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Abstrakt 

 

Studien har gjorts på uppdrag av stadsdelen Majorna i Göteborgs kommun och är baserad på 

kvalitativa intervjuer med tio stycken intervjupersoner. Intervjupersonerna är slumpvis utvalda 

där det enda vi hade i åtanke var att blanda kvinnor och män. Vårt syfte är att se vad det finns för 

föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete inom verksamhetsområdet skola/förskola 

för att kunna urskilja möjligheterna för intervjupersonerna att ge jämlik service till brukarna ur ett 

genusperspektiv (Wahl m fl 2001 s.171). Detta kan vi uppnå genom att synliggöra ett antal 

erkända sätt att tänka kring jämställdhet och jämställdhetsarbetet. Resultatet visar att det finns 

både skillnader och likheter i attityder, tankar och känslor angående jämställdhet och 

jämställdhetsarbetet hos de kvinnor och män vi intervjuat.   Resultatet kommer i kombination 

med de valda teorierna att användas som ett sätt att förstå hur detta kan komma att påverka hur 

det ges jämlik service till brukarna i stadsdelen. De teorier vi kommer att tillämpa är teorin om 

genussystemet, homosocialitetsteorin, teorin om roller, teorin om straff och övervakning samt 

diskursanalysen.  Slutsatser vi kunnat dra av vårt material är att det finns djupt inrotade 

föreställningar om könet som något annat än biologiskt. Det talas förutom om män och kvinnor i 

termer om manligt och kvinnligt. Dessa föreställningar är framträdande hos båda könen. En 

markant skillnad mellan könen är dock inställningen till ett aktivt jämställdhetsarbete samt en 

medvetenhet om hur våra intervjupersoners eget förhållningssätt kan påverkas av hur de ger 

jämlik service till brukarna ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, jämlikhet, genus, attityder, diskursanalys, skola, förskola 
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Abstract 

 

The study was commissioned by the district Majorna in Gothenburg Municipality, and is based 

on qualitative interviews with ten interviewees. The interviewees are randomly selected where 

the only thing we had in mind was to mix men and women. Our aim is to see what there is to 

notions of gender and gender equality within the field school / kindergarten in order to identify 

opportunities for interviewees to provide equal service to customers from a gender perspective 

(Wahl et al  2001 p.171). This we can achieve by making visible a number of recognized ways of 

thinking about gender and gender equality. The results show that there are both differences and 

similarities in attitudes, thoughts and feelings about gender and gender equality of women and 

men we interviewed. The result, coupled with the chosen theories will be used as a way to 

understand how this might affect how it is given an equal service to customers in the district. The 

theories we will apply are: the theory of the gender system, homosociality theory, the theory of 

roles, and the theory of punishment and surveillance, and discourse analysis. Conclusions we 

have drawn from our material is that there are deeply entrenched beliefs about sex as something 

other than biological. It is spoken except when men and women in terms of masculinity and 

femininity. These ideas are prominent in both sexes. A marked difference between the sexes, 

however, is the setting for an active work on gender equality and an awareness of how our 

interview individuals' own attitudes may be influenced by how they give equal service to 

customers from a gender perspective. 

 

Keywords: Gender equality, equity, gender, attitudes, discourse analysis, school, preschool 
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1. Inledning 

 

Denna studie genomförs på uppdrag av Majornas stadsdel i Göteborgs kommun. Vi undersöker 

anställdas attityder, tankar och känslor gentemot jämställdhet och jämställdhetsarbete ur ett 

genusperspektiv inom verksamhetsområdet förskola/skola. Vi har valt ut 10 stycken anställda och 

urvalet är gjort bland förskolerektorer, rektorer och pedagoger inom nämnda 

verksamhetsområden men åtskillnad görs bara mellan män och kvinnor. Genom kvalitativa 

intervjuer leder vårt empiriska material oss till att de kvinnor och män vi intervjuat rör sig inom 

olika diskurser då de talar om jämställdhet. Vi menar då att detta skulle kunna påverka deras 

möjligheter att uppfylla ett av stadsdelens mål; att ge jämlik service till sina brukare.   

             

1.1 Syfte och problemformulering 

Vårt syfte är att urskilja möjliga sociala konsekvenser våra intervjupersoners beskrivningar av sin 

verkligenhet kan få och därigenom se hur möjligheterna ser ut för intervjupersonerna att ge 

jämlik service till brukarna. Detta avser vi uppnå genom att söka efter mönster i det som våra 

intervjupersoner uttrycker via språket och vilka möjliga konsekvenser olika diskursiva 

framställningar av verkligheten kan få (Jørgensen & Philipps 2000 s.28). Vi kommer sedan att 

kritiskt granska de diskursiva framställningarna av verkligheten för att uppnå vårt syfte.  

 

Vi kommer att kartlägga mönster i attityder, tankar och känslor hos våra intervjupersoner och se 

hur dessa skulle kunna påverka individernas möjligheter att ge jämlik service. Att forska om 

genus innebär att man som forskare undersöker hur människor tänker, tolkar, uppfattar, 

symboliserar, känner, skriver, målar, dansar, fantiserar, önskar, upplever, definiera, alltså 

”konstruerar” det som vi i vardagligt språk kallar kön samt vilken betydelse det har och har haft 

(Vetenskapsrådet 2005 s.3). Ur ett genusperspektiv har vi tänkt se om det finns skillnader i hur 

man tänker och resonerar kring jämställdhet och jämställdhetsarbete inom organisationen. I 

enlighet med ett av stadsdelens mål ska det ges jämlik service till brukarna och en del i detta 

arbete är att jämställt bemöta och aktivt arbeta för att jämställdhet prioriteras som arbetsuppgift. 

Trots att Sverige internationellt sett är en förebild gällande jämställdhetsarbetet finns det 

fortfarande mycket arbete kvar att göra (Regeringen 3). Det handlar framförallt om att ändra 
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djupt inrotade och kulturellt betingande attityder som grundar sig på ett isärhållande av vad som 

är kvinnligt respektive manligt (Hirdman 2003 s.70). 

 

Utifrån vårt syfte avser vi att besvara följande frågeställningar: 

Hur ser de anställdas attityder, tankar och känslor till jämställdhet och jämställdhetsarbete ut? 

Kan vi se några mönster i attityder, tankar och känslor mellan kvinnor och män och i så fall 

vilka? Hur kan dessa eventuella mönster tolkas utifrån de valda teorierna? 

 

Vårt intresse för denna studie väcktes då vi läst studier som gjorts där man endast studerar hur 

mycket utrymme flickor respektive pojkar får i klassrummet men inte vad det beror på. Vi anser 

det därför intressant att studera hur attityder, känslor och tankar hos personal som arbetar inom 

ett verksamhetsområde som är knutet till barn påverkar hur de skulle kunna ge jämlik service 

utifrån ett genusperspektiv. Vi vill alltså undersöka eventuella mönster i personalens attityder, 

känslor och tankar och se om dessa kan knytas till kön.  

 

1.2 Socialpsykologisk studie 

Denna studie är socialpsykologisk därför att vi studerat förhållandet mellan individ och samhälle 

(Angelöw & Jonsson 2000 s.9). Detta har vi gjort genom att intervjua enskilda individer som 

representerar individnivån. Därefter har vi kopplat det empiriska material vi erhållit av dessa 

intervjuer till teorier som är bundna till övergripande strukturer som vi menar är en representation 

av samhället. Individerna är även en del av den organisation de verkar i och genom att intervjua 

enskilda individer kan vi få kunskap om vilket språk som talas inom organisationen. Vi har tittat 

på vilken roll normer spelar för den enskilda individens beteende genom att söka efter attityder, 

tankar och känslor. Detta har vi gjort med kännedomen att vi först måste försöka skapa oss en 

förståelse för hur samhällsförhållandena ser ut (ibid s.9), alltså vad som är legitimt och varför. 

Detta för att vidare kunna sätta våra intervjupersoners utsagor i en lämplig kontext i analysen. Vi 

har valt att använda oss av Erving Goffman (1977) som är en väletablerad teoretiker inom 

socialpsykologin för att förstå vårt studieobjekt. Foucault levde år 1926-1984 och var en fransk 

filosof med examen i både psykologi och psykopatologi (Foucault 2003 s.4). Michel Foucaults 

(2003) teorier kommer även att ha en betydande funktion för hur vi förstår vårt studieobjekt. 



 8 

Trots att traditionell socialpsykologi inte tar hänsyn till makt och diskurser, teman som Foucault 

kanske främst studerade, vill vi använda oss av och se Foucaults teorier som socialpsykologiska. 

Hans teorier ligger nära den kritiska socialpsykologin då hans verk om framförallt övervakning 

och straff avslöjar orättvisor grundade i maktförhållanden.  

 

När vi säger att vi ska söka efter attityder menar vi att vi ska titta på intervjupersonernas 

förhållningssätt gentemot någon/något. Via deras förhållningssätt till någon/något visar de sin 

inställning vilken ofta, i det fall man pratar om attityder, är långvariga och ett resultat av tidigare 

erfarenhet (Ne1). Vad vi menar med tankar och känslor är hur våra intervjupersoner via inre 

fenomen uppfattar sin existens. Trots att yttre faktorer påverkar människan så tolkar människan 

själv dessa faktorer med hjälp av tidigare erfarenheter (Hughes m fl 1988 s.140). Genom att vi tar 

hänsyn till tankar och känslor i denna kvalitativa studie vill vi erhålla kunskap och skapa 

förståelse för hur våra intervjupersoner uppfattar sin livsvärld (ibid).  

 

1.3 Vårt perspektiv 

Vi kommer i vår uppsats att ha ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet innebär att 

vi har ett könsperspektiv som betyder att vi genom att ta hänsyn till det biologiska könet gör en 

distinktion mellan de båda och kommer att uppmärksamma betydelser av kön när vi beskriver 

organisationen och vad som sker inom den (Wahl m fl 2001 s.37). Vi vill inte bidra med ännu en 

studie där könsblindhet blir ett faktum då detta ofta en kritik inom denna typ av forskning. Vi har 

en socialkonstruktivistisk uppgångspunkt. Den socialkonstruktivistiska synen lyfter fram språket 

som en viktig del. Inom genusvetenskaplig forskning är det vanligt att ha utgångspunkten att kön 

konstrueras genom sociala sammanhang. Kontexten i form av kulturens betydelse tydliggörs. 

Olika kulturer för med sig olika förväntningar på respektive kön.  

 

Vi ansluter oss till synsättet att människor inte själva kan bestämma över hur de uppfattar och 

tolkar omvärlden utan att språket samt den information som finns tillgänglig utifrån styr 

människor, deras tankar och därigenom även deras sätt att handla. Med detta som utgångspunkt 

anser vi att vårt syfte att undersöka tankar, känslor och attityder hos våra intervjupersoner kring 

jämställdhet och jämställdhetsarbetet kan ge oss svar på hur intervjupersonernas möjligheter att 

ge jämlik service till brukarna inom stadsdelen ter sig.  
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1.4 En uppdragsstudie 

Studien är gjord på uppdrag av Stadsdelen Majorna i Göteborg. Vår begränsning var att studien 

skulle beröra likabehandlingsplanen, jämställdhet och jämlikhet samt ske inom 

verksamhetsområdet Skola/förskola. Det uppdrag stadsdelen föreslog till en början var att 

säkerställa om det gavs jämlik service till brukarna inom stadsdelen. Då uppdragsgivaren ville att 

intervjuer skulle göras med anställda ansåg vi att vi på det sättet aldrig kunde få svar på om det 

gavs jämlik service utan endast besvara hur möjligheterna såg ut för våra intervjupersoner att ge 

jämlik service utifrån våra valda teorier. Stadsdelen avsåg även att ett säkerställande av att ge 

jämlik service till brukarna skulle omfatta samtliga verksamhetsområden inom stadsdelen. Detta 

var en alldeles för omfattande uppgift i förhållande till uppsatsens omfattning varför vi valde att 

begränsa oss till verksamhetsområdet skola/förskola. I vårt urval av intervjupersoner begränsade 

vi oss till tio personer. Vi kom tillsammans med uppdragsgivaren överens om att titta på vad det 

fanns för föreställningar om jämställdhet och jämställdhetsarbete inom organisationen. Syftet 

blev därför att synliggöra ett antal erkända sätt att tänka kring jämställdhet inom 

verksamhetsområdet Skola/förskola i stadsdelen Majorna (Wahl m fl 2001 s.171).  

 

1.5 Disposition 

1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, hur den är socialpsykologisk, studiens syfte 

och frågeställningar samt studiens avgränsningar. 

 

2. Bakgrund 

Kapitlet avser att förmedla en djupare förståelse för vårt studieobjekt. Vi presenterar lagstiftning 

och andra styrdokument som reglerar arbetet med jämställdhet för organisationen och dessutom 

beskriver vi könsstrukturen och redogör kort för tidigare forskning på området. 

 

3. Teori 

För att skapa en förståelse för män och kvinnors olika villkor och förhållanden på såväl individ-, 

organisations- och samhällsnivå redogör vi för teorier som berör ämnet. Avslutningsvis följer en 

kort sammanfattning av kapitlet. 
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4. Metod 

I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt.  

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras det empiriska material vi erhållit av våra intervjupersoner och som vi 

har tänkt använda i den kommande analysen. Presentationen sker genom teman som togs upp 

under intervjuerna. 

 

6. Analys 

I detta kapitel har vi analyserat resultatet med hjälp av de valda teorierna. Genom att dela upp 

analysen i de olika diskurser våra intervjupersoner rörde sig i, har vi placerat intervjupersonernas 

utsagor under dessa rubriker och därefter analyserat det empiriska materialet.  

 

7. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen besvaras studiens frågeställningar och resultatet diskuteras. Dessutom 

presenterar vi brister i undersökningen.  
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2. Bakgrund 

 

Syftet med detta kapitel är att skapa oss en djupare förståelse av det fenomen vi valt att studera.  

Därför har vi valt att titta på vilken betydelse den rådande könsstrukturen har på män och 

kvinnor i arbetet med jämställdhet genom att beskriva den. Vi kommer att presentera nuvarande 

lagstiftning och andra styrdokument kring jämställdhet i den offentliga sektorn som skol- och 

förskoleverksamheten är en del av. Kapitlet kommer att avslutas med en presentation av tidigare 

forskning samt en sammanfattning.   

 

2.1 Hur jämställdhet tar sig i uttryck i politik och lagstiftning på 

samhällsnivå 

Sverige är ett demokratiskt land och garanterar sina medborgare ”allas likhet inför lagen” 

(Schömer 2005 s.90ff). Regeringens jämställdhetspolitik ska syfta till att motverka och förändra 

system som vidmakthåller fördelningen av makt och resurser mellan könen på samhällelig nivå 

och till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att 

påverka sin livssituation (Regeringen 3). Jämställdhetslagen (JämL 1991:433) har till ändamål att 

främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (Riksdagen 1). Lagen siktar främst till att förbättra kvinnornas 

villkor i arbetslivet (Riksdagen 1). De politiska målen som gäller jämställdheten, kallas för 

jämställdhetspolitiska mål och lyder enligt följande: 

 

1. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att 

forma villkoren för beslutsfattandet. 

