersökt andra kvinnors liv. 
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4. Vår undersökning 

Vi har gjort tio intervjuer med kvinnor mellan 30 och 40 år. Dessa kvinnor har vi valt ut på grund 

av att de är sammanboende med en man och har barn som bor hemma. Kvinnorna är dessutom 

yrkesarbetande utanför hemmet. Barnens ålder har varit mellan två år och sjutton år. En kvinna 

var gravid. Yrken och befattningar som våra kvinnliga respondenter innehar varierar från 

chefbefattning, projektledare till undersköterskor/skötare. En av informanterna har utöver sitt 

yrke också en enskild firma. Kvinnorna kommer från stora delar av landet; från Norrköping i norr 

till Malmö i söder. Våra respondenter arbetar i huvudsak deltid, och menar att de valt detta själva. 

 

4.1 Förstudie 

Innan vi gick ut och gjorde våra intervjuer gjorde vi en förstudie. Denna förstudie är gjord som en 

gruppintervju. Vi ansåg att den gruppdynamik som skulle kunna uppstå i situationen inte var så 

betydelsefull då vi vid detta tillfälle endast hade för avsikt att testa av våra intervjufrågor. Fem 

kvinnor deltog i gruppintervjun som gjordes en kväll under en tjejmiddag. Kvinnorna som deltog 

i förstudien har uppfyllt samma kriterier som övriga respondenter. Vi upplevde förstudien som 

viktig för att kunna testa och justera våra intervjufrågor. 

   Vad som framkom under förstudien var att kvinnorna tyckte att ordet feminism stod för 

manshatare och kvinnosakskvinnor. Dessa feminister sågs också som bh-brännare. Ingen i 

gruppen ville kalla sig feminist men tyckte att: 

 

”…självklart att alla är lika och att det ska vara så men jag vill inte kalla mej feminist det är så anti, det skulle 

finnas ett annat ord. Det är för starkt. Det är ju en självklarhet att det ska vara lika många kvinnor som män i till 

exempel nu i riksdagen”.  (Anna, 38 år) 

 

De fick frågan om det är viktigt med feminism och de svarade: ja. Deras motivering låter så här: 

 

”titta på mtv brudarna i små toppar, hur framställs kvinnan i varenda film, tidningar, det måste ju då finnas en 

jämning” (Stiina, 37 år). 

 

Kvinnorna i förstudien ansåg att det var Gudrun Schyman och Mian Lodalen som tillsammans 

med media påverkat deras tankar om feminism. Bilden som de har fått av media tyckte de var att 

media framställt feminister som arga, lesbiska och att alla feminister hatar män som sina fiender.  
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   De fem kvinnorna i förstudien tyckte att kvinnligt var: omvårdnad, att ta in intryck, förstå, flera 

bollar i luften, att kunna planerar och strukturerar. De tyckte att de själva är kvinnliga när de har 

kjol på sig eller när de planerar och gör mycket i hemmet som städa, diska, lagar mat, skurar toan 

(det gör han aldrig), jag tvättar men han hänger upp den (flera röster).  

   De tyckte att manligt var: att bara kunna göra en sak i taget, långsamhet, skjuter upp saker, 

handlingskraft, karriär, fotboll, öl- tipsextra, trädgård, fixa bilen, grilla medan hon står inne och 

fixar resten av maten ex syrrans kille lagar aldrig mat men grilla det gör han. Mannens sysslor i 

hemmet anser de var: att han har hand om bilen, tvättar och tankar den, trädgården där han 

klipper gräset, han målar och tittar till pannan (flera röster).  

   I arbetslivet anser kvinnorna i förstudien att kvinnor oftast har yrken som sekreterare eller olika 

slags vårdjobb medan männen har yrken som bilmekaniker, lastbilschaufför eller brandman. De 

anser också att kvinnor i allmänhet är mer flexibla än män i sina yrkesroller medan män är mer 

raka och inte ”snackar skit”. 

   Jämställdhet tyckte kvinnorna betydde lika mellan man o kvinna, lika lön. Lika lön ansåg de 

däremot inte att det är på arbetsplatser i dagens samhälle, utan de ansåg att män generellt får 

högre löner än kvinnor. Deras inställning till jämställdhet är att det ska vara jämställt inom 

yrkeslivet men också i hemmet, fast de säger också att ”man inte kan vara så petig” och att ”det 

går inte att vara helt jämställt då mannen har större muskler och kvinnan föder barn”.     

   De anser också att regeringen ska bestå av hälften kvinnor och hälften män. När 

föräldraledighet kommer upp till diskussion, exempelvis vem som tar ut föräldraledigheten, så 

tror de att det beror på vilket företag som man är anställd på, men också på vem som tjänar mest. 

Kvinnorna tycker att det skulle vara pensionsgrundande att vara föräldraledig (vilket det faktiskt 

är; SFS 1998:674. Lag om inkomstgrundad ålderspension).  Förstudiens kvinnor kunde inte hitta 

något eller någon situation som var jämställt mellan män och kvinnor, och de var förvånade över 

denna upptäckt. Diskussionerna gick höga men det hjälpte inte. Däremot var det lätt att räkna upp 

ojämställdheter, som till exemplet löneskillnader. 

 
4.2 Intervjuer 

Vi har valt att väva samman intervjuerna, istället för att redovisa varje respondent för sig. Detta 

innebär att det inte klart kan utläsas vem som sagt vad, men det är en förlust som vi tycker att 

vinsten med den metod vi valt väger upp. Vinsten av att presentera intervjuerna sammanvävda är 

att de i huvudsak blivit enhetliga med teorin och analysen. Dock valde vi att redovisa vissa svar 
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under frågetemat feminism och jämställdhet trots att svaren innehöll material som bättre passat in 

under andra områden. Vårt val att göra detta bottnar i att vi ville spegla våra respondenters 

uppfattningar här, på det sätt som de berättade dem för oss, då annars värdefull känsla för 

materialets innehåll kunnat gå förlorad. 

   Att använda tematisering även av resultatet gör det dock lättare att hitta i resultatdelen och ökar 

dess läsvärdhet. Vi har valt att presentera vårt material efter samma teman som vi använt oss av i 

resten av materialet: feminism, kvinnligt/manligt och jämställdhet. 

 

4.2.1 Feminism 

Vi inledde med att fråga respondenterna vad ordet feminism innebär för dem och ett 

genomgående svar som har vi fått är: ”Feminism tycker jag som ord har en väldigt negativ klang 

tyvärr”  eller: ”fy fan vad jobbigt … jag orkar inte ens tänka på det”. Vad som framkom under 

intervjuerna är också att många av respondenterna inte vet vad feminism är eller vad den står för. 

En av kvinnorna sa ” …hihihi, jag vet inte… när jag tänker på feminism tänker jag på hår… 

hihihihi”,  en annan sa att: 

 

 ” det är folk som är feminina som inte vill ha skit under naglarna, de skulle inte kunna diska 

utan att ha diskhandskar på sej, det är feminint för mej de tror att de är förmer än andra nej det 

kanske de inte gör men, de är lite fina i kanten”  (Kristina, 33 år) 

 

   Ett annat svar blev: ”jo det hade varit roligt med mej och feminism, tänk om jag kommit i 

högklackat varje dag”. På frågan om de är feminister, är det bara en som säger att hon är 

feminist. Många tycker att feminist och feminism låter som skällsord, och de vill inte kalla sig för 

det, trots att det framkommer att de har feministiska tankar om livet. Däremot finns det en 

respondent som vill kalla sig för humanist: 

 

”…jag säger hellre humanism, att vi är människor och har lika värde oavsett vi är kvinnor eller 

män, gamla eller unga eller vilken färg man har på huden eller på håret osv, så att jag tycker inte 

om att kalla mej för feminist för att det har en negativ klang, och för att rabiata feminister har 

förstört det, jag tycker att det är skillnad på män och kvinnor, och tycker att man ska ta tillvara 
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på det som är bra hos män och kvinnor men ordet som sådant har är negativt laddat, och jag 

väljer hellre att säga humanist själv” (Sonja, 32 år) 

 

Sonja ansåg att ordet humanist var ett snällare/mindre negativt ord för feminist.  

   Personer som har påverkat våra respondenters tankar om feminism är enligt respondenterna 

Gudrun Schyman, Mona Sahlin och Maria-Pia Boëthius, ”det är ju Gudrun Schyman, och hon 

den andra vet inte vad hon heter, … heter hon inte Maria Pia Borelius eller nånting”? 

Feministiskt initiativ (FI) har nämnts av respondenterna utan att vi har ställt några frågor om 

partiet. Det som då kommit fram är att respondenterna inte ser positivt på FI: ” alltså de har ju ett 

sätt att prata. Det låter ju så fjantigt” eller som en annan av respondenterna uttryckte sig: ” men 

sån som FI, heter det va, feministiskt initiativ? ...har jag en ganska negativ inställning till, för att 

…vad ska jag säga …för att jag …jag tycker att dom kan överdriva”. Respondenterna tycker 

också att media och hur media vinklar feminismen har påverkat deras inställning till feminism i 

negativ riktning. 

   De flesta av respondenterna tycker att det är viktigt med feminism i vårt samhälle i dag och 

kommer in på jämlikhet mellan könen, vilket de tycker ska vara en självklarhet. På frågan varför 

svarar en tonårsmamma att: 

 

 ”därför att det fortfarande inte har kommit till det där jämlika, könen… hur dom … man ser inte 

många manliga, vad ska man säga, alltså: allting säljs med kvinnor; bilar, underkläder, smink, 

allting… jag menar att unga kvinnor känner att de har andra krav på sig genom media och så, 

kanske på ett sätt är det viktigare nu, vi har så mycket, samhället med Internet och …ja 

musikvideos som visar… man måste ju reagera, så att den nya generationen tycker ju att det är 

naturligt att det står en människa i knappt några kläder alls och dansar i de här videorna och 

karlar fullt påklädda och, så där är jag… det är sånt jag reflekterar över ...jag reagerar på …”  

(Marie, 35 år). 

 

Men det finns även de som inte har lika klara åsikter som denna kvinna: 

 

”Det kan jag inte svara på. Feminism är ju viktigt för dom som är involverade i detta och är 

engagerade och känner sig feministiska och det är ju viktigt för dom, det är inte viktigt för mej, 
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rättvisa mellan könen är viktigt men …om det är det som feminism innebär så är det ju viktigt”. 

(Cathrin, 38 år) 

 

Vi har frågat respondenterna hur deras uppväxt har sett ut, och om de har minnen av feminism 

från sin barndom, men ingen har sagt att feminism har funnits omkring dem när de var barn. 

Däremot talar de om föräldrar som de anser har varit lite annorlunda, en kvinna berättar om sin 

far så här: 

 

 ”Min pappa var hemma han hade företag hemma och min mamma var yrkesarbetande, … så att 

vi såg ju de omvända rollerna, min pappa var hemmapappa vi hade ingen hemmafru eller, jag 

hade ingen hemmafru eller, det fanns ingen som var hemmafru, utan min mamma gjorde karriär, 

utanför hemmet och min pappa hade sin karriär hemma i hemmet, och skötte hemmet och lagade 

mat och skötte om oss när vi kom hem från skolan osv och så där … och de har uppfostrat mej 

båda mina föräldrar, till att göra det jag vill, till att vara en självständig individ … och det har 

aldrig pratats så mycket om vi har varit flickor eller pojkar, jag har en syster också, alltså var vi 

två tjejer, så min syster har dessutom valt ett väldigt mansdominerande yrke, och vi har väl 

uppfostrats i mänskliga värderingar och inte gjort skillnad på varken hudfärg eller kön, så att 

min barndom är inte präglad av att tänka kön utan att tänka människa”. (Sonja, 32 år) 

 

…eller som en annan kvinna berättar om sin mamma:   

”Jag har den här mamman som har, hon har aldrig varit kvinnlig, inte varit super mamman och 

bakat bullar och mamma har demonstrerat och mamma har gjort många såna saker”. (Lisen, 37 

år). 

 

 En kvinnas styvfar var politiskt engagerad: 

 ”Vet inte… alltså… kanske inte i den här feministiska meningen, men, men som man tänker då 

på min styvfar, han jobbade mycket och var politiskt engagerad och pratade mycket, och alla var 

lika värda det var en sån här grund … eller var ska man säja, det var en grund att stå på, att 

tjejer och killar…(suckar) olika nationaliteter, det var en sån grund, att det fanns ett lika värde”. 

(Agneta, 37 år). 
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En av kvinnorna kallar sig inte för feminist, utan humanist, och på frågan om hur hon definierar 

humanist svarade hon:  

 

”Alla människors lika värde, i både lön och i omfattning, i stort, det är ytterligare ett sån exempel 

jag känner en tjej som jobbat på Volvo hon fick tjata sig till en löneförhöjning medan för en man 

som jobbat exakt lika länge se är alltså anställda samma vecka, inte samma dag, men samma 

vecka och han gick in på kontoret och snackade med sin chef och det var inga problem där men 

hon fick verkligen jobba för det och så ska det inte va, har man jobbat i x antal dagar, veckor 

eller månader och då ska du ha eller då är det självklart att du får en löneförhöjning högre tjänst 

eller vad det nu kan vara tal om, det känns om att det handlar om löneförhöjning men det 

handlar ju om folks attityder och sånt också, det tar ju enormt mycket längre att jobba med 

attityder än med praktiska saker, och kan de praktiska sakerna lösas så kanske attityderna kan 

hänga på, men jag tycker att jämställdhet handlar om likhet mellan kön å mellan raser och 

mellan olika sexuella läggningar eller, vad det nu än kan vara, så alla människors lika värde, på 

samma tjänst, det är det huvudsakliga som brukar berör frågor i arbetslivet. (Sonja, 32 år) 

 

4.2.2 Kvinnligt/manligt 

Vi har i våra intervjuer frågat respondenterna frågor om kvinnligt och manligt. Vi har försökt att 

få en uppfattning om hur de ser på respektive kön. Det kvinnliga uppfattas genom utseendet, hur 

man är klädd och hur man sminkar sig ” kvinnligt för mej är när en kvinna klär sig kvinnligt” ett 

annat svar, ” Kvinnligt är högklackat, kjol, graviditet”. När en kvinna fick frågan om hon 

uppfattar sig som kvinnlig, svarade hon att: ja det gör jag la, när jag målar mej och går i 

högklackat. Men det fanns dock ett par som också tyckte att kvinnliga egenskaper som 

omvårdnad var kvinnligt ”kvinnligt är väl mycket med det här med omvårdnad, om man är 

lyhörd för relationer, samarbete, kommunikation och så”. En respondent säger att:  

 

”…om man ser på killkompisar och tjejkompisar att tjejer är ofta mer … att de vill se bra ut men 

det vill killarna också, men, ok… vissa har ju ändrats mycket genom tiderna. Förr så tänkte inte 

killarna på utseendet, men nu så har det blivit mycket mer, att dom har ju egentligen fått det som 

vi kvinnor var innan, det var mycket, ja, att vi skulle se bra ut.” (Sussie, 34 år) 

 



44 

Respondenterna tycker att det är viktigt med kvinnlighet, och de uppfattar sig själva som 

kvinnliga. Flera av kvinnorna anser att de först de sista åren har blivit kvinnliga och på frågan 

varför svarar en kvinna att: 

  

”…jag uppfattar mej mera som kvinnlig nu än jag nånsin har gjort, jag har nog inte blivit vuxen 

förrän nu, jag har alltid känt mej lite ... att jag tycker att jag är ju kvinna ju, jag kan ju ha lite 

kvinnliga kläder, och inte bara går där i jeans och en stor tröja, det är nog därför jag lägger det 

på kläderna eller så för att det är så för mej, har börjat med lite högklackat och jag har aldrig 

varit intresserad av det innan”. (Marie, 35 år) 