2.  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete 

som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

3. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på 

lika villkor.  

4. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet 

(Regeringen 1) 
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För att uppnå dessa politiska mål har regeringen utvecklat en strategi som ska tillämpas och 

denna kallas för jämställdhetsintegrering (Riksdagen 2). Jämställdhetsintegrering innebär att det i 

alla offentliga verksamheter ska införlivas ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande, på 

alla nivåer och i alla steg i processen (ibid). 

 

2.2 Jämställdhet på organisationsnivå  

Då arbetet i stadsdelen är en kommunal verksamhet, är det av vikt att redogöra för vad som styr 

jämställdhetsarbetet i verksamhetsområdena förskola/skola.  

    

  ”Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ska inte behandlas enskilt eller vid sidan av ordinarie 

verksamhet”. (Göteborg 1) 

 

Då jämställdhetsintegreringen är en strategi som ska beröra all offentlig verksamhet inkluderar 

det även stadsdelen Majorna. Enligt Regeringen är bristen på jämställdhet fortfarande stor i 

offentlig verksamhet (Regeringen 2). Nedan följer en redogörelse av de lagar och styrdokument  

som verksamhetsområdena förskola/skola i stadsdelen Majorna har att förhålla sig till och är ett 

utdrag ur verksamhetsplanen 2009 (Göteborg 2). Detta är tänkt som en inledning till vad 

verksamhetsområdena har att förhålla sig till. Detta utdrag följs upp av en mer detaljerad 

beskrivning över vad varje nedan angiven lag eller styrdokument bortsett från budgeten, innebär 

gällande jämställdhet och jämlikhet. De lagar och styrdokument som verksamheten i huvudsak 

styrs av är skollag, grundskoleförordning, läroplaner samt budget för Göteborgs stad och 

stadsdelen Majorna (ibid). Skollagen (1985:1100) omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, 

skola och vuxenutbildning. Den innehåller de grundläggande bestämmelserna för ovan angivna 

verksamheter.  

 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 

respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja jämställdhet mellan 

könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden.”. (1985:1100 1kap 2§ 3st) 

 

Grundskoleförordningen styr vad som gäller i Sveriges skolor. Den innehåller bestämmelser om 

personal i grundskolan och reglerar utbildningens huvudsakliga innehåll, läroplaner mm. En 
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förordning är en av regeringen beslutad författning. Läroplanen (Läroplan för förskolan – Lpfö 

98) som riktar sig till pedagogerna beskriver hur deras förhållningssätt mot barnen bör se ut. 

Planen innehåller regleringar gällande bemötande, krav och förväntningar samt att pedagogerna 

ska erbjuda barnen möjligheter utan begränsningar.  

 
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskola 

skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller”. (Lpfö 98) 

 

Det finns även en läroplan (Läroplan för grundskolan – Lpo 94) som gäller för grundskolan och i 

denna står det följande: 

 

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att formar deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”. (Lpo 94) 

 

Inom skolan finns det även kursplaner som även dem innehåller direktiv som berör jämställdhet. 

Utöver dessa har även skolorna och förskolorna individuella verksamhetsplaner och 

likabehandlingsplaner som de ska arbeta efter. Enligt ”Lag om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever” (2006:67) ska det upprättas en 

likabehandlingsplan för varje verksamhet. Planen ska fungera förebyggande.  

 

2.3 Könsstrukturen 

Nedan följer en beskrivning av hur verksamhetsområdet är uppbyggt med avseende på kön; alltså 

den såkallade könstrukturen inom organisationen. Vi redogör för delar av könsstrukturen därför 

att den har betydelse för kvinnor och mäns möjligheter inom organisationen för hur fördelningen 

män/kvinnor ser ut. Denna information är hämtad från verksamhetsplanen för år 2009 (Göteborg 

2). Det är en starkt kvinnodominerad verksamhet med cirka 500 tillsvidareanställda, vikarier och 

timanställda. 5 procent inom förskolan är män och 30 procent inom skolan. Det råder alltså en 

horisontell segregering i verksamheten som ger sig i uttryck genom att verksamheten är så 

kvinnodominerad som den är (Schömer 2003 s.110).  
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En majoritet av de personer vi pratat med inom stadsdelen menar att jämställdhetsarbetet tagit 

fart sista året men att det fortfarande är i en påbörjandefas. Detta stöds även av 

verksamhetsplanen för 2009. 

 

         ”För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och övriga chefers och nyckelpersoners 

kunskaper i genus- och mångfaldsfrågor öka”. (Göteborg 2) 
 

2.4 Tidigare forskning  

Trots att det ur många olika synvinklar genomförts forskning kring jämställdhet finns det inte 

mycket forskning som berör den kommunala verksamheten. Vi har funnit en rapport som 

problematiserade den kommunala servicen ur ett jämställdhetsperspektiv som heter ”Att integrera 

jämställdhet i kommunal service” (Abbasian 2007). I rapporten ”Jämställd socialtjänst? - 

könsperspektiv på socialtjänsten” utgiven av Socialstyrelsen år 2004, diskuterar författarna de 

ojämställda villkoren inom socialtjänstens verksamhetsområde samt inom hälso- och sjukvården.  

 

Pojkar och flickor bemöts olika i skolan p.g.a. kön (Lindahl 2008 s.4). Att bemötandet ser olika 

ut leder till att flickor och pojkar klarar sig olika bra i skolarbetet. Tidigare forskning visar att det 

finns en tendens att knyta samman det faktum att det saknas lika många manliga arbetstagare i 

förskolan och i skolan som kvinnliga till att detta drabbar pojkar negativt på så vis att de presterar 

sämre än flickor (Nordberg 2005b s.6). Detta beror på att det finns en vanligt förekommande 

förenklad förståelse av maskulinitet och femininitet, där de förstås som två motsatta grupper med 

olika intressen (ibid s.13). detta leder I sin tur till att män förväntas bidra med andra saker eller 

egenskaper än sina kvinnliga kollegor och möjligtvis blir detta ännu mer viktigt då det som 

bekant saknas män och därmed också manliga förebilder i förskolor och skolor (Havung 2005 

s.46). Att män förväntas bidra med andra saker än kvinnor och tvärtom är en attitydfråga, den blir 

det då skolan och förskolan är en kvinnodominerad verksamhet vilket i sin tur säger att kvinnor 

är mer lämpade för omsorgsarbete (ibid s.65). Den tidigare forskningen är traditionellt bedriven 

av män (Wahl m fl 2001 s.40). Detta har lett till att könsordningen återskapades genom 

forskningen. På 60- och 70-talet skedde dock en förändring i form av att även kvinnor började 

bedriva forskning inom detta område. Detta fick benämningen Kvinnoforskning och tillförde nya 

begrepp och teorier (ibid s.41). Ett av de största bidragen var dock att betydelsen av forskarens 
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kön för forskningsprocessen lyftes fram (ibid). Vi tar inte upp detta för att påstå att kvinnor skulle 

vara bättre forskare än män utan för att kvinnoforskningen bidragit med att lyfta upp frågan om 

att forskarens kön kan ha en betydelse för resultatet. Här är viktigt att poängtera att vi talar om ett 

socialt konstruerat kön och inte ett biologiskt.  

 

2.5 Varför ordet jämställdhet  

Ordet jämställdhet används idag för att beteckna strävan efter att omsorgsbördan mellan kvinnor 

och män ska fördelas lika (Nielsen 2005 s.23). Detta innebär att det även på arbetsplatser där det 

dominerande könet är kvinnor ska främja rekrytering av män, med argumentet att det är bra för 

jämställdheten (ibid s.24). Jämställdhetsarbetet syftar således till att luckra upp den 

könsuppdelade arbetsmarknaden (ibid s.23). Man vill alltså skapa en balans mellan det 

undertryckta kvinnliga könet mot det dominerande manliga (ibid). Det är på så vis 

jämställdhetsdiskursen kommer till uttryck inom det pedagogiska fältet och i den offentliga 

debatten (ibid). Av det lästa kan man förstå att jämställdhetsarbetet handlar om att på ett 

kvantitativt sätt utjämna antalet kvinnor och män på en segregerad arbetsmarknad (Nordberg 

2005a s.78). Fokus riktas alltså på ett strukturellt plan och måtten på jämställdhet betonas i 

siffror. När vi pratar om jämställdhet kommer vi framför allt att lägga vikt på den individuella 

nivån, alltså skillnader och likheter, över- och underordningar mellan kvinnligt och manligt. Hur 

dessa ger sig i uttryck och hur de kan påverka våra intervjupersoner att ge jämställd service till 

sina brukare är vårt fokus.  

 

I detta bakgrundskapitel har vi beskrivit hur den politiskt styrda organisation vi valt att studera 

enligt lag bör arbeta med frågor gällande jämställdhet. För att tydliggöra detta har vi redovisat 

lagar och styrdokument. Vi tycker att detta är en viktig bakgrund för att förstå vilken roll 

jämställdhet och jämställdhetsarbete har inom organisationen.  I nästa kapitel om teori kommer vi 

att presentera de teorier vi valt att tillämpa för att förstå det fenomen vi valt att studera. Som en 

ingång till detta valde vi att beskriva jämställdhetsdiskursen och hur könsstrukturen på vår 

organisation ser ut eftersom vi, ur ett genusperspektiv har för avsikt att titta på och urskilja om 

det könsmässigt finns skillnader och likheter kring hur man resonerar kring jämställdhet och 

jämställdhetsarbetet bland de intervjupersoner vi samtalat med. 
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3. Teori 

 

Vi kommer att inleda teoridelen med att redogöra för de teorier vi kommer att använda och på 

vilket sätt de är användbara för just oss. Därefter följer en diskussion kring hur teorierna är 

sammankopplade för att därefter avsluta med en kritisk diskussion kring de valda teoriernas 

tillämpning. De två första teorierna har ett uttalat genusperspektiv. Vi hade från början för avsikt 

att ha med en samhällsteori som kunde förklara könens betydelse för samhället på en strukturell 

nivå. Vi anser det endast nödvändigt att redogöra för vad vi anser att kön har för betydelse för 

hur samhällen struktureras. Vi ansluter oss till synsättet att föreställningar om manlighet och 

kvinnlighet är sociala och kulturella konstruktioner och har en grundläggande strukturerande 

betydelse i samhällen (Wahl m fl 2001 s.47).  

 

Det talas om tre olika nivåer inom forskningen; individnivå, organisationsnivå samt samhällsnivå 

(Wahl m fl 2001 s.48). Alla dessa tre nivåer har stor betydelse för det resultat vi fått. Individnivån 

handlar i vårt fall om intervjupersonernas attityder, tankar och känslor till jämställdhet. 

Organisationsnivån blir synlig när vi studerar individernas tankar, känslor och attityder kring 

jämställdhet och jämställhetsarbetet och ser hur dessa inom organisationen konstruerar kön. Detta 

återger i sin tur samhällets könsordning. Under våra intervjuer framkom det att en majoritet av 

männen och kvinnorna ansåg att påståendet mannen som överordnad och kvinnan som 

underordnad stämde väl överens med hur det såg ut i samhället. Det betyder i vårt fall att 

intervjupersonernas föreställningar (individnivå) tydliggjorde hur konstruktionerna av kön såg ut 

(organisationsnivå) som i sin tur frambringade könsordningens existens; att mannen är 

överordnad kvinnan (samhällsnivå).  Denna maktnivå är väsentlig då vi ska analysera 

individernas föreställningar om jämställdhet. Då vi har valt att tolka det som våra 

intervjupersoner sagt angående förväntningar på respektive kön, blir maktperspektivet 

ofrånkomligt (ibid s.54). Därför ansåg vi att Foucaults teori om makt blir tillämpbar för oss. 

 

3.1 Teorin om genussystemet 

Vi kommer att använda oss av teorin om genussystemet som har utvecklats av Yvonne Hirdman 

(2003). Teorin innebär ett strukturellt sätt att se på hur maktordningen mellan könen oavbrutet 

skapas och återskapas av två olika logiker. Enligt Hirdman (ibid s.10ff) är genussystemet 
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föränderligt. Den första handlar om att det är i skillnaderna mellan könen som en förståelse av 

respektive kön skapas. Hirdman (ibid) pratar om att konstruktionen av manligt innebär att det 

som konstruerats som manligt därigenom inte bli kvinnligt och vice versa. Det andra handlar om 

kvinnan som den avvikande. Det är så normer upprätthålls och skapas (Ambjörnsson 2004 s.17). 

Genuskontrakt (Hirdman 2003 s.10ff) skapas i det sammanhang vi befinner oss i. De kan inte 

studeras avskiljt från sammanhanget de existerar och verkar i då maskulinitet och femininitet 

skapas relationellt (Nordberg 2005b s.6). Det som är normativt för kvinnor och män här och nu, 

behöver inte ha varit det där och då. Genom att studera genuskontrakt kan en bild växa fram av 

hur samhället är ordnat. Här har vi samhällsnivån. En uppdelning mellan könen menar Judith 

Butler (ibid s.15) härstammar ifrån den heterosexuella matrisen som särskiljer manligt från 

kvinnligt. Anledningen till att människor försöker att följa den menar Butler (ibid s.16) är för att 

den ingår i ett tvingande system där straffåtgärder tas till om man avviker. Gavey (2006 s.53ff) 

menar att den manliga hegemonin har en makt och disciplinär funktion som återskapar en praktik 

där mannen ses som norm. Detta leder oss in på Foucaults teori om övervakning och straff som vi 

kommer att redogöra för senare i teoridelen.  Om man har som utgångspunkt att kvinnor har 

kvinnliga egenskaper och män manliga blir tanken att det behövs båda delarna snart uppenbar. 

Detta menar Goffman (1977 s.313) är den genusbaserade identiteten. Han menar alltså att 

människor som individer egentligen inte behöver något annat som ska komplettera dem men 

genom den genusbaserade identiteten så behöver vi det.  Han säger också att denna typ av 

identitet är den som är djupast inrotad i vår självmedvetenhet, alltså vem vi är (Goffman 1977 

s.315). Det viktiga att poängtera i relation till detta är att genus enligt Butler (Nordberg 2005b 

s.12) är en effekt av olika handlingar, det är alltså inte en orsak till hur vi agerar. Anledningen till 

att detta blir så viktigt anser vi är för att genus enligt Goffman är den mest grundläggande 

identiteten och här kan vi förstå att den identiteten är skapad på grund av vårt beteende och inte 

något biologiskt. För att genus ska vara någonting fast, en utgångspunkt, bör man förstå det som 

en process, det behöver alltså ständigt återskapas för att bli gällande (ibid s.13).  