 

Det finns också kvinnor bland respondenterna som känner sig osäkra, som denna kvinna: 

 

”…i vissa lägen kan jag känna mej kvinnlig men sen i vissa lägen kan jag känna mej…, för jag 

tycker ju om att göra dom manliga sakerna som … jag är inte rädd för att skita ner mej jag 

tycker ju om å stå med högtryckstvätten eller så, så att jag, ena stunden kan jag vara kvinnlig och 

andra stunden kan jag vara manlig, eller så” (Lisen, 37 år) 

 

…eller som denna: 

”…både ja och nej… kvinnlig, så till vida att jag, att jag tänker estetiskt tycker jag är väldigt 

kvinnligt men jag tänker mej nog mer som manlig i mitt beteende, i rakhet i framåt anda i egoism 

även om också egoism är ett negativt laddat ord men jag är väldigt mån om hur jag mår och hur 

jag framställs och vad jag gör mot  andra men det jag gör mot andra där har jag ett kvinnligt 

tänkande, blev det komplicerat?” (Sussie, 34 år) 

 

Våra respondenter uppfattar manligt genom handling/agerande som till exempel ”manligt det är 

… bilmekaniker”, ”manligt är mycket kring det här… ja att man kanske tänker det här manliga 

handlingskraftiga, bryr sig mer om karriären, de är mer intresserade av pengar och förvaltning” 

eller ”nu ska du få ett roligt svar, manligt är typiskt granit gråa kostymer och attackportföljer, i 

handen på språng med en mobil, det tycker jag är typiskt manligt”. (flera röster). 
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   Vi har frågat våra respondenter om hur deras uppväxt har varit ur ett kvinnligt/manligt 

perspektiv, och de flesta svar vi fått är att de tycker att de har växt upp på ett traditionellt sätt, där 

mamman har skött hem och barn, medan pappan har arbetat och tagit hand om bil och trädgård. 

 

”Ja, jag är uppvuxen med det här traditionella sättet att kvinnor gör vissa saker, och mamma blir 

helt förstörd när jag berättar eller inte helt förstörd men när jag berättar att jag har stått och 

målat och Herman lagat mat, när Herman ställer sig och lagar mat så måste hon ju fram och 

hjälpa honom hela tiden det gör hon ju inte när jag lagar mat”.  (Sussie, 34 år) 

 

De flesta säger att det inte är någon skillnad i hemmet på vem som gör vad, men det framkommer 

att han, till exempel inte tar hand om tvätten och att hon inte tvättar bilen, så här låter det när en 

kvinna berättar ”Tvättar är nog det enda som han inte gör men han diskar och så där”. En av 

respondenterna tycker att hon lever som sin mamma: 

 

”Ja nu lever ju jag i samma situation som jag är uppvuxen i, min mamma var ju inte hemma och 

jag är den som är ute och jobbar och gör karriär /…/jag är medveten om det, min man säger till 

och med att han är hemmafru och använder till och med det ordet, ja det finns förväntningar för 

vad som är manligt och kvinnligt och det finns utstakade roller, vem som ska göra vad och så, 

när jag säger att min man lagar middag till mej när jag kommer hem och faktiskt har tvättat 

tvätten så blir ju folk väldigt imponerade, och tycker att jag är oerhört bortskämd, jag tycker det 

är skitbra”. (Sonja, 37 år) 

 

När respondenterna ska svara på en allmän fråga om vad som är kvinnligt och manligt i 

hemmet/privatlivet får vi svar som ”ja men det är ju det här klassiska som har med att karlar tar 

hand mer om bilen, klipper gräsmattan, de här hårda jobben, kvinnan har kanske huvudansvar 

över tvätten och städningen men det suddas ut mer, kanske men ja, det är det klassiska men det 

kanske är också för att vi är olika duktiga på de här sakerna också”. (flera röster) 

  Kvinnligt och manligt i arbetslivet är där inga delade åsikter om. Alla tycker att det är uppdelat: 

”det är fortfarande tycker jag mer män som är chefer, man har en ledande roll, medans kvinnor 

är mer på golvet, inom vården och fortfarande är mer bilmekaniker och elektriker fler män än 

kvinnor, män har fler högre befattningar än kvinnor har” (Kristina, 33 år) eller: ”ja det finns det 
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ju så klart, på verkstäder och stationer är det ju mest karlar och snickare och målare är ju 

karlar, och tjejer jobbar på dagis och de flesta lärare är väl tjejer och sjuksköterskor och dagis” 

(Lisen, 37 år). Våra respondenter anser också att det är flest män i maktpositioner: ”Ja, tittar man 

på cheferna på stora företag så är det ju klart mera karlar”  och på frågan om varför de tror att 

det är så, svarar en av kvinnorna att: 

 

 ”alltså jag är så där ibland att … jag tror att kvinnor är jättebra chefer och så men tror att 

kvinnor har svårt att dra jämt med varann och där är nackdelen, annars tror jag att kvinnor kan 

jobba med allt”.  (Cathrin, 38 år) 

 

Kvinnorna fick frågan om det är så att kvinnan eller mannen befinner sig i en maktposition 

gentemot den andre i olika situationer i privatlivet och i arbetslivet och svaren vi fick var bland 

andra ”när bilen går sönder, hihihi, när badrummet läcker”  eller ”om mannen är sjuk har 

kvinnan makten det finns många såna grejor”. I diskussionen om vem som bestämmer i ett 

förhållande svarade en kvinna så här: ”ja, det är ju oftast så att karlarna som tror att de 

bestämmer men det är ju tjejerna som gör det… hihihi”. 

 

4.2.3 Jämställdhet 

Våra respondenter har också fått svara på frågor om jämställdhet. Första frågan om vad 

jämställdhet egentligen betyder, var det inga svårigheter att svara på. De var snabba svar som lät 

ungefär så här ”jämställdhet är när det, män och kvinnor har samma lön och gör samma arbete 

det är jämställt, gör de samma arbete ska de ha samma lön”. Alla var också överens om att 

jämställdhet är viktigt, och att det behövs i vårt samhälle, en kvinna sa att:  

 

”det är ju jätteviktigt, har ju stor betydelse kanske inte bara hur mycket vi gör då på en 

arbetsplats utan jämställdhet handlar ju om som medmänniska alltså vad är… det handlar ju om 

värdering och mycket ... ja vad är … man kan lika väl vara sopåkare som statsminister bara du 

gör… alla behövs ju… annars funkar det ju inte”. (Camilla, 30 år) 

 

Jämställdhet och feminism sammankopplas inte som ett utan jämställdhet ses mer som självklart,  
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”Ja det har det, det tycker jag för att det är ju snarare det jag eftersträvar att man ska var lika, 

om vi tar Fi så ska de ju snarare skicka bort mannen, det är i alla fall min uppfattning om Fi, jag 

tycker det är superviktigt. Jag ska kunna göra samma saker som min man, och han ska kunna 

göra samma saker som mej”. (Marie, 35 år) 

 

Om nu jämställdhet är viktigt och nästan självklart: Hur ser det då ut i samhället? Vi frågade 

kvinnorna vad som är jämställt i vårt samhälle och många kunde inte hitta något men efter 

mycket tänkande kom det ändå svar från några få. Här är svaren vi fick” Rösträtten, det var la på 

60-70-talet vi fick rösträtt så där är vi ju jämställda i alla fall…” (det korrekta årtalet är 1921) 

eller ”en kvinna kan söka alla jobb, på samma villkor som en man” (flera röster). Däremot var 

det mycket lättare för våra respondenter att säga vad som inte är jämställt. Vi kommer här att 

räkna upp tillfällen där det inte är jämlikt enligt kvinnorna vi intervjuat:  

 

”Vem i familjen som hämtar på dagis, barnavård, arbetslivet, lönerna, positioner i samhället, 

maktpositioner som riksdagen, kvinnliga chefer, presidenter, alla handikappade, många 

människor har inte råd att gå till läkaren.”  