 

Samtliga teorier och teoretiker vi valt att benämna ovan kan relateras till varandra då de på ett 

eller annat sätt har ett genusperspektiv. Genusperspektivet hänför sig till de egenskaper och 

möjligheter som är förknippade med att vara kvinna eller man samt de sociokulturella 

förhållandena mellan kvinnor och män. Dessa egenskaper, möjligheter och förhållanden är socialt 
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konstruerade och lärs in genom socialiseringsprocessen. De är anpassade till sitt sammanhang 

och möjliga att förändra över tid.  (Hydén & Månsson 2006 s.269). När vi använder begreppen 

kvinnligt och manligt åsyftar vi just detta, alltså det socialt skapade könet – genus. Det handlar 

alltså om att kvinnliga och manliga egenskaper har skapats i sociala processer. ”Man föds till 

kvinna och man, men blir kvinnlig och manlig”. Det vi menar är att en kvinna inte behöver vara 

kvinnlig eller en man manlig. När vi pratar om kvinnor och män så menar vi det biologiska könet, 

alltså det man föds till, Simone de Beauvoir (Gothlin 2002 s.325) formulerade sig såhär i ett 

berömt citat ”Man föds inte till kvinna, man blir det” men vi menar dock att man alltså föds till 

kvinna eller man men att man blir kvinnlig och manlig genom sociala processer. Fanny 

Ambjörnsson, Yvonne Hirdman och Marie Nordberg är samtliga svenska genusinriktade forskare 

som studerar hur genus skapas och återskapas i samhället. Nicola Gavey, Foucault och Judith 

Butler är inte genusforskare i ordets rätta bemärkelse men på andra områden har deras forskning 

kommit att beröra hur kön konstrueras. Det som binder samman deras forskning är diskursernas 

och språkets betydelse för skapandet av kön samt hur disciplin och makt är kopplat till detta. 

Relationen mellan de teoretiker vi valt att presentera i kapitlet ovan är att de på olika sätt visa hur 

kön kan vara något annat än biologiskt. De har alltså trots att de befinner sig inom olika 

discipliner, teorin om det socialt konstruerade könet gemensamt.  

 

3.2 Homosocialitetsteorin  

Homosocialitet handlar om att personer av samma kön söker sig och föredrar gemenskapen av 

personer med samma kön. De homosociala grupperna hjälper männen att bevara deras maskulina 

identitet. Tillsammans med andra män och genom att bli bekräftad av andra män, kan även deras 

maskulinitet stärkas. Detta sker genom identifikationer och gemensamma erfarenheter och bör 

betraktas som ett moraliskt system av normer och förväntningar (Ambjörnsson 2004 s.320f). Vi 

använder oss av denna teori då den kan vara en del i förklaringen av hur det genuskontrakt 

Hirdman pratar om skapas, återskapas och upprätthålls. Genom att mannen är normen så blir 

mannen i en grupp med andra män ännu starkare vilket leder till att de får mer makt. Detta 

genuskontrakt speglar även hur våra intervjupersoner beskriver att det ser ut på samhällsnivå; 

mannen som överordnad kvinnan, könsordningen. Denna teori har vi funnit knuten till 

organisationer där kvinnor är en minoritet. Vi anser dock att teorin är tillämpbar i det omvända 

fallet; alltså där kvinnor är majoritet och männen utgör en minoritet som det ser ut i vårt fall. Vår 
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organisation utgör därför ingen homosocial grupp. Varför vi valt att tillämpa denna teori är för att 

det under våra intervjuer framkom att männen som fanns inom organisationen sökte sig, medvetet 

eller omedvetet, till samma arbetsplatser. Vi frågade oss varför och har som avsikt att med denna 

teori kunna förklara detta fenomen. Hirdman (2003 s.57) menar att män gör män, inte att kvinnor 

gör män. Manligheten produceras alltså i homosociala situationer där män är tillsammans med 

andra män. Forskning visar också att det i just sådana här enkönade situationer produceras genus 

och detta gäller för både kvinnor som män (ibid s.58). Föreställningar om att kön är en del av 

könsordningen som existerar inom en organisation kallas för könsordning då dessa föreställningar 

i regel medverkar till att upprätthålla könsordningen.  

 

3.3 Teorin om roller 

Goffman har en teori om att människor spelar teater i olika möten med andra människor. Han 

påstår att vi gör detta för att presentera oss själva och göra intryck inför en publik på det sätt man 

själv önskar. Människan har många olika roller men vår mest grundläggande roll är vår könsroll 

som grundar sig i en genusidentitet. Inom varje roll har man rättigheter och skyldigheter knutna 

till en viss status, Goffman (1959 s.23) kallar detta för social roll och vi förstår det som att alla de 

olika rollerna skapar möjlighet för eller rättfärdigar ett visst beteende.  När människor går in i 

dessa roller inför någon annan, en publik, gör man ett framträdande. Hur framträdandet ser ut 

beror på flera olika aspekter och är knutet till hur personen i detta sammanhang vill att 

framträdandet ska se ut (ibid). För att klargöra termen framträdande så som Goffman (ibid s.28) 

använder sig av det så är ett framträdande all den aktivitet som en individ visar upp inför 

observatörerna. Det handlar alltså inte om yttre omständigheter så som yttre utrustning i form av 

exempelvis kontor eller dylikt, då Goffman (ibid) benämner detta som fasad. Yttre utrustning är 

också kläder, kön, ålder osv. men detta är den personliga fasaden (ibid s.30). Dessa två är också 

en del av framträdandet, men han skiljer på yttre och inre omständigheter.  

 

Vi har valt att använda oss av Goffmans teorier på ett sätt där könet kommer att tolkas som en del 

av rollframträdandet, alltså hur våra intervjupersoner väljer att framställa sig själva könsmässigt. 

Detta för att vi tror att det är en anledning till att genuskontraktet som Hirdman beskriver genom 

olika praktiker skapar och återskapar vad som anses vara normativt för respektive kön; den 

sociala ordningen. Vi finner stöd för detta antagande hos Goffman (1977 s.304) då han menar att 
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det existerar sociala ideal kopplade till maskulinitet och femininitet men även på det sätt att han 

menar att vi har en genus identitet som är vår mest elementära identitet.  

 

Goffmans framträdande kan liknas vid Butlers (Nordberg 2005a s.27) begrepp performance, 

översatt till performativitet som betyder att man genom både språkliga beteckningar och andra 

praktiker skapar identitetsupplevelser i en process (ibid). Här vill vi förtydliga oss och visa på hur 

vi kopplar Goffmans teori om roller till teorin om könsroller. Enligt könsrollsteorin följer kvinnor 

och män en allmän uppsättning av förväntningar som är knutna till könet (Connell 1995 s.53). 

Här ser man på femininitet och maskulinitet som två motsatta och komplementära könsroller 

vilket alltså går ihop med Goffmans (1977 s.304) resonemang att det finns sociala ideal kopplade 

till maskulinitet och femininitet. Sociala roller som redan är bestämda har stereotypiserade 

förväntningar på sig då de utgör en kollektiv representation skriver Goffman (1959 s.33). 

Förväntningarna knutna till könsrollerna grundar sig i normer som är socialt betingande och 

därmed också föränderliga (Connell 1995 s.54).  

 

Av denna anledning menar Goffman (1959 s.39) att ett framträdande kan formas så att det passar 

de förväntningar från samhället eller publiken som finns på rollen (könsrollen). Individen kan då 

behöva dölja eller avstå från att berätta om olika saker som inte skulle hjälpa denna att framställa 

sig på det viset som man önskar (ibid s.44). Detta är ett exempel på att man idealiserar ett 

framträdande så att det överrensstämmer med de normer som finns i samhället (ibid s.39ff). I vår 

studie kan man i enlighet med Goffman tolka det som att intervjupersonerna i deras roller som 

anställda kan ha behovet av att kombinera ett framträdande som både ger en idealiserad bild av 

den personliga fasaden samt av organisationen. Som vi nämnde ovan är ett framträdande den 

aktivitet en individ presenterar, alltså det som sägs, men andra delar av framträdandet kan vara 

kön, omgivning osv. Då det väsentliga för oss är vad som sägs i relation till att de är män och 

kvinnor kommer vi att använda oss av Goffman på det viset.  

 

3.4 Teorin om straffet och övervakningen 

Makten har en disciplinär funktion enligt Foucault (2003 s.171) och påminner om att man ska 

göra vissa saker och andra inte. Den vill normalisera genom att definiera skillnader och olikheter 

(ibid. s.184). Skapandet av det normala och avvikande sker genom diskurser. Diskurserna är 
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enligt Foucault tillfälliga konstellationer där man förenat makt och vetande genom att ett visst 

sätt att förstå saker upphöjs till sanning (Nordberg 2005b s.10f). Kitzinger (2006 s.128ff) menar 

att även ovetande kan fungera som en form av makt då man på detta sätt kan hänvisa till att man 

inte vet bättre och därmed legitimera ett beteende som egentligen bidrar till att könsordningen 

återskapas. Det som händer om man avviker från att göra så som det förväntas av en, är någon 

form av bestraffning (Foucault 2003 s.107).  

 

Bestraffningen kan se olika ut, den kan vara konkret såsom när man bryter mot en lag och får 

fängelse eller böter men den kan också vara mental (Foucault 2003 s.21,234). Det mentala 

straffet talar Foucault (ibid s.27) om som det moderna straffet och detta kan komma att uppstå om 

man bryter mot normer eller bortser från regler. Det handlar alltså om ett straff från omgivningen 

och detta menar Foucault (ibid s.172) blir möjligt då makten hela tiden finns emellan människor 

samt mellan människor och institutioner. Den yttrar sig genom att skrivna och oskrivna regler och 

normer på olika sätt reglerar människors handlingar vilka ständigt mäts, belönas och bestraffas 

(ibid s.184). Den blir på så vis konkret och ett sätt att disciplinera vilket innebär ett sätt att 

kontrollera och utöva makt på. Detta visar också, precis som Foucault (ibid s.13) beskriver, att 

maktutövningen sker på både individ- och organisationsnivå, då både enstaka personer utövar den 

men också för att den är del av en sammanhängande organisation genom att gemensamma 

normer sätter gränser. Disciplinen blir alltså att på en och samma gång få individen att bli verktyg 

och föremål (ibid s.171). När vi slog upp ordet institution i Bonniers uppslagsbok (2007) står det 

följande:  

 

”Inom sociologin ett komplex av roller och normer som reglerar olika funktioner i samhället och 

tillfredställer grundläggande sociala behov, t.ex. familjen, skolan, kyrkan”.  

 

Alltså med våra egna ord: en sammanhängande helhet av personer och normer som styr olika 

funktioner i samhället. Som en sådan institution står skolan med, den är alltså del av en hierarkisk 

ordning som kan tilldela makt eftersom den utifrån normer styr olika ting i samhället. Kommunen 

står inte med som ett exempel men likväl tycker vi att den passar in på beskrivningen. Allra 

viktigast för vår del är dock att se den manliga positionen som den hegemoniska maskuliniteten 

som en sådan institution. Detta anser vi vara möjligt då man talar om den hegemoniska 

maskuliniteten som innebär att det manlighetsideal som för tillfället bäst säkerställer och 
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legitimerar ett fortsatt manligt övertag har den översta positionen i ett relationellt genussystem 

(Nordberg 2005a s.29). Man har alltså definierat vad som är normalt och syftet med den 

disciplinära makten blir just att normalisera (Foucault 2003 s.184) Genom att relatera all 

femininitet och andra maskulinitetspositioner till den hegemoniska maskuliniteten underordnar 

den andra möjliga manlighetsdefinitioner och könsformeringar (Nordberg 2005a s.29). Den 

hegemoniska maskuliniteten menar Nordberg (ibid) legitimerar normaliseringen av de vita 

heterosexuella medelklassförankrade mäns maktposition i samhället. Här kan man alltså se en 

hierarkisk ordning som genom normer styr olika funktioner i samhället. Även Hirdman (2003 

s.10ff) menar att det som konstrueras som manligt blir normen och det andra avvikande. Enligt 

Butler bör både kön och genus betraktas som effekter av makt (Ambjörnsson 2004 s.311).  

 

Det som Foucault (2003 s.103ff) menar är återkommande i alla slags sammanhang då makt 

utövas är relationer mellan institutioner, disciplin och kropp. Kroppen som det sociala, styr 

genom att tillfredställa grundläggande sociala behov. Disciplinen, som beteende genom att tala 

om vad som är rätt och vad som är fel, vilket också är ett sätt att skapa normer. Och slutligen 

institution som den hegemoniska maskuliniteten kan ses som, då det är en helhet av personer och 

normer som styr och reglerar olika funktioner i samhället och där igenom presenterar makt. Av 

det skrivna kan man se att den hegemoniska maskulinitetens makt är av både disciplinärt och 

traditionellt slag då den påminner människor om att lyda, det är de människor som underkastar 

sig denna disciplin som är sedda, inte de som utövar makten, vanliga människor som kontrollerar 

varandra genom att vara medvetna om normer och se till att alla följder dem. De agerar alltså som 

någon form av väktare som kan döma ut ”syndare” och utesluta dem ur gemenskapen vilket då 

som bekant är en modern form av straff. Normaliseringen blir enligt Foucault (ibid s.185) det 

viktigaste maktredskapet där individens tillhörighet till en homogen grupp spelar in för att 

klassificera, hierarkisera och rangordna och det är här som normen kan utveckla sin makt.  

 

3.5 Diskursanalysen som teori 

Då vårt mål är att kartlägga hur intervjupersonerna framställer sin värld genom språket för att 

sedan se vilka möjliga sociala konsekvenser det kan få, så anser vi diskursanalysen lämplig. Vår 

utgångspunkt är att diskurserna genom att framställa världen på ett sätt och inte på ett annat 

(utesluter), organiserar objekt på ett bestämt sätt. Gränser skapas mellan sant respektive falskt 
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vilket därigenom gör ett visst sätt att agera för intervjupersonerna relevant eller irrelevant 

(Jørgensen & Philipps 2000 s.138). Diskurs kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen som tillfälligt utesluter andra möjligheter (Nordberg 2005a s.18). Viktigt är att 

klargöra att vi genom ett användande av diskursanalysen som teori, även metodologiskt kommer 

att knyta an till diskursanalysen då dessa ej kan åtskiljas. Vårt empiriska material ser vi som 

mönster där det intervjupersonerna språkligt uttryckt bildar just dessa mönster som vi sedan 

placerar in i de olika diskurser vi kunnat urskilja under intervjuerna. Genom att inta ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt innebär det att vi förhåller oss kritiska genom att vi vill visa att 

det som upplevs som naturliga och självklara föreställningar hos våra intervjupersoner kan 

förändras. Språket är det redskap människor använder för att skapa representationer av 

verkligheten. Dessa representationer hjälper till att skapa verkligheten så som den ser ut. Om och 

när människor reflekterar är vi beroende av språket. Ord och begrepp är redskap för tanken, alltså 

möjliggör skapandet av kunskap (Eliasson-Lappalainen 2006 s.321). De föreställningar som våra 

intervjupersoner haft har i vissa fall skiljt sig åt och i andra haft likheter. Det är när våra 

intervjupersoner satt in praktiken i ett meningsfullt sammanhang som denna praktik hamnar inom 

diskursen/diskurserna.  

 

Diskursanalysen kommer som teori bli användbar då vi kommer att ha utgångspunkten att 

diskursen har en roll i hur samhällets maktrelationer skapas, återskapas och upprätthålls. Detta 

kommer vi att knyta an till Foucaults teori om makt. Foucault är kort sagt diskursteorins fader 

och samtliga inriktningar inom diskursanalysen är på ett eller annat sätt kopplade till Foucault. 

Han menar att diskursiva ordningar kan ses som uttryck för existerande maktrelationer i 

samhället. Vår diskursordning är knuten till en bestämd organisation och därför har vi valt att 

kalla denna för Jämställdhetens diskursordning då vår organisation har att förhålla sig till 

politiska dokument i form av lagar och andra styrande dokument (se redogörelsen för dessa i 

kapitlet bakgrund) och jämställdhet som begrepp är politiskt (Ne4). En vidare redogörelse för 

Jämställdhetens diskursordning följer i analyskapitlet under rubriken Jämställdhetens 

diskursordning.  Foucault menar vidare att det är diskursen som skapar den sociala världen och i 

och med detta uttrycker de maktrelationer som finns. En förutsättning för att makt 

överhuvudtaget ska existera är att det finns ett motstånd.  Makten kan enligt Foucault inte bli 

gällande om den inte samtidigt utesluter (Jørgensen & Philipps 2000 s.20). Här blir en koppling 
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till Hirdmans teori om genussystemet aktuell; mannen som norm och kvinnan som den 

avvikande. 

 

De förställningar våra intervjupersoner språkligt uttrycker om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete inom organisationen kan påverkas av de lagar och styrande dokument som de 

ska förhålla sig till, då stadsdelen som tidigare nämnts är en politiskt styrd organisation. Därför 

anser vi att Goffmans (1959) teori om roller är väsentlig i sammanhanget för att få en bättre 

förståelse för hur det intervjupersonerna uttrycker språkligt under intervjuerna, kan ha blivit 

influerats av att intervjuerna ägde rum på individernas arbetsplatser och våra frågor var starkt 

knutna till ett organisationssammanhang.  

 

I teorikapitlet ovan har vi presenterat ett antal teorier som vi kommer att använda oss av för att 

förstå och tolka vårt empiriska material. I nästkommande kapitel, metoddelen, kommer vi att 

beskriva hur vi gick tillväga för att samla in vårt empiriska material som vi sedan ska analysera 

med hjälp av ovan redovisade teorier I teorikapitlet. Vi kommer också att redogöra för hur 

diskursanalysen kommer att användas metodologiskt i kommande kapitel samt andra för 

omständigheterna relevanta intryck som vi fick. Det som sammanför de olika teorierna vi 

presenterat är att de alla på sitt sätt visar att den sociala omgivningen människor verkar i, 

påverkar dem. Relationen människa – samhälle och samhälle - människa är tydligt framträdande. 

I vårt fall handlar det framförallt om genus och hur det utvecklas i en social miljö men teorierna 

skulle likväl kunna beskriva och förklara andra sociala fenomen.   
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4. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens tillvägagångssätt. Vi kommer att inleda med 

att beskriva mötet med fältet. Därefter följer val av metod, diskurs som metod, intervjuguide samt 

intervju. Metoddelen avslutas med en kort sammanfattning.  

 

4.1 Mötet med fältet 

Intervjuerna ägde rum på våra intervjupersoners arbetsplatser och vi gick runt och besökte dem. 

Intervjupersonerna själva valde de rum intervjun skulle äga rum i. Vi möttes av människor som 

verkade vara rädda för en granskning och intervjuerna tog lätt riktning mot att likna någon slags 

reklam av verksamheten eller att försvarsställning intogs. Detta hade vi naturligtvis inte räknat 

med och kände oss ganska snart besvikna över det material vi börjat samla in.  Vi upplevde det 

som att det låg mycket eftertanke bakom de svar vi fick och det krävde sin tid att få fram de 

spontana svaren om det överhuvudtaget finns något sådant. 

 

Såhär i efterhand kan man tolka vår besvikelse över delar av det material vi fick som att vi med 

vår förförståelse hade skapat en annan bild än den som blev verklighet och inser även att denna 

kan ha påverkat hur upplevelsen från vår sida var. Vi har även fundera på vad för slags svar vi 

kunde ha förväntat oss av våra intervjupersoner då vi besökte dem för en intervju på deras arbete. 

Vi tror att svaren vi fick av dessa individer var svar knutna till den roll man har som anställd. 

Sammanhang, som vi förstår det, där detta rolltagande kan uppstå är just i olika typer av 

organiserade verksamheter (Goffman 1956 s.32). Hade vi önskat svar från privatpersonerna i 

detta sammanhang hade det kanske varit bättre att intervjua dem i en annan miljö då det på det 

viset kanske inte hade känns som att svaren våra intervjupersoner ger direkt knyts an till 

organisationen. Vi menar då att våra intervjupersoner har en roll som man skulle kunna säga är 

socialt bestämd då de arbetar i en offentlig verksamhet som är politiskt styrd. De kan alltså i sin 

roll som anställda bli förknippade med organisationen och organisationen med dem. För att en 

organisation ska kunna förverkliga de ideal som är viktigast för dem så måste de ibland åsidosätta 

andra av organisationens ideal men på samma gång bevara ett intryck av att de åsidosatta idealen 

fortfarande är aktuella (ibid s.47), vilket vi anser kan vara en förklaring till varför intervjuerna till 

en början ofta liknade en reklamkampanj. Vi tror också att det kan vara så att framträdandet våra 
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intervjupersoner gjorde, anpassades så att det skulle stämma överrens med rådande normer. 

Goffman (1959 s.39ff) kallar detta för ett idealiserat framträdande och detta anser vi går hand i 

hand med en idealiserad bild av organisationen då vi intervjuar intervjupersonerna i deras 

yrkesroll. Det må också hända att vår roll som socialpsykologer påverkade våra intervjupersoners 

utsagor då de säkert hade föreställningar om vad vi ville höra eller hoppades på att inte få höra 

för att kunna kritisera. Detta förklarar också varför intervjupersonerna, efter att intervjuerna ägt 

rum, hade en mycket mer positiv bild av vår studie. Då deras föreställningar eller tidigare 

fördomar om oss och vår studie kan ha kommit att ändras under intervjuns gång då det kanske 

tydligt framgick vad studiens syfte var samt att detta var något som kunde gagna dem, ändrades 

även inställningen till studien.  

 

4.2 Val av metod 

I vårt val av metod hade vi i åtanke att den metod vi valde skulle fånga processen mellan 

individuella attityder, tankar och känslor och den könsstruktur som gör sig existerande i 

samhället. I enlighet med vårt socialkonstruktivistiska forskningssynsätt har vi valt att använda 

semistrukturerade intervjuer. Denna intervjumetod innebär att vi tillämpat öppna 

diskussionsfrågor. Vi anser att vi genom denna typ av intervju möjliggör för intervjupersonerna 

att indirekt vara delaktiga i styrandet av intervjun. Genom kvalitativ metod i form av 

halvstrukturerade intervjuer ansåg vi att vi bäst skulle uppnå det vi efterstävade då det skulle ges 

möjlighet till följdfrågor. Definitionen av en halvstrukturerad intervju är att fånga upp det 

intervjupersonerna berättar om sin livsvärld för att sedan använda det i analysen (Kvale 1997 

s.13). Detta var också det vi eftersträvade. Vi var intresserade av att lyssna till det våra 

intervjupersoner berättade för att sedan analysera det empiriska material vi erhållit. Vi såg det 

även som en styrka att använda oss av just intervju då vi på detta sätt ansåg oss få tillgång till en 

mer mångfacetterad beskrivning av det våra intervjupersoner berättade, vilket också är en känd 

fördel med intervjusamtalet (ibid s.14).  

 

Att vi valde att bara göra intervjuer som tillvägagångssätt för vår studie beror på att vi ville skilja 

på äpplen och päron. Vad vi menar är att vi inte ville titta på om det som våra personer säger 

verkligen överensstämmer med praktiken, alltså deras beteende, vilket hade varit en naturlig 

utgångspunkt om vi hade kompletterat med observationer (Rosengren m fl 2002 s.29). Då detta 
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inte var intressant för vår studie och vi enbart ville fokusera på deras egna tankar, känslor och 

attityder kring hur de själva upplever jämställdhet samt hur de arbetar med jämställdhet, valde vi 

alltså bort observationer och fokuserade på att fråga (intervjua) eftersom det är det bästa sättet att 

få information om människors tankar, känslor och attityder (ibid s.29). Hade vi däremot gjort en 

annorlunda studie av mer granskande karaktär anser vi att intervjuer och observationer i 

kombination hade varit ett bättre tillvägagångssätt. 

 

Det blev även viktigt för oss att fråga våra intervjupersoner om deras tankar ur en etisk synpunkt, 

då vi om vi hade gjort observationer själva hade fått dra slutsatser om deras tankar, känslor och 

attityder vilket kunde ha blivit mycket godtyckligt och missvisande (Rosengren m fl 2002 s.29). 

Vi är dock medvetna om att när man frågar människor om deras tankar, känslor och attityder så 

finns det alltid utrymme för att de berättar på ett sätt som får dem att framstå positivt (ibid) men 

samtidigt är vi medvetna om att människors attityder kan vara lätta att fånga då det sällan är 

något man ljuger om (Gauntlett 2007 s.38).  Det finns flera tillvägagångssätt att använda sig av 

när man ska tolka det empiriska materialet. Vi har valt att tillämpa en processuell tolkning. Detta 

då vi anser att vi nödvändigtvis behöver sätta in vårt empiriska material i en process. De resultat 

vi fått är inget statiskt utan hela tiden föränderligt. Vårt resultat är resultatet av något annat som 

kommer förändras ytterligare. För att förstå vårt fenomen ska vi sätta in det i en redan existerande 

process; genus som återskapar patriarkatet. Vårt mål är att söka sambanden och sedan 

socialpsykologiskt förklara dessa samband.  

 

4.3 Diskursanalys som metod  

Vår empiri är endast inhämtad från en och samma diskursordning. Genom att vi kommer 

fokusera på olika konkurrerande diskurser inom samma område, jämställdhetens diskursordning, 

kan vi undersöka var den ena eller andra diskursen är dominerande, var diskurserna hamnar i 

oenighet samt var samtliga diskurser finner legitimerat. Vi anser till skillnad från Foucault att det 

existerar flera olika diskurser parallellt som hela tiden kämpar om att avgöra vad som är sanning 

(Jørgensen & Philipps 2000 s.20). Det är i detta motstånd mellan diskurserna som vi kan skilja 

dem åt. Diskursanalysen kommer i analysen till uttryck då vi kommer synliggöra diskurser inom 

jämställdhetens diskursordning, som identifierats av de mönster som trätt fram i studerandet av 

vårt empiriska material. Där följer även hur diskursernas struktur ser ut. Viktigt att klargöra är att 
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vi inte tillämpat diskursanalysen regelrätt varken som teori eller metod. Vi ansåg dock att 

diskursanalysen var nödvändig då flera av våra teoretiker poängterar betydelsen av språket. Inom 

diskursanalysen finns det tre tydliga grenar; diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi och samtliga är inspirerade av Foucault. Vi har valt att inte ansluta oss till 

någon av dessa grenar utan har istället valt att kalla vår tillämpning för en Foucaultinspirerad 

diskursanalys både som teori och metod. Genom att göra detta har vi inte stängt några dörrar utan 

har skapat oss vårt eget sätt att närma oss diskursanalysen på som är bäst lämpad för vårt 

ändamål. Inom diskursanalysen bryter man ofta ner det språkligt uttrycka och sedan analyserar 

det men vi har istället valt att se det språkligt utryckta som element som verkar i ett större 

sammanhang. Det som sägs menar vi får sociala konsekvenser och vårt syfte är att undersöka 

sociala konsekvenser i form av möjligheter för individerna att ge jämlik service till brukarna.  

 

4.4 Intervjuguide 

När vi utformade intervjuguiden så hade vi i åtanke att intervjuguiden skulle inkludera både den 

dynamiska dimensionen, alltså frambringa kunskap, samt den tematiska dimensionen som var 

viktig i skapandet av en god interaktion mellan oss som forskare och våra respondenter 

(Jørgensen & Philipps 2000 s.120). Vi utformade guiden i fyra olika teman som inkluderade de 

områden vi avsedde att beröra. Vi hade frågor under respektive tema som fungerade som en 

vägledning. De teman vi använde oss av var Jämställdhet, Jämlik service, Normer och 

värderingar och Likabehandlingsplanen. Vi ansåg oss ha för lite erfarenhet av intervjuarbete för 

att enbart använda oss av teman. I efterhand anser vi att detta var ett klokt beslut. Vi var noga 

med att få med samtliga teman men strukturen skiljde sig dock åt mellan intervjuerna. Vi 

kommer att undersöka vilka olika mönster som kan urskiljas i det våra intervjupersoner språkligt 

uttrycker för att vidare i analysen se vad det uttryckta skulle kunna föra med sig för konsekvenser 

socialt sätt. Vi kan aldrig säga vad det reellt för med sig då vi ej utfört observationer och detta var 

aldrig vår avsikt.  

 

4.5 Intervju 

Vårt empiriska material inhämtades genom tio enskilda intervjuer som varade mellan ca 40 

minuter och två timmar. Samtliga intervjuer genomfördes mellan 26-30 oktober år 2009. Innan vi 

påbörjade intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om konfidentialitet och frågade om det 
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gick bra att vi spelade in intervjun, samt syftet med inspelningen och hur intervjumaterialet är 

tänkt att användas. För att vi själva skulle komma att färga intervjuerna så lite som möjligt 

försökte vi ställa öppna frågor där våra egna värderingar inte var framträdande. Vår analys tog sin 

början redan under intervjuerna och har varit med oss under hela forskningsprocessen (Kvale 

1997 s.69). Detta har vi gjort genom att skaffa oss erfarenheter och kunskap om de sociala 

strukturer vi studerar och på så sätt analysera intervjupersonernas berättelser. Berättelserna eller 

det empiriska materialet blir då ett resultat av relationen mellan liv, berättelse och samhälle 

(Karlsson 2008 s.142). Vi har i enlighet med diskursanalysen sett vår roll som forskare som en 

del av processen. Vi skapar tillsammans med våra intervjupersoner de svar vi får. Vi ser 

därigenom inte vårt material i egenskap av något som representerar verkligheten. Vi förstår det 

istället som att vi själva är en del av vårt insamlade material. Vårt fokus är att tydliggöra vad som 

uppfattas som sanning av våra intervjupersoner. Det vi vill ha sagt här är att de svar som 

framkommer, delvis framkommer på grund av oss. Varje intervju är unik och skapas gemensamt 

mellan oss och intervjupersonen. 

 

4.6 Förförståelse 

Vi har valt att klargöra vad vi själva tycker och tänker om det vi valt att studera. Om vi gör detta 

minskar risken för att våra egna tankar omedvetet ska påverka oss i vår tolkning av materialet. 