 

På sina arbetsplatser ansåg alla respondenter först att det rådde jämställdhet men efter lite 

funderingar kom de fram till att det kanske inte var så…  

Fråga: Råder det jämställdhet på din arbetsplats? ”Ja, det är ju bara kvinnor som jobbar.” 

Fråga: Det finns inga män alls på din arbetsplats? ”Jo vaktmästare, nä, då råder det ju inte 

jämställdhet.” 

En kvinna tyckte att det var bra att chefen stannade hemma för sjukt barn…  

 

”nånting som är positivt på detta företaget är att dom som har barn, man känner aldrig som 

kvinna att man går hem för sjukt barn att man tycker att man har det jobbigt, för han (chefen) 

går hem för vård av sjukt barn nästan mer än sin fru, alla har vård av barn här, det är aldrig 

någon som säger nått, och det tycker jag är jätteskönt” . (Camilla, 30 år) 
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En kvinna som vikarierat på olika gruppbostäder har sett att det kan vara skillnad på jämställdhet 

beroende på hur många män och kvinnor som är anställda på samma gruppbostad. Så här berättar 

hon: 

 

”På ett ställe jag jobbar på, på ett ställe, är där en kille och där är det väldigt jämställt, där gör 

alla exakt samma sak, på ett annat ställe är det tre killar och två tanter och där är det inte 

jämställt kan jag säga för där har dom, är dom liksom dominanta, dom städar inte, dom hoppar 

över det, nä, då fick dom ont någonstans eller så var dom tvungna att hitta på något annat, det 

kan vara att de inte vränger tvätten när de har tvättat och så lägger dom den på fel hyllor och 

hos den boende, och så tar han på sej den ut och in,  för han ser inte det liksom, det är ju inte 

jämställt, och det är precis som om de kan strunta i det då, när dom är tre mot två, och så är de 

här tanterna som jobbar där liksom 55-, 60-års åldern, så dom är ju kvar i det här måste vika 

tvätt, måste städa bakom spisen, och de är väldigt åt de hållet, så där är väldigt stor skillnad, 

killarna är då i 40-, 50-års åldern. ” (Carro, 39 år) 

 

Även när det gäller jämställdhet har vi frågat respondenterna hur det såg ut under deras barndom 

och uppväxt. Vi har fått liknande svar från kvinnorna:  

 

”Det är orättvist eller jag tyckte aldrig om det men morsan har väl aldrig klagat eller så men så 

här ville inte jag ha det när jag växer upp, eller när jag får hus och förhållande och farsan som 

lägger pengar på bordet varje fredag som ska räcka till mat, men det var ju för morsan var i 

beroende ställning och så, hon började jobba när min bror var fyra och då var jag tolv, och så”.  

(Marie, 35 år) 

 

En annan kvinna säger: 

 

 ”… att mamma skötte hemmet och pappa skötte… hon var inne i hemmet och skötte dom sakerna 

och pappa var… mamma jobbade men hon var hemma ända fram tills jag var tre år men hon 

jobbade innan men när jag var tre år så började hon igen men aldrig heltid utan 70 procent, jag 

var hos dagmamma, så det har ju varit uppdelat men de har ju velat att vi ska kunna göra allt för 

att kunna klara oss i samhället liksom”.  (Sussie, 34 år) 
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När kvinnorna växte upp var det inte jämställt i deras hem men nu när vi frågar om hur det ser ut 

i deras egna hem säger kvinnorna att de har det jämställt: 

 

 ”Jag känner inte att jag har en massa uppgifter i vårt hem som jag inte har tagit på mej, sen är 

jag en sån som är pedant och tycker att det är roligt att städa, stryka och sånt, men det kunde lika 

gärna vara min man, men han tycker det är kul att dammsuga, så det är bra, men… ja, ja, det 

tycker jag nog att vi har”.  (Lisen, 37 år) 

 

Med en kvinna gick dialogen så här:  

Fråga: Anser du att det råder jämställdhet i ditt hem? ”Jo det gör det, i mitt hem bestämmer jag 

och mannen fogar sej efter mej… hihihi….”  

Fråga: Och om jag frågar din man? ”Så säger han att det är min fru som bestämmer.” 

Fråga: Och tycker han att det är jämställt? ”Ja det tycker han… hihihi… men det är ju som jag 

säger; att han lagar bilen, han tankar bilen och dom grejorna, mitt hem och alla dem grejorna 

bestämmer jag, men jag säger ju vad han ska göra.” 

Fråga: Ni delar alltså inte på allt? ”Nä det gör vi inte men han lagar ju gärna maten och så men 

det här med bil, jag avskyr det och vill inte ha med det att göra.” 

 

En kvinna tyckte inte att de delade på allt i hemmet utan sa så här: ”Nnjnjaa… kanske 60/40 jag 

tror ändå att det manliga dominerar, jag tycker jag fortfarande har lite för stor del i ansvaret i 

hemmet som ligger på mej som inte rullar på.” 

 

En av respondenterna tyckte till om hur det ser ut på arbetsmarknaden i dagens samhälle och så vi 

väljer att avsluta med hennes åsikt:  

 

”Jag tycker nog som sagt att det är sjukt att kvinnor ska behöva anstränga sig hårdare för att det 

ska bli lika villkor, jag har väldigt svårt att förstå den problematiken eftersom jag själv inte har 

upplevt det, i synnerhet att få betalt för det man gör, för att jag själv har alltid fått betalt med 

råge ibland, aldrig någonsin i de situationerna blivit behandlad som tjej utan fått det som jag 

bett om och det kanske är jag som har haft en jävla tur, det kan det ju va, eller så… är det för att 
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jag är som jag är som person?: att jag säger rakt ut vad jag tycker och tänker, och på det sättet 

tar män på mäns sätt.” ( Sonja, 32 år)  
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5. Analys 

  

Bourdieu (1999) betonar vidmakthållande av godtyckliga strukturer som en förklaringsmodell till 

att traditionella normer lever kvar. Detta anser vi bekräftas genom att våra respondenters 

föräldrars arbetsfördelning till stor del bestått när våra respondenter själva gått in i 

vuxenrelationer. De uppfattningar våra respondenter har om respektive teman verkar även de 

spegla våra respondenters uppväxt, och den kontext de lever i. 

 

5.1 Feminism 

Feminism är som tidigare nämnts ett komplext begrepp, och trots att feminismen i huvudsak är 

anpassad efter den västerländska, vita kvinnans norm verkar inte våra respondenter vara villiga 

att identifiera sig med de tankar som de uppfattar som feministiska. Våra respondenter saknar till 

stor del det utbildningskapital som innebär tillgång till de rent akademiska definitionerna av 

feminism. De har i huvudsak tagit till sig bilder från media, där enligt Skeggs (1997) en splittrad 

och ofta negativ bild presenteras. Våra respondenter uppfattar det som att feminismen i allmänhet 

har en negativ klang. Många förknippar ordet feminist med ett ”skällsord” och vill absolut inte 

kalla sig själva för det. Feminism blev även förknippat med bh-bränning och kroppsbehåring i 

våra intervjuer. En respondent menade att feministerna själva förstört sitt eget rykte och valde att 

kalla dem ”rabiata”. I uppfattningarna om feminism spårar vi även ett manshat; att feministerna 

skulle anse kvinnor mer värda än män. Då våra respondenter uttrycker tankar om alla individers 

lika värde, gör detta att de väljer att inte identifiera sig med feminismen, så som deras tolkning av 

den ser ut. De tankar som våra respondenter framför om feminism ger radikalfeminismen 

tolkningsföreträde gällande vad feminismen egentligen går ut på. Våra respondenter menar att 

feminister är kvinnor som upplever sig förtryckta av män, vill leva utan män, och kanske till och 

med hatar män (Abbott & Wallace, 1998). Uppfattningen att media har en stor skuld i hur våra 

respondenter förstår feminismen framhävs också. Feminister framställs ofta som motståndare till 

män, de beskrivs på ett groteskt sätt och ställs i motsatsförhållande till respektabla kvinnor. 