Genom att klargöra detta redan innan får vi kunskap om vår egen ståndpunkt och vårt tyckande 

och tänkande kan då ta mindre plats (Wästerfors m fl 2008 s.16). Eftersom vi relativt långt innan 

studien påbörjades läste oss in på, vad vi tyckte var relevant litteratur, skapade vi oss en bild av 

att vi skulle möta mer motstånd till arbetet med jämställdhet bland män i chefspositioner än vad 

vi upplevde att vi gjorde. Samtidigt trodde vi att de kvinnliga intervjupersonerna skulle vara mer 

angenäma om att jämställdhet prioriteras som arbetsuppgift än vad de var. Man skulle kunna säga 

att vi genom denna förförståelse hade stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt 

beteende. Vi såg naturligtvis inte positivt på våra fördomar men kände ändå att vi, eftersom vi var 

medvetna om dem, kunde försöka att inte påverkas av dem i samma utsträckning. Vilket också är 

vad den kvalitativa forskningsintervjun syftar till, att försöka beskriva det empiriska materialet på 

ett sätt där man inte tolkar eller färgar utsagorna (Kvale 1997 s.36f).  Vi förväntade oss att 

intervjupersonerna skulle vara lika skeptiska till vår studie efter intervjuerna som de var före, 

men så blev inte fallet. Denna förförståelse tror vi kan ha gagnat oss då vi verkligen försökte att 
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skapa en miljö där våra intervjupersoner skulle trivas, vi ansträngde oss också mycket för att 

etiska aspekter skulle vara präglande och att våra intervjupersoner skulle känna förtroende för oss 

som forskare.  

 

4.7 Hur fältarbetet gick 

Efter att intervjuerna avslutats möttes vi av en betydligt mer positiv attityd gentemot den studie vi 

gör. Samtliga intervjupersoner tyckte att de vi valt att studera både är viktigt och aktuellt. Många 

uttryckte att det var roligt att få vara med om detta och ville gärna få ta del av det färdiga arbetet. 

Det var även flera som önskade om att vi skulle komma tillbaka och göra en muntlig redovisning 

för personalen då de trodde att det kunde vara nyttigt att delge de resultat vi fick fram, oavsett 

vad det var.  Med detta sagt tycker vi att fältarbetet gick mycket bra trots att vi till en början 

möttes av en del motstånd och misstänksamhet. Som tidigare nämndes så spelade vi in 

intervjuerna genom datorn. Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet för att vi ska öka 

möjligheten att ge en rättvis bild av det våra intervjupersoner uttryckt språkligt. Vi bifogar en 

transkriberad intervju i bilaga 1. 

 

4.8 Etiska aspekter  

Vi började fundera kring de etiska aspekterna redan under tiden då vi befann oss i ett 

förberedande skede för uppsatsen. Vi ville att den etiska aspekten skulle komma att prägla alla 

forskningsstadierna, från planering till rapportering.  Då vårt forskningsområde berörde en 

kvinnodominerad arbetsplats och vi hade som syfte att undersöka hur attityder, tankar och 

känslor kunde påverka de anställda i deras arbete med jämställdhet, var avsikten att studien på 

något sätt skulle kunna bidra till att det fenomen vi studerade skulle förbättras.  De etiska koder 

vi tillämpade var informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale 1997 s.106). 

Informerat samtycke innebär att intervjupersonen själv bestämmer om den vill delta i studien 

eller inte (ibid s.107). Detta fick våra intervjupersoner göra då vi först bad våra uppdragsgivare 

om att skicka ut information om vår studie, dess syfte och om möjligheten att delta till alla som 

kunde komma att beröras av studien. Efter att denna information skickats ut tog vi själva 

telefonkontakt med intervjupersonerna och frågade om de hade lust att vara med på en intervju. 

Vi förklarade varför vi kontaktat just dem (slumpvis), och även vid detta tillfälle klargjorde vi att 
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det var frivilligt att delta, vi gjorde även en kortare presentation om studiens syfte, om 

konfidentialitet och hur det empiriska materialet skulle komma att användas.  

 

Konfidentialitet betyder att data med personliga uppgifter som kan identifiera intervjupersonerna 

undanröjs (Kvale 1997 s.109). Både vi och våra intervjupersoner tyckte att detta var en viktig del 

som borde beaktas. Innan vi kom till intervjuerna skickade vi mail där vi skriftligt intygat att 

personlig information inte kommer att redovisas i uppsatsen. Däremot lämnade vi det öppet för 

intervjupersonerna själva att berätta om sitt deltagande om de önskade. Vi vägde även förväntade 

fördelar mot möjlig skada för intervjupersonerna innan vi bestämde oss för att genomföra 

studien, för att vara säkra på att fördelarna vägde över nackdelarna (ibid s.110). Då studien 

gjordes för att uppmärksamma attityder, tankar och känslor gentemot jämställdhetsarbetet och på 

vilket sätt dessa kunde påverka det faktiska arbetet med jämställdhet såg både vi och våra 

intervjupersoner, efter att intervjuerna avslutats, detta som att det var ett positivt inslag i 

jämställdhetsarbetet som ledde till att beteenden uppmärksammas och därmed kan förändras. 

Även det faktum som vi beskrivit ovan gällande intervjupersonernas konfidentialitet vägde över 

fördelarna. Vi kunde inte se att det skulle kunna uppstå någon möjlig skada för 

intervjupersonerna mer än att de fick ta ca en timmes avbrott från arbetet vilket vi är medvetna 

om att det berörde verksamheten.           
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5. Resultat 

 

Resultatdelen inleds med en redogörelse av vad vi åsyftar i användandet av begreppet mönster. 

Redovisningen av intervjuerna sker i form av berättelser som följs upp av en redogörelse för hur 

dessa berättelser ser ut i form av mönster som även får funktionen av en sammanfattning. Under 

intervjuernas gång förekom det tankar, känslor och attityder som en majoritet av våra 

intervjupersoner återkom till. Dessa är de som bildar de eventuella mönstren. 

 

I sammanställningen av berättelserna berör vi olika teman som vi valt för att kunna presentera ett 

resultat som visar vilka attityder, känslor och tankar det finns kring jämställdhet. De teman vi har 

valt är de teman som berördes under intervjun och som kan berätta något om vilka attityder, 

känslor och tankar som råder hos intervjupersonerna. Som vi ovan nämnde kommer vi att försöka 

urskilja eventuella mönster. Detta kommer vi göra för att i enlighet med genusperspektivet se om 

det finns några skillnader och mönster mellan könen för att sedan ha det som material i analysen. 

De eventuella mönster vi kommer att identifiera kommer vi att se som existerande i de olika 

diskurserna som intervjupersonerna tillämpat genom språkligt uttryckta. Vi kommer inte att ge 

våra intervjupersoner namn på grund av att vi inte anser detta relevant för oss. Vi är endast 

intresserade av om det är en kvinna eller en man som uttryckt det vi analyserar och inte vem av 

kvinnorna eller männen som sa det. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns uttalanden är 

betydelsefulla och därför viktiga att tydligt åtskilja.  

 

5.1 Mönster och redovisning av det empiriska materialet  

Vi avser att undersöka eventuella mönster som kan återfinnas i intervjupersonernas berättelser för 

att se om det finns skillnader och/eller likheter i attityder, tankar och känslor. Det intressanta är 

inte om det finns skillnader eller likheter, utan det intressanta blir först om det finns skillnader 

och likheter och dessa skillnader och likheter utgör ett mönster ur ett könsperspektiv. Som vi 

ovan nämnde kommer de framträdande mönstren ses existera inom olika diskurser. 

 

5.2 Jämställdhet, vad är det? 

Till samtliga av våra intervjupersoner ställde vi frågan om vad de ansåg att jämställdhet var. Med 

detta ville vi få deras definition av ordet så att vi på det sättet skulle veta vad de utgick ifrån. Det 
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var även intressant att ställa denna fråga till våra intervjupersoner då de arbetade på en och 

samma organisation och utifrån samma lagar och styrdokument. Sedan ville vi också se om det 

fanns skillnader eller likheter i hur män och kvinnor definierade ordet. Två stycken kvinnor 

utryckte att jämställdhet är att alla ska ha lika förutsättningar och att detta är ett uppdrag för 

förskolan. Uppdraget inkluderar även att motverka traditionella könsroller. En av kvinnorna 

uttryckte att man erbjuder barnen samma möjligheter och förutsättningar. Samtliga manliga 

intervjupersoner uttryckte att jämställdhet har med bemötande och förhållningssätt att göra. De 

menade alltså att man ska bemöta både killar och tjejer lika. Våra intervjupersoner skiljde sig åt i 

hur de definierade ordet jämställdhet. Männen pratade om jämställdhet i hur de ska bemöta elever 

på arbetsplatsen medan fler kvinnor talade mer generellt kring vad jämställdhet är, alltså något 

som berör dem själva och andra utanför arbetsplatsen men också barnen. Följande citat är uttryckt 

av en kvinna.  

 

”[---] i grund och botten så handlar ju jämställdhet tycker jag att få vara den personen man är, 

alltså utifrån sina egna förutsättningar och inte bli behandlad utifrån kön, religion ehm 

funktionshinder[---]”  
 

Genom det empiriska material vi fick kan vi urskilja att när våra manliga intervjupersoner talar 

om jämställdhet så talade de om det som att de stod utanför diskursen, som att de kanske inte i 

lika stor utsträckning berörs om det är jämställt eller inte som deras kvinnliga kollegor, de 

kvinnliga intervjupersonerna talade om jämställdhet som något de var del av och som berör dem. 

En manlig intervjuperson uttryckte sig på följande sätt, lägg särskilt märke till det fetstilta ordet: 

 

”[---]jag tänker på att ehm asså utifrån jämställdhet så finns det ett motsatsord som är 

ojämställdhet eller vad man nu använder för ord asså att det finns en, en motsats i det  vilket 

betyder att pratar man om jämställdhet så finns det andra också ehm så att jag tänker[---]” 

 

Här kan man se hur denna manliga intervjuperson ser sig själv som jämställd genom att benämna 

att det finns andra som inte är jämställda. 

 

5.3 Jämställt - men hur? (enligt våra intervjupersoner) 

Då det framgick att alla våra intervjupersoner mer eller mindre tyckte att det var bra med 

jämställdhet utifrån sina egna definitioner av vad jämställdhet är, ville vi också veta hur de ansåg 

att det antingen kunde bli jämställt eller hur det var jämställt. Samtliga av de kvinnliga 
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intervjupersonerna nämnde att jämställdhet kunde uppnås eller åtminstone att det kunde bli mer 

jämställt om det arbetade fler män inom verksamhetsområdet, på så sätt menade de att barnen 

kunde ”se båda könen”. De manliga intervjupersonerna nämnde nästan inget om detta som ett led 

i hur det kunde bli mer jämställt utan fokuserade mer på att berätta om utbildningstillfällen 

angående jämställdhet eller att de inte visste alls vad man kunde göra mer.  En kvinnlig 

intervjuperson uttryckte följande: 

   

”Ja asså sådär om man skulle få önska sig så tycker man väl nästan aldrig att en enkönad 

arbetsplats är att föredra eeh för att man har ju olika saker som man ska ge, ehm för att det är ju 

genus betyder ju inte att man ska vara jämn, likadana utan man ska ju ge samma sak men ur utifrån 

sina olikheter ehm och det kan man ju aldrig bidra med på en enkönad arbetsplats så att det är ju 

klart att det skulle gynna det tror jag alldeles säkert att det skulle finnas mer män i förskolan” .  
 

Det framkom att en förskola ansågs bäst i stadsdelen och att det där arbetade flera män. På frågan 

om varför denna förskola ansågs bäst svarade en kvinna att det beror på att man där kan se båda 

könen.          
 

          

”Ja asså, många barn har ju kanske inte så många manliga förebilder så att det är ju någonting 

som skulle vara jätte bra om vi hade fler män, just för att det skulle få bägge delarna [---]  det är 

klart vi kan aldrig ta över den roll en man har och ge [---] kunna vara specifikt för att vara en man 

och kunna tänka i de banorna”(Kvinna) 

 

Vår tolkning av detta är att hon menade att eftersom det arbetar män där så finns det på förskolan 

möjlighet att se båda könen och ge barnen något annat än kvinnorna kan. En annan kvinna ansåg 

att barnen behöver manliga förebilder men att det är roligt när manliga vikarier kommer och att 

det är viktigt för barnen med män inom förskolan. Vi ställde då en följdfråga om varför hon 

tyckte det var viktigt och fick svaret att vi ser saker på olika sätt. Vi kände att ytterligare en 

följdfråga var på sin plats och frågade henne om hon själv har förväntningar på respektive kön 

men det hade hon inte. En annan kvinna ansåg även hon att det är brist på män i förskolan.  

 

”Även om en personal försöker vara killig, om det nu finns ett sådant begrepp, blir man det juh 

aldrig fullt ut”. 

 

En man uttryckte att en del av hans personlighet är hans kön då vi frågade honom om vad han 

tror att hans roll som man innebär för barnen. En annan manlig intervjuperson uttryckte att det 



 35 

hade varit en väldigt bra föreläsning nyligen och att de i efterhand diskuterat denna. På frågan om 

varför det inte skedde några förändringar fick vi svaret: 

 

”Alltså, vi gör väldigt…bra. Vi är nöjda med oss själva. Det är både positivt och negativt. Jag hittar 

inget sådär konkret som vi skulle kunna förändra, att det där skulle vi göra på ett annat sätt eller så. 

Det är inte så tydligt och enkelt tror jag”.  

 

Vi fick en känsla av att flera kvinnliga intervjupersoner inte reflekterat kring hur de aktiviteter 

barnen erbjuds på förskolan påverkar dem ur ett genusperspektiv.  

 

        ”Tjejerna kommer nog oftare till de aktiviteter vi erbjuder. Killarna kanske håller sig till sin 

lego och rollekar[---]” 

 

5.4 Föreställningar om respektive kön 

Förutom att vi kunde urskilja på våra intervjupersoners berättelser att det fanns föreställningar om 

respektive genus ville vi också fråga dem om de själva ansåg att de hade just föreställningar 

knutet till genus. Vi undrade då inte bara om detta vad gäller barnen utan ställde en generell fråga 

där intervjupersonerna likväl kunde tolkat den som att vi frågade om vuxna arbetskamrater. De 

allra flesta kvinnor som män ansåg sig nog inte ha några speciella förväntningar knutet till genus 

med undantag för ett fåtal som menade att de kanske hade det ibland, ett sådant exempel 

redovisas nedan: 

 
         ”Barn man tycker är lätta att ha att göra med är de som sitter och ritar och pysslar. Killar tar så 

mycket plats rent fysiskt. Om man tänker rent manligt och kvinnligt så blir det så. Stökiga barn 

anser man vara killiga. Killar i en grupp anses vara en jobbig grupp och då inbillar jag mig att har 

man män i verksamheten så är det inte lika lätt att få fram den tanken. Männen accepterar inte att 

vara de stökiga”. 

 

En kvinna vi intervjuade ansåg att förställningar om kön inte fanns i så stor utsträckning hos 

förskollärare då de hade en högskoleutbildning och har högskoletänket med sig. Hon menar att 

har man väl reflekterat kring det så är det nog inte så att man fastnar i det tänket. En manlig 

intervjuperson menar att det finns något som en kvinnlig och manlig erfarenhet och att detta 

påverkar vår kompetens då vi har en gemensam bas.  

 

”[---]bara  för att ni är tjejer så blir ni inte likadana båda två men ni har en gemensam, ni har en 

gemensam bas[---]” 
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Vi vill nedan också passa på att presentera hur vi, som vi sa tidigare, kunde urskilja att det fanns 

förväntningar knutna till genus i sammanhang där vi inte ställer denna fråga och då våra 

intervjupersoner själva inte verkar reflektera över de stereotyper de använder när de pratar om 

kvinnor och män. Såhär uttalade sig två av våra manliga intervjupersoner som tidigare svarat att 

de inte anser att de har särskilt mycket förväntningar knutna till genus bortsett från fysiska 

skillnader. Vi tolkar de fysiska skillnaderna i detta fall som att våra intervjupersoner har 

förväntningar på att kvinnor och män ska se olika ut. 

 

”[…]det är en viss skillnad på lagsporterna och de individuella sporterna det är en viss 

skillnad på att rida i ett ridhus som är en typisk tjejgrej då och att spela fotboll i det att så 

att säga kollektiv i att man kompletterar varandra[---]”  

 
         ”[---] ehm behovet av process är mycket större i min bedömning i en feminin grupp att man känner 

att, att man, man behöver, man behöver prata ofta och mycket därför att det är ett sätt att lösa 

problem medan män kanske liksom a man a ska vi göra så? Aa det blir nog bra”. 

 

5.5 Hur viktigt är jämställdhetsarbetet? 

I interaktionen med våra intervjupersoner samtalade vi en del kring hur viktigt de ansåg att 

jämställdhetsarbetet var på deras arbetsplats. Vi gjorde detta då vi anser att vi via detta 

samtalsämne kunde få förståelse för vilka attityder våra intervjupersoner hade. Tydligt framkom 

det att samtliga intervjupersoner hade någon åsikt vad gäller att arbeta aktivt med jämställdhet. 

Generellt kan vi tyda att både män och kvinnor såg jämställdhetsarbetet som något ytterligare; en 

belastning. Ett jämställdhetsarbete krävde mycket tid som inte fanns. Endast en person 

reflekterade över att detta arbete var något som skulle vara integrerat i övriga arbetet men att det 

inte var det. Samtliga kvinnliga intervjupersoner tyckte att arbetet var allt ifrån viktigt till mycket 

viktigt. Det framkom att de inte bara tyckte det var viktigt för att det är ett politiskt mål, utan 

också av andra orsaker. En orsak som nämndes återkommande var att jämställhetsarbetet är 

viktigt då de tror att bemötandet gentemot barnen och annan personal kommer att prägla barnens 

uppfattningar om kvinnligt och manligt i framtiden. Det framkom även i samtalen med de 

kvinnliga intervjupersonerna att det fanns mycket påtryckningar från föräldrar att skol- och 

förskoleverksamheten var präglad av ett genustänk. Detta sades i relation till varför 

jämställdhetsarbetet var en viktig del av deras arbete. Dock tyckte samtliga kvinnliga 
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intervjupersoner att det var lite märkligt att så många föräldrar såg detta som en prioriterad fråga 

då, som en intervjuperson sa:  

 

”Alltså det är den första frågan de ställer när de ska placera barnen, hur jobbar vi med 

jämställdhet ehm med genusperspektivet, det kanske inte är den första frågan jag skulle ställa eh så, 

så därför så är det faktiskt väldigt aktuellt”.  

 

En annan nämnvärd sak som vi kan urskilja i våra kvinnliga intervjupersoners berättelser är att 

trots att de tycker att arbetet med jämställdhet är viktigt så kunde de inte berätta att de arbetade 

med jämställdhet rent praktiskt ute på förskolor och skolor mer än genom att diskutera med 

personal och gå på enstaka föreläsningar. Det fanns även en hel del kunskap och idéer om hur 

man mer aktivt och praktiskt skulle kunna arbeta med jämställdhet ute i verksamheter där barn 

befinner sig men ingen av dessa hade omsatts till verklighet ännu.  

 

         ”Vi kunde ha en anslagstavla där vi satte upp genusgrodor tillexempel så att när man själv hörde 

hur fel det var så gick man och skrev det på den där anslagstavlan och så liksom kunde andra 

liksom, visst ja, känna igen sig, det är ju det man gör då va oj da, nu står det ju där och så sa ju jag 

förra veckan och så, förhoppningsvis så ökar det medvetenheten”. 

 

För de manliga individerna vi intervjuade rådde en mer blandad inställning till hur viktigt de 

ansåg att arbetet med jämställdhet är.  En intervjuperson tog helt avstånd ifrån att aktivt arbeta 

med jämställdhet och tyckte istället att sunt förnuft borde räcka. Han menade att man ska bemöta 

alla lika utifrån individuella förutsättningar och göra sitt jobb som pedagog. En annan manlig 

intervjuperson var väldigt positivt ställd till att arbeta med jämställdhet, både som yrkesman och 

privat. Han hade en liknande inställning som våra kvinnliga intervjupersoner då han benämnde 

arbetet med jämställdhet som väldigt viktigt, en annan slående likhet är att inte heller han 

arbetade rent praktiskt med denna sorts frågor, det som skiljer sig dock är att han inte heller visste 

hur han skulle kunna arbeta med denna typ av frågor. Han hade alltså inte några konkreta idéer 

som skulle kunna leda till att arbetet med jämställdhet blev mer praktiskt och påtagligt. 

Ytterligare en intervjuperson tyckte att arbetet med jämställdhet väl var viktigt men att det fanns 

andra saker som kanske var ännu viktigare, tillexempel nämnde han problem med mångfald, 

attityder gentemot skolkompisar, klasskillnader, segregering och andra liknande saker som han 

tyckte att de som arbetar i denna verksamhet har möjlighet att påverka. Vad gäller upplevelsen av 
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påtryckningar från föräldrarna att verksamheten ska vara präglad av ett genustänk hade de 

manliga intervjupersonerna inte någon som helst erfarenhet av. 

 

”Ne inget alls. Jag har jobbat här i fyra år på den här skolan och jag har aldrig blivit ifrågasatt 

utifrån ett jämställt alltså ett jämställdhets, jämställdhets, vad heter det? Köns… aldrig” 

 

Till två kvinnliga intervjupersoner ställde vi frågan om de såg några svårigheter i hur de förhöll 

sig till killar respektive tjejer. Den ena svarade att det är något som bara finns där naturligt och att 

hon inte tänkte något på det i sitt dagliga arbete. Den andra svarade att hon inte såg några 

svårigheter då man har det någonstans med sig.  

 

5.6 Hinder? 

En person ansåg att denne kunde se att kolleger behandlade flickor och pojkar olika. Att det ställs 

olika krav beroende genus. Samma person uttryckte tidigare under intervjun att det finns många 

inom verksamhetsområdet som lägger på egna värderingar men inte just på denne individs 

arbetsplats då de hade en bra nivå på pedagogiken. Förutom att de flesta av våra manliga 

intervjupersoner tyckte att det redan var jämställt eller att de inte visste hur de skulle kunna 

arbeta mer med jämställdhetsfrågor så var det återkommande att upprätthålla en fasad utåt 

angående att man ansåg sig arbeta bra med frågor som dessa. Detta kunde vi inte lika tydligt 

urskilja hos våra kvinnliga intervjupersoner. En intervjuperson nämnde att de önskade få både 

mammans och pappans nummer på lapparna med information om barn och föräldrar trots att 

samma person tidigare menade att dagens förskola är väldigt öppen för nya typer av 

familjekonstellationer. Uttalanden som denna var vanligt förekommande i samtliga intervjuer, 

både de kvinnliga och manliga intervjupersonerna benämnde vårdnadshavarna som mamma och 

pappa. På så vis menar vi att intervjupersonerna har den traditionella familjebilden som 

utgångspunkt, alltså mamma, pappa, barn trots att nya familjekonstellationer blir allt vanligare 

och att intervjupersonerna inte anser sig ha stereotypa föreställningar kring genus. 

 

När vi ställde frågan om verksamhetsplanen präglas av ett genusperspektiv fick vi svaret att det 

som står gör det, men om man skulle titta med en mer medveten blick så känner denna person en 

osäkerhet kring om det görs som det står nedskrivet inom förskolan. En kvinna uttryckte att hon 
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har en känsla av att männen känner sig utanför med för många kvinnor i gruppen. En manlig 

intervjuperson uttryckte sig istället såhär:  

 

        ”Det var lättare att arbeta i en grupp med mest män, det blir lättare att relatera och det skapas en 

viss jargong en bättre stämning men det betyder ju inte att vi bemötte eleverna annorlunda än vad 

man gör här, kanske till och med tvärt om att vi bemötte elever mer lika då asså för då var det inte 

så mycket kvinnor som kanske kände att de behövde agera mammor eller överbeskyddare mot 

duktiga tjejer medan de är mer arga på stökiga killar.” 

 

5.7 Likabehandlingsplanen 

En person menar i ett första skede att likabehandlingsplanen täcker in det som är viktigt och att 

de anser sig arbeta jämställt. I ett andra skede framkommer det att likabehandlingsplanen inte 

känns som ett krav utan är ett dokument som finns till bara för att det måste vara där. Flera 

personer uttryckte att likabehandlingsplanen inte kändes levande. En majoritet av 

intervjupersonerna menade att det är viktigt att hålla likabehandlingsplanen levande och att det 

måste komma krav uppifrån. Att det är så lätt att den bara faller bort i vardagsarbetet. Vi frågade 

en kvinna om hon saknar mer utbildning inom området men det gjorde hon inte då de inte tittat 

närmare på målen i jämställdhetsplanen. Flera personer betonade också vikten av uppföljning.  
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6. Analys 

Vi kommer i analysen ha fokus på variationen i svaren mellan kvinnor och män. Detta då vi i 

resultatdelen kunnat urskilja att det förekommer skillnader mellan könen gällande hur de 

placerar det de säger, alltså genom och inom olika diskurser. Vilken makt och vilka villkor för att 

ge jämställd service till brukarna inom stadsdelen som de olika diskurserna frambringar, 

kommer även att vara centrala.  

 

6.1 Tillvägagångssätt  

Vad är det för diskurser den diskursiva praktiken ingår i? Hur fördelas och regleras de? 

Förstärker och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämna maktförhållanden i samhället eller 

sätter den maktpositionerna i fråga genom att framställa verkligheten och de sociala relationerna 

på ett nytt sätt? Vilka är den diskursiva praktikens möjliga sociala konsekvenser? Genom att 

analysera vårt empiriska material med utgångspunkt i dessa diskursanalytiska frågeställningar, 

avser vi tillämpa våra övriga teorier för att skapa oss en djupare förståelse kring det vi studerat 

(Jørgensen & Philipps 2000 s.90).  

 

6.2 Diskursiva avgränsningar 

Nedan kommer vi att redogöra för den diskursordning samt de diskurser som verkar inom 

diskursordningen. Vi har använt oss av en diskursordning därför att denna verkar som en ram för 

vår studie och avgränsar oss till ett visst område. Genom en bestämd diskursordning kan vi även 

finna möjliga diskurser som verkar inom diskursordningen inför vår kommande analys. Viktigt 

att här poängtera är att vi anser att samtliga intervjupersoner haft lika tillgång till 

diskursordningen då alla är verksamma inom den. Efter att vi transkriberat vårt material avsåg vi 

att urskilja aktuella diskurser som våra intervjupersoner talade genom. Det fanns även andra 

möjliga diskurser men av det material vi valt ut att presentera, anser vi att de diskurser vi redogör 

för är de diskurser som demonstrerat sig. Vi har själva varit delaktiga i att skapa 

diskursordningen vi valt att benämna Jämställdhetens diskursordning, därför att vi genom våra 

frågeställningar under intervjuerna hade fokus på jämställdhet. Samtliga intervjupersoner 

använde sig flitigt av begreppet jämställdhet men detta skedde dock under våra förmaningar.  
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6.2.1 Den heterosexuella matrisens diskurs 

Våra intervjupersoner gjorde åtskillnader mellan män och kvinnor samt mellan femininitet och 

maskulinitet. Detta gjorde de genom att begripliggöra genus utifrån egenskaper som de ansåg 

tillhöra ett visst kön.  En kvinnlig intervjuperson uttryckte att killar tar mycket plats och är 

stökiga medan tjejer gillar att pyssla och rita. Här kan man utläsa att intervjupersonen har gjort 

skillnad på vad som är feminina och maskulina egenskaper. Att pyssla och rita förknippar 

intervjupersonen med femininitet och att ta plats och vara stökig förknippas med maskulinitet. 

Genom att benämna vad som är manligt, att ta plats och vara stökig, har intervjupersonen 

definierat vad som är kvinnligt utan att egentligen säga kvinnligt. Enligt teorin om 

genussystemet, så är att det just på detta sätt, genom att säga vad som är manligt, som man skapar 

motsatsen, alltså vad som är kvinnligt. Detta är det genuskontrakt som existerar mellan kvinnor 

och män. Den heterosexuella matrisen använde samtliga av våra intervjupersoner genom att 

särskilja kvinnligt och manligt ifrån varandra till varandras motsatser (Ambjörnsson 2003 s.15). 

Detta gällde även när de talade om vad vuxna kvinnliga och manliga pedagoger kunde bidra med 

i sitt arbete och att en enkönad arbetsplats inte var att föredra då kvinnor och män har olika saker 

att bidra med. Här kan man se att den kvinnliga intervjupersonen utgår ifrån att kvinnor och män 

kan bidra med olika saker, det framgår att intervjupersonen har en komplementär syn på kön, 

man kan i enlighet med Goffman (1977 s.313) förstå detta som ett led i den genusbaserade 

identiteten. Alltså p.g.a. att vi har en identitet som baseras på vårt genus så tror vi att vi behöver 

det andra, då det är något annat. Vi föreställer oss alltså att kvinnor och män utifrån sina 

genusidentiteter kan och bör komplettera varandra för att det ska bli någon slags helhet.  Detta 

sätt att tänka menar Goffman (ibid s.304) grundar sig i att det finns sociala ideal kopplade till 

maskulinitet och femininitet. Detta synsätt banar också väg för att förstå varför manliga 

pedagoger ses som en viktig tillgång och förebildskälla för barn och ungdomar (Nordberg 2005b 

s.7). I reslutatdelen redovisade vi hur flera kvinnliga intervjupersoner pratade om kvinnligt och 

manligt och hade en tendens att knyta an begreppen till kvinnor och män vilket alltså kan 

förklaras genom den heterosexuella matrisen som just bygger på att man särskiljer manligt från 

kvinnligt (Ambjörnsson 2004 s.15).  Normer upprätthålls och skapas genom utpekandet av 

avvikelser (ibid s.57). Ett exempel på hur det upprätthålls av en manlig intervjuperson var 

uttalandet om att det är skillnad på tjejgrejer som att rida i ridhus och att spela fotboll som är 
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något kollektivt där man kompletterar varandra. Här kan man alltså tydligt se att den manliga 

intervjupersonen gör en åtskillnad mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt enligt 

rådande sociala normer. Inom denna diskurs rörde sig både kvinnor och män trots att det de 

kvinnliga intervjupersonerna sa dominerade inom diskursen. Vi anser det intressant att både män 

och kvinnor i stor utsträckning rörde sig inom denna diskurs när det var tydligare skillnader 

gällande övriga diskurser.  