Vardagslivets kvinnor känner inte igen sig i den kategoriseringen av kvinna som förekommer i 

feministiska diskurser. Ett feministiskt förhållningssätt utesluter möjligheten att samtidigt ha en 

utpräglat kvinnlig utstrålning (Skeggs, 1997).  
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   Här verkar inte våra respondenter vara riktigt på det klara med distinktionen mellan feminism 

och feminin. Kopplingar görs till höga klackar, välvårdade händer med långa naglar och att vara 

lite ”finare” än andra. 

   Skeggs (1997) menar att det finns en skillnad mellan hur feminismen beskriver kvinnors liv, 

och de liv kvinnor i verkligheten lever. Att känna igen sig och bedöma något som viktigt/relevant 

är grundläggande för en individ som ska förhålla sig till något. Den kontakt en individ haft med 

en företeelse leder till någon form av bedömning. 

   Den kontakt med feminismen som våra respondenter i första hand haft kommer från media. Här 

nämner de ett antal kvinnor som de ser som feminismens företrädare; exempelvis Gudrun 

Schyman. Även partiet Feministiskt Initiativ nämndes utan att vi ställt specifika frågor runt detta. 

Det framkommer att våra respondenter anser att dessa offentliga personer och partier framställer 

en snedvriden bild av verkligheten som inte överensstämmer med den livssituation de anser sig 

ha. Våra respondenter har även uppfattningen att medias framställningar påverkar deras bild av 

feminismen i negativ riktning. 

   Från barndomen har inte våra respondenter några klara minnesbilder av feminism. På frågor om 

feminism kommer svar som mer passar in under begreppen kvinnligt/manligt eller jämställdhet. 

Det verkar som att våra respondenter i vissa sammanhang skulle vilja dra ett likhetstecken mellan 

feminism och olika jämställdhetsaspekter. Men då menar de endast den del av feminismen som 

de själva ansluter sig till – den som handlar om kvinnor och mäns lika rättigheter. Dock ryggar de 

inför tanken att kalla detta ”feminism”. Istället väljer till exempel en respondent att använda ordet 

”humanism” som ersättningsbegrepp. 

   Liberalfeminismen är den gren inom feminismen som genom tiderna kämpat för att kvinnor ska 

ha samma rättigheter som män på alla plan i samhället (Abbott & Wallace, 1998). Utgår vi från 

denna definition av feminism skulle samtliga av våra respondenter kunna kalla sig feminister. De 

håller således med om de flesta av åsikterna – utan att för den skull själva behöva definiera sig 

som feminister (Skeggs, 1997). Andra orsaker till att de väljer att inte definiera sig som 

feminister menar Skeggs (1997) är att den självbilden skulle kollidera med den egna 

framställningen av kvinnlighet/feminitet eller en investering i en familj. Dock tycker en av våra 

respondenter att det är speciellt viktigt med feminism för att förtydliga hur unga kvinnor 

framställs i media, och att visa på hur många varor säljs med kvinnobilder som reklampelare. 
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   Våra respondenter uttrycker både tankar som kan kopplas till likartsfeminism och 

särartsfeminism (SOU 2005:66). Likartsfeminismen spårar vi i tankarna om kvinnors och mäns 

lika möjligheter på arbetsmarknaden, och särartsfeminismen där våra respondenter utvecklar hur 

de vill vårda sin kvinnlighet. 

   När det gäller att vara lyhörd för feminismens tankar menar Skeggs (1997) att egna upplevelser 

av förtryck kan vara en påverkansfaktor. I vårt material spårar vi inga radikala upplevelser av att 

våra respondenter skulle uppleva sig förtryckta. Möjligen kan detta gälla andra människor i våra 

respondenters berättelser. Magnusson (1998) menar att det är lättare att se ojämställdheter på 

långt håll än om det gäller den egna individen, vilket vi menar kan vara en tänkbar förklaring. 

 

5.2 Kvinnligt/manligt 

Våra respondenter uppfattar uppdelningen i kvinnligt/manligt som något som är väldigt klassiskt, 

nästan som taget för givet. Framför allt gäller detta uppdelningen av arbetet i hemmet. Kvinnan 

respektive mannen gör gärna det hon/han är van vid att göra, och därmed samtidigt det den 

personen är bäst på. Aktiviteter som blir en vana hos människor leder gärna till en 

institutionalisering, och i förlängningen ett gemensamt beteende hos en grupp individer; ett 

samhälle (Miegel & Johansson, 2002). För den enskilde individen kan det då uppfattas som att 

det är samhället som bestämmer det enskilda beteendet. 

   Kvinnligt och manligt är dock inget som kan tas för givet. Könsskillnader görs genom stilar, 

mode och beteenden, vilket våra respondenter bekräftar genom att tala om ”kvinnliga kläder” och 

till exempel ”make-up”. Att vårda sitt eget yttre anser våra respondenter vara mer utmärkande för 

kvinnor än för män, vilket bekräftas av Skeggs (1997) teorier om hur kvinnligheten vårdas genom 

att omhänderta kroppen. Något som däremot påpekas av våra respondenter är att normen 

förskjutits till att även män tar mer hand om sitt yttre. I presentationen av självbilden som kvinna 

ingår även att verka lockande på en man. Här är media en stark påverkansfaktor, där höga klackar 

och make-up är en del av rekvisitan. Rekvisitan i kombination med beteende och rörelsemönster 

skapar upplevelsen av att vara kvinna. Detta är inga fria val. Vi styrs av socialisationen 

(Nordberg, 2005). Här kategoriserar våra respondenter sig själva som kvinnor just i de situationer 

där de kunnat vårda sitt yttre och skapa en traditionellt kvinnlig framtoning. Utseendet ger 

kvinnan sin status som kvinna (Eliasson, 1988). 
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   I skapandet av det kvinnliga uppfattar våra respondenter i huvudsak det som viktigt att uppföra 

sig enligt förväntade normer. I dessa normer innefattas även omvårdande egenskaper. Skeggs 

(1997) talar om vårdyrken som ett sätt att uppnå någon sorts respektabilitet som kvinna, vilket är 

viktigt för att bli en ”fullgod” samhällsmedborgare (Abbott & Wallace, 1998). Författarna anser 

även att kvinnan har en tendens att sätta sig själv och egna behov i skymundan jämfört med 

mannens och barnens önskemål. Detta bekräftas av våra respondenter då de bland annat 

diskuterar runt huvudansvaret för hushållets tvätt. 

   Abbott & Wallace (1998) menar även att den traditionella familjen med en hemmavarande mor 

fortfarande betraktas som ”normal”, trots att endast ett fåtal lever på detta sätt. Då kvinnan enligt 

förväntningar ska ta huvudansvar för hem och barn, och i allmänhet tjänar mindre än mannen, så 

reproduceras ofta traditionella strukturer. Våra respondenter berättar om omgivningens 

uppfattning att de som kvinnor bör känna ”tacksamhet” då deras män tar hand om 

vardagsmatlagning och disk. 

   Våra respondenter är även i huvudsak uppvuxna enligt traditionella normer, där modern i 

huvudsak skött hemmet. Föräldrarnas arbetsfördelning har till stor del bestått då våra 

respondenter själva gått in i relationer. Undantag finns dock. Bourdieu (1999) ser detta som ett 

vidmakthållande av det godtyckliga, där en förklaringsmodell till upprätthållandet av strukturer är 

att den biologiska naturen har inrättat samhällen på vissa sätt. Det arbete som kvinnor utför är 

ofta mer osynligt. Om en man utför samma arbete kvalificeras det upp. Den man som har hand 

om hushållet får större uppmärksamhet av sin omgivning än en kvinna i motsvarande position 

enligt våra respondenters skildring av sina privatliv. Denna större uppmärksamhet ges även av 

andra kvinnor vilket stödjer Bourdieus (1999) teori om att den manliga dominansen är så 

etablerad att inte kvinnor märker att den existerar. Därför kan den utövas i stort sett oinskränkt. 