 

6.2.2 Jämställdhetsarbetet som integrerad diskurs  

Endast en person reflekterade över att detta arbete var något som skulle vara integrerat i övriga 

arbetet, detta var en man. Detta innebär att övriga intervjupersoner kvinnor som män inte 

reflekterade på detta sätt. Av detta kan man förstå att bara en intervjuperson rörde sig i denna 

diskurs och att detta då kan påverka möjligheten att ge jämlik service till brukare eftersom det ses 

som en extra belastning, alltså ytterligare en arbetsuppgift. Vi menar att eftersom våra 

intervjupersoner inte reflekterar över jämställdhetsarbetet som något som ska vara integrerat i alla 

arbetsuppgifter så blir jämställdhetsarbetet marginaliserat eftersom intervjupersonerna ansåg att 

de behövde extra tid för detta utöver de vanliga arbetsuppgifterna.  

 

6.2.3 Hegemoniska diskursen 

En manlig intervjuperson uttryckte att de inte arbetat aktivt med jämställdhetsarbete och att denne 

inte visste hur detta arbete skulle kunna bedrivas. Detta framkom även hos andra manliga 

intervjupersoner. Vi menar i enlighet med Gavey (2006 s.53ff) att den manliga hegemonin har en 

makt och disciplinär funktion som återskapar en praktik där mannen ses som norm även inom 

jämställdhetsarbete. Detta tror vi till exempel kan bidra till att denna diskurs som de talar inom 

och som hänvisas till ovetskap, används som en form av omedvetet maktutövande. Detta berör 

Kitzinger (2006 s.128ff) där hon menar att detta sätt att mena att man inte vet bättre är ett sätt att 

visa på ignorans och kan just användas som en styrka eller makt.  Utifrån det sagda kan man tolka 

det som att dessa intervjupersoner, oavsett om de ville eller inte ville demonstrera makt, framstår 

som utövare av den, vilket då i enlighet med Foucaults teori om övervakning av straff är ett 

resultat av den hegemoniska maskulinitetens makt. Detta visar också hur dessa individer skulle 

agera ”väktare” utan att egentligen vilja detta, alltså kontrollera andra män och begränsa deras 

handlingsutrymme omedvetet.   
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Samtliga av de manliga intervjupersonerna rörde sig vid upprepade tillfällen inom denna diskurs 

medan en minoritet av kvinnorna gjorde det. Mannen som överordnad kvinnan i samhället, menar 

vi förklarar detta fenomen. Denna diskurs begränsar det uttalade till att handla om 

upprätthållandet av makt för den intervjuperson som uttryckt något som hamnar inom denna 

diskurs och då män innesitter mer makt enligt Hirdmans teori om genussystemet, så kan vi förstå 

detta därigenom.  

 

6.2.4 Homosocialitetsdiskursen 

I intervjuerna framkom att manliga individer gärna sökte sig till arbetsplatser där det arbetade 

män. I enlighet med homosocialitetsteorin hjälper homosociala grupper till att bevara 

genusidentiteten. Enligt Goffman (1977 s.315) är genusidentiteten människans viktigaste och 

mest elementära identitet, vilket då förklarar varför intervjupersonen skulle vilja söka sig till 

homogena grupper som denna. Anledningen till att gruppen hjälper till att bevara och stärka 

identiteten är för att man genom identifikationer kan relatera till varandra (Ambjörnsson 2004 

s.320f). Då det manliga ses som normen kan man förstå att just män söker sig till denna typ av 

grupperingar. Annat gäller alltså i kvinnodominerande sammanhang, det var ingen av våra 

kvinnliga intervjupersoner som tyckte att det var bättre att det bara arbetade kvinnor eller att 

kvinnor som en homosocial grupp skulle utföra ett bättre arbete. En kvinnlig intervjuperson 

berättade att hon fick en känsla av att männen kände sig utanför i en grupp med så många 

kvinnor. Detta menar vi på ett tydligt sätt visar att den genusbaserade identiteten präglar hennes 

sätt att identifiera sig med vissa (kvinnor), och med andra inte (män).  Detta innebär även att 

kvinnor identifierar sig med kvinnor som en homosocial grupp, det som skiljer sig är dock att 

våra manliga intervjupersoner sökte sig till denna typ av grupperingar medans våra kvinnliga 

intervjupersoner inte gjorde det. Tar man hänsyn till maktordningen som bygger på att det som 

konstrueras som manligt blir normen, kan man förstå varför män framför kvinnor söker sig till 

homosociala grupperingar. Det är på så sätt de definierar skillnader och söker efter att 

normalisera (Foucault 2003 s.171) och det är även på så sätt som patriarkatet återupprättas.  

 

Då vi utgår ifrån att könsrollerna man och kvinna redan är förbestämda så ansluter vi oss till 

Goffmans (1959 s.33) teori om att dessa sociala roller har stereotypiserade förväntningar på sig, 

vilket också skulle kunna förklara varför den kvinnliga intervjupersonen sa att hon får en känsla 
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av att männen kände sig utanför i en grupp med så många kvinnor. Vi menar då att hon kanske 

förväntar sig att männen inte är intresserad av att prata om det som hon och hennes kvinnliga 

arbetskompisar pratar om bara för att de är män. Samtidigt som detta också visar att det finns 

förväntningar på att samtliga kvinnliga gruppmedlemmar skulle känna sig delaktiga i gruppen 

och i samtalen utifrån det faktum att de just är kvinnor. Här kan man alltså urskilja hur 

stereotypiserade förväntningar finns knutna till könsrollerna och att de förväntningarna endast 

baseras på den genusbaserade identiteten (ibid). Som tidigare framkommit är det både kvinnor 

och män som rör sig inom denna diskurs fast på olika sätt. Vi kan urskilja att det flera av männen 

uttrycker sig känna återspeglas i det kvinnorna upplever att männen känner. Männen upplevde 

dock inte att kvinnorna hade något problem att arbeta med män och detta uttryckte inte heller 

kvinnorna. Här menar vi att det Hirdman (2003 s.10f) benämner som genussystemet, att mannen 

är norm i samhället och därmed kvinnan avvikande, kan förklara detta. Männen har inget att 

vinna på att ansluta sig till en kvinnlig gemenskap då kvinnan som kategori är underordnad 

mannen.  

 

6.2.5 Tror sig bemöta föräldrar och barn lika diskursen 

Trots att en manlig intervjuperson säger att han försöker bemöta kvinnliga och manliga individer 

på samma sätt så förklarar han vid ett annat tillfälle att man måste bemöta mammor och pappor 

olika för att få igång kreativiteten – sänka och höja ångestnivån, var hans ord. På samma sätt var 

det med nästan samtliga intervjupersoner. Vi menar att då det framkom att intervjupersonerna har 

stereotypa förväntningar på olika genus så påverkar detta hur de bemöter vårdnadshavarna. 

Exemplet ovan är ett exempel på hur detta ger sig i uttryck. Då samtliga intervjupersoner nämnde 

att det var mer vanligt att tala med mamma i familjen om barnens skol- och förskolegång tolkar 

vi det som en del i bemötandet. Vi menar alltså att om mamman har närmare kontakt med skola 

och förskola angående sina barn så har personal på skolan och förskolan annat bemötande 

gentemot henne då hon är den som de oftast och kanske först tar kontakt med vid behov.  Man 

kan förstå detta som en del av skapandet av genussystemet. Här konstruerar intervjupersonerna 

barnens skolgång som en, i första hand, fråga för mödrar. På detta sätt särskiljer man kvinnligt 

från manligt och skapar normer. Att detta sätt att agera fortgår och att intervjupersonerna inte 

upplever detta som olika bemötande gentemot föräldrar av olika kön kan, anser vi, förklaras med 

hjälp av genuskontraktet. Genom att erfarenheter har byggts upp i ett system av normer och 
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förväntningar så skapas, återskapas och upprätthålls denna praktik (Ambjörnsson 2004 s.320f).  

Som en del i bemötandet ser vi även vilka aktiviteter som erbjuds barnen i detta 

kvinnodominerande sammanhand. Vi fick veta att det är fler tjejer som tar till sig de aktiviteter 

som erbjuds på förskolan. Intervjupersonerna sa detta i ett sammanhang, som vi förstod det, att 

det beror på att killar inte är intresserade av dessa aktiviteter. En naturlig fråga som dök upp för 

oss då var varför? Kan det vara så att de aktiviteter som erbjuds på förskolan är särskilt anpassade 

för att locka flickor? Vi ställde oss även undrande till varför intervjupersonerna bara lät det vara 

på detta sätt och inte reflekterade över hur de skulle kunna engagera pojkar att delta i dessa 

aktiviteter. De empiriska material vi erhållit ger oss följande svar: att de redan anser sig bemöta 

killar och tjejer lika, men om det är så att intervjupersonerna anstränger sig mer för att engagera 

flickor i dessa aktiviteter så framkommer det att lika bemötande inte är fallet. Eftersom 

intervjupersonerna själva menade att pojkar inte deltar i dessa aktiviteter på grund av att de inte 

är intresserade kan förstås genom könsrollsteorin där Connell (1995 s.53) menar att kvinnor och 

män följer en allmän uppsättning förväntningar knutet till ett visst kön. På så sätt kan man förstå 

varför intervjupersonerna förklarade pojkarnas icke deltagande som en orsak av ointresse och då 

kan man även misstänka att bemötandet gentemot pojkar och flickor skulle kunna se olika ut i 

detta sammanhang. Inom denna diskurs rörde sig både kvinnor och män men på olika sätt, 

kvinnorna uttryckte hur de uppfattade att män kände och tänkte medan männen talade av egen 

erfarenhet hur de kände och tänkte.  

 

6.2.6 Möjliga handlingssätt för respektive diskurs genom en kritisk granskning av dessa  

Genom att se var intervjupersonerna ”valt” att sätta in deras praktik i för diskurs, kan vi urskilja 

vilka olika handlingar som är möjliga för den individen. Denna diskursiva förståelse kan då få 

sociala konsekvenser som i vårt fall innebär intervjupersonernas möjligheter att ge jämställd 

service till brukarna. Denna kritiska granskning gör vi för att kunna se möjliga sociala 

konsekvenser de olika beskrivningarna av verkligenheten kan få. Det som individerna språkligen 

uttryckt infinner sig inom olika diskurser. Vilken diskurs det uttryckta infinner sig inom gör ett 

visst sätt att handla mer troligt och ett annat sätt att handla mindre troligt. Genom att göra ett sätt 

att handla mer troligt stänger diskursen samtidigt ut andra sätt att handla på som därmed blir 

mindre troliga handlingssätt. Vi anser att män och kvinnors möjligheter att ge jämlik service till 

brukarna skiljer sig åt. Genom att tala inom den hegemoniska diskursen skapar männen en form 
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av makt vilket betyder att de överordnas kvinnan. Att ge jämlik service kan därför försvåras. 

Både män och kvinnor menade att de bemötte föräldrar och barn lika trots att det senare under 

intervjuerna framkom att de hade föreställningar som enligt vår uppfattning borde ha betydelse 

för hur man bemöter de olika könen. Vi kan dock inte säga att de bemöter könen olika utan att 

göra en studie utifrån brukarnas perspektiv. Trots att det fanns skillnader mellan könen gällande 

vilka diskurser de talade genom, menar vi att båda könen kan ha svårigheter i att bemöta sina 

brukare jämställt. Föreställningar om respektive kön var tydliga hos samtliga intervjupersoner 

och majoriteten var inte fullt medvetna om dessa föreställningar. Hade en medvetenhet om 

föreställningarna funnits hade det kunnat existera föreställningar men ändå en god möjlighet att 

bemöta brukarna jämställt. Denna frånvaro av medvetenhet menar vi kan ha en stor påverkan på 

möjligheten för våra intervjupersoner att ge jämlik service till brukarna.  
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7. Slutdiskussion 

Vi menar utifrån analysen att kvinnliga och manliga individer på skilda sätt uttrycker sig 

språkligt genom olika diskurser och att detta skulle kunna påverka hur kvinnor och män arbetar 

med jämställdhet och ger jämställd service till brukarna. Vår forskningsansats 

Socialkonstruktivismen menar att kvinnlighet och manlighet är socialt skapade kategorier (Ne3). 

Vi menar utifrån denna utgångspunkt att detta borde bidra till att manliga och kvinnliga individer 

har olika förståelse och förförståelse som påverkar hur individen agerar i praktiken.  

 

Man kan urskilja att det finns klara stereotypa föreställningar hos våra intervjupersoner om vad 

som är kvinnligt och manligt. Föreställningar om kön är en del av könsordningen som existerar 

inom en organisation och dessa föreställningar medverkar i regel till att upprätthålla 

könsordningen (Wahl m fl 2001 s.39). Genom vår analys har vi kommit fram till att våra 

intervjupersoner identifierar sig själva utifrån rollen som kvinna respektive man samt identifierar 

andra på samma sätt. Genom att våra intervjupersoner skiljer på vad som är kvinnligt respektive 

manligt bidrar de till att återskapa en social praktik där man redan skiljer på kvinnor och män 

genom att hänvisa till olikheter.  

 

”[---] människor i samspel med varandra skapar normer för manligt och kvinnligt, den 

underförstådda ordning vi hjälps åt att upprätthålla”. (Andersson 2003  s.3) 

 

Genom att flera kvinnor säger att det behövs fler män inom förskolan nedvärderar de sin egen roll 

som kvinnor. Genom att dessa kvinnliga intervjupersoner uttrycker att det behövs fler män på 

grund av att kvinnor och män är olika och kan tillföra olika saker, skapas förväntningar som 

innebär att mannen har att förhålla sig till den traditionella bilden av hur en man ska vara. Flera 

män och kvinnor ansåg att de själva inte bidrar till att skilja mellan kvinnor och män eller flickor 

och pojkar och att detta därför inte skulle påverka hur de bemötte respektive kön. I intervjuerna 

framkom dock att det råder stereotypa föreställningar. Detta påverkar självklart möjligheten att ge 

jämställd service till brukarna då det saknas en medvetenhet kring de föreställningar som är 

dominerande.  
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Enligt lag så ska jämställdhet integreras i all offentlig verksamhet vilket tyder på att normen att 

ha en jämställd inställning är väl etablerad. Inställningen hos en majoritet av våra 

intervjupersoner är att jämställdhetsarbetet är viktigt men den är inte integrerad i den dagliga 

verksamheten då detta arbete ses som en belastning.  

 

Nu tänkte vi redogöra för vilka sociala konsekvenser den diskursiva praktiken får på individnivå, 

organisationsnivå samt samhällsnivå. På individnivå kan vi se att både män och kvinnor har 

förväntningar på sig beroende av kön. Dessa förväntningar menar vi begränsar individer då 

förväntningar knutna till kön innebär att ett annat sätt att vara skulle innebära ett avvikande från 

det normativa. Att våra intervjupersoner har dessa förväntningar kan begränsa barnen i deras 

utveckling om våra intervjupersoner låter sina förväntningar återspeglas på barnen. Detta skulle 

även kunna innebära att möjligheterna att ge jämlik service begränsas. På organisationsnivå kan 

vi tydligt urskilja att förväntningarna att män tillför något annat speglar av sig i rekryteringen. En 

idealiserad bild av män innebär att det sker en nedvärdering av det kvinnliga könet. Att en person 

delvis rekryteras pga. att han är man begränsar och återskapar mannens handlingsutrymme 

skapad av organisationen.  Vi menar att det som framkommit genom våra intervjuer återskapar ett 

maktförhållande mellan könen på samhällsnivå. Männens inställning till jämställdhetsarbetet kan 

vara ett tecken på ett omedvetet sätt att bibehålla/stärka sin makt som man i samhället. Ett 

jämställdhetsarbete innebär att maktförhållandet på sikt kan utjämnas och männen kan enligt vår 

tolkning känna ett påtagligt hot mot den makt de idag innesitter på samhällsnivå genom att 

mannen som kön är normen.  