Bourdieu (1999) kallar detta för symboliskt våld, där kvinnorna är offer som inte ens lägger 

märke till att de utsätts. Som ett exempel på detta kan vi nämna att kvinnorna tycker att de är den 

bestämmande parten i det gemensamma hemmet. Däremot har de inte gett uttryck för några 

faktiska situationer där så skulle vara fallet. 

   Uppdelningen i kvinnligt och manligt är något relationellt. Inget av begreppen skulle existera 

utan sin motsats, och om förhållandet mellan kvinnor och män bara är en relation förintas även 

myten om det evigt kvinnliga (Bourdieu, 1999). Relationen blir istället en socialt konstruerad 

verklighet som tas för givet i utövandet av självklara rutiner (Miegel & Johansson, 2002). 
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Goffman (2000) väljer att se detta som en symbolisk interaktion där självet upprätthålls genom 

sin relation till andra. Här gäller det att få observatören att tro på de framskapade intrycken. Våra 

respondenter tycks ha uppfattningen att det finns beständiga kvinnliga egenskaper, att 

framställningen av dessa är viktiga och att de till viss del manifesteras genom yttre stil och 

klädsel. Men även omsorgen om andra är något kvinnligt, då en respondent bland annat ser sig 

som okvinnlig om hon tänker egoistiskt. Motsättningen mellan kvinnligt och manligt får till följd 

en mängd andra motsättningar i mjuka respektive hårda värden. Motsättningarna får män att 

känna stolthet över sitt kön, och kvinnor att näst intill skämmas över sitt eget (Bourdieu, 1999). 

Som exempel på manliga egenskaper tar våra respondenter upp handlingskraftighet, karriär och 

ett intresse för ekonomi; egenskaper som traditionellt värderas högt i samhället. Bourdieu (1999) 

pekar även han på en asymmetri mellan kön och produktionsförhållanden; där det materiella 

vinner över det andliga, och den patriarkala hierarkin således blir den rådande diskursen. När 

våra respondenter diskuterar kvinnligt och manligt i arbetslivet förknippas män oftast med makt 

och handlingskraftiga, fysiska yrkespositioner. Kvinnor förknippas med barnomsorg och 

vårdyrken (och inte en enda av våra respondenter nämner det faktum att vården i allmänhet 

innebär tungt fysiskt arbete). Vid könsöverskridande yrkesval eller fritidsaktiviteter som avviker 

från den kvinnliga normen uppstår gärna en osäkerhet inför hur omgivningen ska uppfatta den 

egna personen. När våra respondenter gör ”manliga” saker, blir de således osäkra på sin egen 

kvinnlighet. Som flicka/kvinna måste man mer eller mindre frivilligt avstå från en mängd 

beteenden för att inte bli kallad maskulin (Nordberg, 2005). Detta kan gälla även om kvinnan 

bara uttrycker något som hon själv tolkar som en okvinnlig uppfattning om något. Nordberg 

(2005) menar att man i en sådan situation gärna tar ett steg tillbaka och använder strikt kvinnliga 

eller manliga förklaringsmodeller på ett fenomen. Dessutom blir det gärna så att även om man 

gjort ett könsöverskridande yrkesval upprättas gärna traditionellt kvinnliga och manliga 

positioner inom en arbetsgrupp. Väljer man att se hemmet som en sådan liten arbetsgrupp kan 

dessa traditionella positioner förklara varför mannen hamnar i maktposition och blir 

huvudansvarig för mer handlingskraftiga sysslor; exempelvis bilreparationer och underhåll av det 

gemensamma hemmet. Om mannen blir sjuk får däremot kvinnan makten, då hon förutsätts vara 

”experten” inom omvårdnad. 
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5.3 Jämställdhet 

I jämlikhetsbegreppet ingår respekt för människor där alla ska ha en möjlighet till 

självutveckling. För att nå en självutveckling oavsett kön hänvisar den distributiva rättvisan till 

ett jämlikt tillgodoseende av människors grundläggande behov och att den materiella statusen 

inte får skilja sig för mycket (Arnesson et al, 1995).  Våra respondenter ser på jämlikhet ur ett 

lön- och yrkesmässigt perspektiv där alla ska ha samma lön för samma arbete, och där olika 

yrken ska ha samma status, då vi är i behov av olika yrkesgrupper i samhället. För att vara jämlik 

måste det finnas någon som man kan jämföra sig med (Arnesson et al, 1995). Våra respondenter 

jämför sig med sina föräldrar och sin partner där det är viktigt att kunna göra samma saker som 

sin man, men också med män i övrigt när det gäller lön och yrkesval. En av respondenterna 

resonerade kring varför kvinnor måste anstränga sig hårdare för att få samma villkor som en man 

på samma arbetsplats.  

   Enligt Susan Moller Okin (Arnesson et al, 1995) har obetalt hemarbete som en ojämlikhet 

mellan män och kvinnor allvarliga effekter på kvinnors liv men också på deras barn, genom hur 

den sociala kontexten de lever under påverkar dem. Detta har vi sett hos respondenternas svar om 

deras uppväxt där många inte vill ha samma liv som deras mor. En respondents mor hade ingen 

egen ekonomi utan fick pengar av sin man varje vecka och så ville inte respondenten att hennes 

liv skulle se ut. Trots detta lever många av respondenterna som sin mor och detta är en struktur 

som behöver förändras för att nästa generation ska kunna leva ett liv i jämlikhetens tecken. Våra 

respondenter tyckte i genomsnitt att de hade det jämställt i sitt hem. De upplevde detta som 

positivt, men många som tycker att familjen behöver vara mer jämställd stöter på olika argument 

mot detta. Till exempel sköter många av respondenterna hemmet medan mannen sköter bil, 

trädgård och underhåll av bostaden i form av mindre reparationer. Alla är dock inte nöjda med 

denna fördelning. Den ojämställda fördelningen mellan kvinnor och män rör både det obetalda 

hemarbetets fördelning och en mängd andra företeelser i samhället (Arnesson et al, 1995). 

Ovanstående stycke stödjer Magnussons (1998) teorier om att det är lättare att se ojämställda 

förhållanden om de rör någon annan än den egna individen. Andra exempel på ojämlikheter än 

hemarbete som våra respondenter tar upp är till exempel positioner inom yrkeslivet och lön. 

   Angående upplevelser av förtryck vill man själv gärna vara det undantag som bekräftar en regel 

(Magnusson, 1998). En av våra respondenter ser sig själv som annorlunda, då hon alltid vågat 
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ställa krav och fått dessa tillgodosedda avseende anställning, lön et cetera. Frågan är huruvida 

hon verkligen särbehandlats, eller om hon bara upplever det så. 

   Inom olika yrkesgrupper finns könssegregerade strukturer som försvarsmakten, men också 

inom vårdyrken (Arbetslivsinstitutet, 2005).  En del av våra respondenter som arbetar inom 

vården, kunde se att där det fanns en manlig dominans bland de anställda där styrde också 

männen men där det var dominans med kvinnor som anställda var det en balans mellan män och 

kvinnor, med undantag för den arbetsplatsen där det bara fanns kvinnlig vårdpersonal och 

manliga vaktmästare. Vidare tyckte våra respondenter att det fanns manliga yrken och kvinnliga 

yrken. 

   Den jämställdhetslag som finns i Sverige har huvudfokus på arbetslivet och som grundbult att 

alla människor ska behandlas lika. I lagen ingår krav på både ett aktivt agerande för jämställdhet 

samt olika förbud mot diskriminering (Iseskog, 2000). Våra respondenter funderade över vad de 

upplevde jämställt i vårt samhälle, men kunde bara nämna rösträtt och rättighet att i alla fall söka 

utannonserade arbeten som exempel. Däremot kunde de räkna upp en mängd fenomen de 

upplevde orättvisa; exempelvis allt som rör ansvar för barnen, politisk makt och lönebildning. 

   Gällande kvinnans huvudansvar för hem och barn finns en rådande samhällsnorm som är svår 

att bryta. För att följa konventionerna måste man visa upp ett frontstage (Goffman, 2000) där man 

som kvinna tar detta ansvar. Bland våra respondenter har uttryckts åsikter i denna riktning. 

   Merparten av våra respondenter arbetade deltid, och uppfattade det som ett eget val för att livet 

skulle gå ihop. Att just de valt att arbeta deltid; och inte deras män, stämmer väl överens med det 

manliga heltidsarbetet som en rådande norm (Arbetslivsinstitutet, 2005). 
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6. Slutsatser och diskussion 

 

Våra respondenters uppfattning om feminism är i huvudsak negativ. Vad feminismen egentligen 

står för är i många sammanhang oklart. Respondenterna var även benägna att förväxla feminism 

och feminitet. Om vi däremot strikt skulle ha utgått från den begreppsdefinition vi använt oss av 

beträffande feminismen, så uttryckte våra respondenter många feministiska tankar. Våra 

respondenter uttrycker således feministiska åsikter, men vill ändå inte definiera sig som 

feminister. 

   Samhället (och media) är enligt våra respondenter starka drivkrafter i att kvinnlighet förknippas 

med bland annat utseende. Att ge omsorg definieras också som något mycket kvinnligt. Manligt 

är kraftfulla handlingar, ekonomisk makt och traditionellt manliga yrken. De åsikter som uttrycks 

är att kvinnor och män ska ha lika ansvar och delaktighet i ett hushålls alla arbetsuppgifter, men 

den faktiska arbetsfördelningen i våra respondenters hem är i huvudsak långt mer traditionell. 

   Deras spontana uppfattning är att de lever jämställda liv, men vid en djupare eftertanke 

upplever de orättvisor; framför allt gällande karriärmöjligheter och lönebildning i arbetslivet. 

Diskussioner om jämlikhet berör även i huvudsak arbetslivets villkor, medan deras privatliv 

verkar komma i skymundan. De flesta respondenter bär huvudansvaret i hemmet, men verkar inte 

direkt reflektera djupare eller invända mot detta. En annan slutsats vi drar är att uppväxten till 

stor del styr det egna beteendet i vuxen ålder. 

   När vi jämför vårt eget material med Nordins (2002) respondenter så upplever vi att de yngre 

kvinnorna i genomsnitt har en mer positiv uppfattning om feminism. Samtliga respondenter (både 

Nordins och våra) ansåg att feminismen var viktig och att man skulle värna om den, men de var 

inte självklart feminister själva. Alla var även oense om vad feminismen stod för, och ansåg att 

media framställer feminister som något negativt, även om de yngre kvinnorna (Nordin, 2002) 

verkade ta mer aktivt avstånd från denna uppfattning. Både våra respondenter och Nordins 

respondenter uttryckte det som negativt att bli kallad feminist. Kvinnlighet representeras av 

omsorg och ödmjukhet. 

   Alla upplevde det som viktigt att ha ett jämställt samhälle och att engagera sig i 

jämställdhetsfrågor. Dock är vi av uppfattningen att våra respondenter efter reflektion upplevde 

fler ojämställda fenomen än vad Nordins (2002) respondenter gjorde. 
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6. 1. Metoddiskussion 

Det har varit ett privilegium för oss att få ta del av våra respondenters liv och tankar när vi har 

gjort våra intervjuer. Det har varit personliga och intressanta samtal vilket vi inte skulle ha fått 

om vi gjort en enkätundersökning. Däremot skulle vi kunna ha använt oss av både djupintervjuer 

och enkäter för att få ett större antal svar men vi anser att med våra intervjuer som täcker från 

Norrköping och ner till Malmö att vi fått enhetliga svar från respondenterna. Vi vill hävda att om 

någon annan skulle göra samma studie med andra respondenter i en annan del av landet skulle de 

få ungefär samma resultat. 

   Att göra en uppsats med inslag av kvinnoforskningens arbetsmetoder har varit både roligt och 

intressant. Kvinnoforskning skiljer inte på privatliv och det offentliga livet på samma sätt som 

annan forskning. Andra vågens feminism inledde arbetet med att göra det personliga till föremål 

för politiska diskussioner och debatt. Vi anser att det är viktigt att se på kvinnornas liv både i 

hemmet och i arbetslivet. Det personliga är också forskningsbart, och de små och personliga 

bekymren kan relateras i större sammanhang. 

   Vi valde att göra en förstudie och gjorde då en gruppintervju. Denna intervju gav oss en aning 

om hur det kommande resultatet skulle komma att se ut, men gav oss även en chans att revidera 

en del frågor i vår intervjuguide, samt att lägga till de frågor om minnen från barndomen som vi 

ställt till våra respondenter. Förstudien är således något vi är nöjda med att ha lagt tid och energi 

på. 

   Vi valde en semistrukturerad intervjuguide för att ha möjlighet att låta respondenterna kunna 

tala fritt, och när de spårade ut helt kunna styra in dem på rätt spår igen.  Hade vi använt oss av 

en strukturerad intervjuguide tror vi inte att vi fått lika uttömmande svar. Då vi anser att vi i vår 

studie fått en relativt god insyn i våra respondenters vardagsliv och i de sociala relationer de har i 

hemmet och på arbetet känner vi oss således nöjda med vårt val av intervjuteknik. Vi tror inte 

heller att bandinspelningarna har stört så mycket (våra respondenter glömde snabbt 

bandspelaren), utan snarare varit ett ovärderligt stöd för minnet. 

   Vi har under intervjuerna och i vårt arbete med resultatdelen och analysen försökt att tänka på 

etiken i vår uppsats och att inte redovisa något som kan upplevas som intrång i privatlivet under 

intervjuerna då vi faktiskt gick ganska djupt in i deras privatliv under våra samtal/intervjuer. 



60 

Att vi själva är kvinnor som intervjuat kvinnor hävdar vi har en stor betydelse för de svar vi fått, 

men att det även är väsenligt för de tolkningar av svaren som skett. Vi anser vidare att om vi hade 

varit män som gjort samma undersökning hade vi fått ett annat resultat. 

   Vi menar slutligen att vår undersökning kan vara ett material som initierar en diskussion på 

teman som jämställdhet, kvinnligt/manligt, feminism och arbetsliv kontra privatliv. 

 

6. 2. Resultatdiskussion 

Vi upplever det lite märkligt att våra respondenter inte vet mer om vad feminismen är och står 

för. Det har ju trots allt varit en hel del prat om feminism och det nya partiet FI på tv och i olika 

media, så i våra inledande tankar om projektet ingick att respondenterna skulle veta lite mer än 

vad som faktiskt framkom. Det är även media, enligt våra respondenter, som gett dem en negativ 

bild av feminismen. Vi hade möjligen förväntat oss att de skulle vara lite negativa till feminismen 

men inte så negativa som de faktiskt var, en respondent sa rent ut ”fy fan vad jobbigt”. Våra 

respondenter valde även att skapa en skillnad mellan sig själva och feminister. 

   Att man tänker på hår, vilket vi förmodar är kroppshår, när man tänker på feminism upplevde vi 

som lite skrämmande. Det tyder enligt våra föreställningar på att de som vill framställa feminister 

som kvinnor som inte månar om sina egna kroppar har lyckats ganska bra. Även 

sammanblandningarna mellan feminin och feminist förvånade oss. 

   En respondent ville inte använda ordet feminist för det har en negativ klang i hennes 

omgivning, och hon föredrog att i stället använda sig av ordet humanist. Humanist och humanism 

är bra ord tycker vi, och kanske är det orden som skulle kunna efterträda ordet feminism (som 

verkar ha fått en negativ stämpel), så att vi alla kan ta till oss innebörden och försöka att leva 

efter det för att få ett samhälle där vi alla lever på lika villkor. Vi hade inga frågor om FI till våra 

respondenter utan det var de själva som tog upp och det är ganska märkligt tycker vi att de tar 

upp ett feministiskt parti och ändå vet så lite om vad de står för. Våra respondenter ansåg ändå att 

det är viktigt med feminismen, men vill inte propagera det själva. Kan det kanske vara bekvämare 

att låta ett litet antal radikala feminister föra talan beträffande de saker man själv också tycker 

egentligen? 

   Våra respondenter tycker i genomsnitt att kvinnligt handlar om utseendet och omvårdnad 

medan mannligt handlar om agerande och ekonomi. Kvinnligt skulle då vara att ta hand om 

hushållsbestyren, så som tvätt och städning, medan manligt skulle vara att ta hand om trädgård 
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och bil. Vi tycker att detta är en gammalmodig bild som lever kvar och det är ganska 

skrämmande, att dagens samhälle inte har kommit längre i sin utveckling. Ändå; trots att våra 

respondenter tycker att det finns kvinnligt och manligt i hur man sköter ett hem, så tycker de att 

de har det jämlikt i hemmet, vilket vi upplever som motsägelsefullt. 

   Vi anser att media har stor skuld i detta, som framställer kvinnan som ett objekt, medan mannen 

framställs som subjekt. De yngre män som växer upp i dag blir mer och mer utseendemedvetna, 

och kanske är det så att det blir jämställt där? Många av våra respondenter tycker att det är viktigt 

att känna sig kvinnliga och att det känns viktigare nu än tidigare. En orsak kan vara den ålder 

våra respondenter befinner sig i. När en kvinna åldras känns det kanske som om man måste 

kämpa mer för att behålla sitt utseende för att fortfarande vara attraktiv för männen, en bild som 

vi tycker att media har gett oss. Mycket kan även bero på den utseendefixering som finns överallt 

i samhället. 

   En respondent har betonat att kvinnor och män är duktiga på olika saker, vilket kan vara lite 

förvånande att höra från en kvinna mellan 30 och 40 år. En annan respondent antyder att kvinnor 

inte är lika lämpliga som chefer då de har svårt att komma överens med varandra. Här verkar 

många klassiska föreställningar om kvinnliga och manliga egenskaper leva kvar och vi trodde att 

våra respondenter skulle vara mera jämlika i sitt tänkande om kvinnligt och manligt.  

   De flesta av våra respondenter tyckte att jämlikhet var att män och kvinnor skulle ha samma 

rättigheter när det gäller yrken och lön. Dock var det inte lika många som nämnde jämställdhet i 

privatlivet som något lika självklart. Många av respondenterna hade ju faktiskt huvudansvaret för 

hemmet. De ansåg trots detta att jämlikhet är mycket viktigt i vårt samhälle. 

   Vi tycker att det är uppseendeväckande att våra respondenter efter mycket tänkande inte kunde 

nämna något i vårt samhälle som är jämlikt. Samtidigt tycker intervjupersonerna att Sverige har 

kommit långt då det gäller jämställdhet, vilket vi tycker är paradoxalt. 

   Visst nämndes det att kvinnor och män har samma rättigheter att söka samma arbete men har 

dom samma verkligen samma möjligheter till att få en anställning? Det tror inte vi i alla fall. Det 

nämndes också att kvinnor har rösträtt och respondenten trodde att detta var en rättighet vi 

kvinnor fått på 60-70-talet vilket också förvånade oss att de inte hade kännedom om. Vi blev 

även fundersamma över att respondenterna inte kände till att föräldraledighet är 

pensionsgrundande; våra respondenter hade ju egna barn och borde därför vara insatta i detta 

anser vi. 
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   Könstillhörigheten hos oss som forskare har givetvis haft effekt på vilka frågor vi ställt, samt 

hur vi blivit bemötta av våra intervjupersoner. Vår könstillhörighet bör även ha påverkar vilka 

svar vi fått. Som kvinnor förväntades vi ha en gemensam föreställningsvärld med våra 

respondenter. Vi blev omedelbart kategoriserade som kvinnor, vilket styrde deras uppfattning om 

oss. Nordberg (2005) pekar på flera olika aspekter av en forskares könstillhörighet. Dels kan den 

befrämja eller försvåra tillträde till vissa platser, genom att vara kvinna/man frammanas vissa 

diskurser och stereotypier samt att forskarens könstillhörighet även påverkar hur det insamlade 

materialet analyseras. 

    Utifrån tankar om den hegemoniska maskuliniteten riskerar dock forskning av kvinnliga 

forskare eller feministisk forskning att underordnas eller marginaliseras (Nordberg, 2005). 

 

6. 3. Fortsatt forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att göra om detta forskningsprojekt på samma personer om 

exempelvis ett år för att se om våra respondenter har samma åsikter, eller om de efter denna 

undersökning har börjat tänka och kanske ändrat sin uppfattning. Ofta startas ju i en 

intervjusituation även ett framtida tankearbete hos respondenterna. 

   Man skulle också göra en likadan undersökning bland män med samma kriterier för att se 

om/hur deras uppfattningar skiljer sig. Det hade även varit intressant att intervjua de män som 

våra respondenter lever tillsammans med för att se hur lika/olika deras uppfattningar är.  

   Vi frågar oss även om ett politiskt parti som FI kunde vara intresserade av att ta del av vårt 

resultat, och utifrån detta eventuellt förändra sin framtoning för att nå ut på ett positivare sätt till 

en bredare allmänhet av kvinnor. 

   Vidare skulle man kunna göra en undersökning på äldre kvinnor respektive yngre kvinnor samt 

kvinnor med eller utan akademisk bakgrund. Vi vill hävda att här kan finnas skillnader i 

uppfattningar. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Samtliga respondenter ska vara kvinnor med en position inom arbetslivet, levande i en fast 

relation och ha barn. De är mellan 30-40 år. 

 

Övriga bakgrundsvariabler 

Ålder 

Antal barn i åldrarna: 

Yrke och år inom yrket/arbetslivet som sådant 

Tjänstgöringsgrad 

Övrigt av intresse 

 

Feminism 

Vad innebär ordet feminism för dig? 

Hur är din egen inställning till feminism?  

Anser du att du själv är feminist? På vilket sätt i så fall och varför… 

Tycker du att feminism är viktigt i dagens samhälle? Varför/varför inte… 

Vad/vem är det som påverkat din inställning? 

Har du några minnesbilder av feminism från din barndom eller uppväxt? (från media, föräldrar 

med flera). Berätta! 

 

Kvinnligt/manligt 

Vad tycker du är kvinnligt och manligt? 

Berätta om din egen uppfattning av dig själv som kvinna! Uppfattar du dig själv som kvinnlig? 

På vilket/vilka sätt? Är det viktigt att vara kvinna? I förhållande till män och andra kvinnor… 

Vad tycker du är kvinnligt och manligt i hemmet/privatlivet? Hur ser det ut i ditt eget hem? 

Vad tycker du är kvinnligt/manligt i arbetslivet? Vilka yrken, positioner, företeelser... ge 

exempel. 

Har du några minnesbilder av kvinnligt/manligt från din barndom eller uppväxt? (från media, 

föräldrar med flera). Berätta! 
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Upplever du att könen i olika sammanhang befinner i någon maktposition i förhållande till den 

andre? 

 

Jämställdhet 

Vad är jämställdhet för dig och vilken betydelse har den? 

Beskriv din egen inställning till jämställdhet och diskussionerna runt den! 

Vad i samhället uppfattar du som jämställt/inte jämställt? 

Anser du att det råder jämställdhet i ditt hem? Motivera. 

Anser du att det råder jämställdhet på din arbetsplats? Motivera. 

Har du några minnesbilder av jämställdhet från din barndom eller uppväxt? (från media, föräldrar 

med flera). Berätta! 
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Bilaga 2 

 

 

”Bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor har under senare tid fått ökad aktualitet. 

Strävanden till jämställdhet har ett växande stöd hos allmänheten. Samhället bör aktivt stödja 

dessa strävanden och på samhällslivets olika områden genomföra åtgärder som skapar ökad 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Målmedvetna och samordnade insatser krävs formade 

efter en helhetssyn. Arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor kan inte bedrivas isolerat.” 

(Olof Palme, 1972) 
 

 
 

 