 

Vi kan inte säga att vi genom denna studie bidragit till någon större förändring för våra 

intervjupersoner. Det framkom dock under intervjuerna att vi fått igång tankarna hos våra 

intervjupersoner. Vi menar att i alla möten mellan människor så skapas något gemensamt i mötet. 

Genom att befinna sig i en social situation så påverkas man på ett eller annat sätt. Denna uppsats 

kommer att omarbetas innan den lämnas till stadsdelen och vara utformad som en rapport. Vi 

anser att ytterligare studier är nödvändiga för att på sikt kunna uppnå ett av stadsdelens mål; att 

ge jämlik service till sina brukare.  
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Bilaga 1 - Transkriberad intervju 

 

- Ja vi kan ju börja med att berätta att vi studerar på halmstad högskola socialpsykologiska 

programmet och läser sista året nu och det här är våran då c-uppsats som vi ska skriva nu, är det, 

jaa. socialpsykologi asså det, vi är ju mycket om hur människan fungerar i olika 

gruppsammanhang är det och hur olika strukturer påverkar människan och, och så vidare kan 

man säga bara lite kort. 

Känner du för att avbryta intervjun under tiden så få du.. det är bara att göra det och ställa frågor 

och så, jaa.  

 

- Skulle du vilja berätta lite om dina arbetsuppgifter? 

 

- Mina arbetsuppgifter? 

 

- Mm 

 

- Ehm jag är skolledare, och det handlar om att utifrån de styrdokument som finns i skollagen och 

andra lagar och förordningar kan man väll säga för att vara lite allmän och generell då ehm på en 

kommunal nivå sen organisera skola och just mina arbetsuppgifter är ehm ansvarig för elever i 

det yngre åldrarna och jag har också ett ansvar för särskoleelever i området och särskilt här på 

skolan och arbetsuppgifterna innefattar (suck) personalledning, ekonomi, ehm  elevråd ehm 

arbetsorganisation, planering, uppföljning av verksamhet, kvalitetssäkring ehm kontakter externt 

med många framförallt när man jobbar med särskolan så är det många andra externa personer och 

funktioner som man har kontakt med då så det är väll lite kort allmänt. 

 

- Och vill du berätta lite om dig själv? 

 

- Ja det kan jag göra, man 54 ehm gift sedan många år tre barn ehm har jobbat inom 

verksamhetsfältet hur kallar men det utbildning och humanekologi, utbildning utifrån att jobba på 

fritidshem, förskolor, skolor som fritidspedagog ehm jobbat som ehm personal coach för, för ehm 

personer som kommit utanför arbetsmarknaden , jobbat på behandlingshem som rektor och ja det 

är väll lite kort? 

 

- Brukare, asså dina brukare, vilka ser du som dina brukare? 

 

- Mm det är väll tre fält egentligen, dels så har du samhället, alltså de som då ger oss styrningen 

brukare, kunder hur man nu använder ordet då, men, men regering och riksdag ger oss uppdrag 

och det är ju en fordran som vi har där på oss så att säga, föräldrar och elever ehm man skulle 

kunna säga också då, då övriga samhället för det är ju goda samhällsmedborgare som vi ska på 

något sätt försöka hjälpa till så att de där ungdomarna blir såsmåning om så att, samhället har ju 

en förvänta där också men den kanaliseras genom det demokratiska systemet och blir ju genom 

riksdag egentligen så det bli ju tre fält i huvudsak. 

 

- Vad tänker du på när jag säger jämställdhet? 
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- (suck) jag tänker på, på, jag tänker på att ehm asså utifrån jämställdhet så finns det ett 

motsatsord som är ojämställdhet eller vad man nu använder för ord asså att det finns en, en 

motsats i det vilket betyder att pratar man om jämställdhet så finns det andra också ehm så att jag 

tänker, jag tänker utifrån ehm, ehm det första jag tänker på är på nått sätt bemötande 

förhållningssätt alltså vad är ett jämställt bemötande förhållningssätt? Och att man kan tänka på 

jämställdhet utifrån många olika vad ska man säga ehm rubrikformer då, alltså bemötande 

förhållningsätt ehm kan vara ett jämställd, ekonomi kan vara någonting annat, ehm 

utbildningsmöjligheter tredje så att det är väl någonting som egentligen skär tvärs igenom allting 

som människor sysslar med men förutsätter att det finns en motsats också så att säga det är därför 

man pratar om jämställdhet tänker jag. 

 

- Ehm jag tänker jämställdhetsplanen, läste lite om den nu för 2009 att det var prat om att man 

skulle påbörja då ett mer, asså mer arbete med jämställdhet då och olika kompetenstillfällen och 

så, hur har ni arbetat, vad, vad har ni gjort det här året då 2009 hittills? 

 

- Ehm 2009 kan jag inte säga att vi har gjort särskilt mycke jag började och jobba här i augusti 

och det är ingen bortförklaring men det jag gjorde var att, att en av de första arbetsuppgifterna var 

att sammanställa i, i våran kvalitetsredovisning det som hade hänt och det kan man ju tänka är lite 

konstigt utifrån att man kommer  ny då men det var ett väldigt bra sätt att, att på något sätt få en 

väldigt bra överblick kring ehm och jag tittade bara ehm , en utav dem få meningarna kan man 

säga handlade väll om att man i alla lägen hade man beskrivit det som från skolans sida skulle 

bemöta barn och asså att vi och barnen skulle bemöta varandra på ett jämstä.... ehm ja på ett 

jämställt sätt i alla situationer när vi träffas så att det blir ett, ett generellt förhållningssätt det var 

det enda jag hittade där så att om det finns så att säga detaljerade aktiviteter så det fanns inte 

beskrivet här och det vet jag  faktiskt inte. Inte om det har pågått något slags jämställdhetsarbete 

på sista tiden på en bredare front eller så. Inte vad jag har kunnat se. 06:06 

 

- Om vi tänker på, om vi asså, var vi idag står med jämställdheten då, vad tänker du finns det 

någonting mer att göra och i så fall vad tänker du om det? 

 

- Ja det finns säkert mycket mer att göra ehm, om vi går tillbaks till det som jag ändå tycker är det 

grundläggande det är ju ändå det vi hamnar i, värden, det som.. om vi bara tänker skolans 

värdegrund alltså at bemöta alla med samma respekt eller med respekt då så att, så där har du ju 

en hel del at jobba med tror jag och så det, det finns en, det finns fortfarande traditionella roller 

och mönster som man landar i ehm när det gäller i vår verksamhet då dels då hur vi som vuxna är 

mot varandra det finns ju en tänker jag en direkt avspegling mot hur vi som vuxna sedan bemöter 

barnen. Det finns, det är u en, det är ju en kedja som, som på något sätt hänger ihop där, så att 

ehm om din fråga är finns det någonting mer och göra, ja på det området finns det definitivt mer 

att göra ehm se tror jag att det här med, med jämställdhet och genus pedagogik har ju under de 

senare åren kan man väll säga utvecklats till mer en egen disciplin, så med utbildningar, 

föreläsningar ehm sätt att tänka, resonera om, om jag nu går tillbaka eftersom jag har varit med 

då några år och jobbat sen ja, sen 77 tror jag aa 77 i det här så har det ju förändrats nått enorm 

asså och framförallt på den sista 10-års perioden tycker jag i att överhuvudtaget frågan är lyft. Så 

att ehm dels då i, i de, det arbetet kring, i skolan då ehm hur vi, och det, det är ju det går alltid 

tänker jag då i min värld från hur vi vuxna tänker och hur vi bemöter varandra att det sedan får en 

form av överspridningseffekt på hur vi bemöter elever och där, där är det ju också mycket kvar 

att göra kring ehm mycket diskussion kring vad gör vi med de tysta flickorna? Som inte säger, 
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asså i klassen och pojkarna som tar plats och utifrån ett könsperspektiv och tillåter vi pojkarna att 

ta, asså det är ju, det är många sådana här diskussioner, tillåter vi pojkarna att ta det här utrymmet 

och vad gör vi åt de va? Och så där, att man eh mer och mer kanske har börjat se det ur någon 

form av generellt perspektiv, fö många år sedan tillbaka så diskuterade man inte om detta en gång 

asså utan då var det ehm då var det mer ett konstaterande pojkar är sådana och flickor är sådana 

kan man säga, när jag började, när jag gick min utbildning och dels när jag började jobba i det här 

då och ehm för att gå ännu längre tillbaka så, så bottnar det ju i vad var det för värld jag växte 

upp i den ser inte alls likadan ut som den världen som ni får ursäkta uttrycket som ni växer upp i, 

asså det är ju enorm skillnad. Jag gick här på den här skolan 1968 ja 1969 någon stans tror jag att 

det var och ehm, ehm… det, det, den, den synen som pojkar och flickor då vi pratar och hur det 

funkar i klassrummen det är så jätte stor skillnad mot ja. i alla fall, man ser att det finns en högre 

medvetenhet idag. Men inom den världen så, så finns det mycket kvar att göra och jag tror att det 

handlar väldigt mycket om, ehm egentligen diskussion, dialog, insikt men också att man får bra 

verktyg för hur man ska bedriva den här processen. Det är det viktigaste. För att ehm, jag tror att 

man kan ha en uppfattning och man kan tycka och tänka men sen när man ska omsätta det här 

tyckandet och tänkandet till någon form av realitet i verkligheten det saknar man väldigt mycket 

utav, hur ska man göra da? Asså hur ska man börja? Hur ska man.. det kanske finns många goda 

exempel men det är ju inte så att det är väldigt mycket spritt i verksamheten, kan jag inte påstå. 

 

- Hur, det här med kunskap kring ämnet, hur, hur får ni ta del av det? 

 

-Mm, mm, asså ehm, som ehm för att försöka beskriva då i vår värld i skolans värld så, så ehm, 

när du blir anställd som lärare så har du ju ett antal kompetensutvecklingsdagar per år ehm om du 

är anställd som fritidspedagog och förskolelärare eller elevansvarig har du inte alls den 

möjligheten ehm och säga att man i (suck) samlat i en personalgrupp på den här skolan vid fyra 

tillfällen per år, fyra dagar per år har möjlighet att överhuvudtaget sitta ner utan barn och prata 

med varandra det är ungefär så, då kan man jämföra föräldrar och hur mycket tid har de att bara 

resonera om fostran i relation till, till att man har ungar runt sig  hela tiden och det är inte mycket 

tid och, och då, då är det såhär att, då är det väldigt mycket krav på oss i vår verksamhet som vi 

ska uppfylla och det gör att, jag tror att det kanske inte hamnar så att säga ehm i första rummet 

om man nu utifrån regeringen säger att, att vi ska göra åtgärdsprogram eller skriftliga omdömen 

eller det skall.. och skolinspektionen kommer och tar er i örat må tro om ni inte har gjort 

beskrivningarna, om ni inte har gjort de rätta beskrivningarna eller likabehandling, vi kan ta om 

vi inte har en plan och, och då kan man säga såhär ja men det är bra för då har man en plan, ja det 

är jätte bra men det är bara det att det ska omsättas, förankras, implementeras och det tar också 

sin tid och så där, så att ehm det finns inte mycket utrymme att slåss om för just den här frågan. 

Sen kan man diskutera vad är den här frågan? Den kanske är egentligen så mycket bredare än vad 

vi tänker oss att den är att den kanske ger genomslag på många andra saker som handlar om at det 

är ett jämställt pedagogiskt förhållningssätt kanske inte är någon motsättning utan det är något 

som man kan, så att säga, se som en del av mitt sätt eller någons sätt att vara pedagog. Men det är 

en bit kvar där kan jag säga. 

 

- Jag tänker de där verktygen du pratar om de som kanske krävs då för att omsätta då kunskap till 

realitet asså och kunna uppnå jämställdhet var tänker du att de verktygen skulle kunna komma 

ifrån?  
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- ehm asså jag tänker såhär att forskning  och utvecklig är ju en del av, av vår värld och verkar 

inte alltid möjlig att nyttja därför att vi inte vet om att det finns, och det kan hända att det finns så 

att säga program, utbildningsprogram eller, eller upplevelsebaserad inlärning man kan jobba med 

det på olika sätt asså vi kan göra spel kring jämställdhet, säg forumspel för vuxna det finns säkert 

jätte många former och det här, där tänker jag att, att ehm att få någon form av färdigt, färdigtänkt 

material  för de vuxna, det är lite grann, jag börjar på den nivån och sen också att det finns ehm 

utbildningsmaterial som är, som är lät att ta till sig för barnen också va, asså lätt at förstå och så 

vidare va och det är ju, det är väll kanske att, att det kopplat till den forskningen också finns 

vettigt så att säga utbildningsmaterial som man kan jobba med gärna att man hamnar under olika 

former av, av, av vad ska jag säga, media, bild, film, drama, men asså det, det krävs ju också 

någon form av kompetens hos de vuxna att kunna omsätta det här då, men att det, det till de 

vuxna och sen så ner till barnen någonting som, som de känner att det här kan vi använda rakt 

igenom, på alla led så att säga. Det är ju väll kanske önskan om något såhär supermedel så va, 

asså quick fix, men ändå nått som, som är färdigstrukturerat så, sen kan det ju hända att det finns, 

finns olika tankar kring jämställdhet olika skolor kring det här och att forskningen pekar åt olika 

håll då, så är det ju ofta vilket kanske är ett dilemma för oss då vad, vad ska vi välja och vad är 

bäst, ehm ibland faktiskt som jag upplever det, det här med, att det spretar väldigt mycket och vi 

hamnar i en valsituation asså vad ska vi välja och så blir det ingenting, asså det blir lätt så, kan 

jag säga (skratt) 

 

- Ja, jag kan tänka mig det. 

 

- Ehm vi hamnar ibland i den fällan, det gäller inte bara det här ämnet det kan gälla andra saker 

också..jag vet inte om jag har svarat på frågan, men jag tänker så 15.38 

 

- jag tänker då vidare på det här asså med olika könsroller, om jag då säger man som överordnad 

och kvinna som underordnad eller, aa vad tänker du kring det? Om man tänker då mannen som 

överordnad och kvinnan som underordnad?  

 

- Ja, vad ska jag tänka om det?  

 

- Jaa, tycker du att det ligger någonting i det påståendet? 

 

- ja, ja, ja definitivt. Jag menar det, det definitivt är det så och ehm det är nästan lite skrattretande 

då när du säger det för att, asså det, ehm jag kan ju, asså, asså när jag pratar så här så kan jag bara 

utgå ifrån mig själv utifrån egna erfarenheter så naturligtvis men, men asså i många, många 

situationer i arbetslivet eller i, i, ja ehm hemlivet eller vad det nu kan vara så, då så spelar det här 

ju roll det du säger och det finns ju en, en så tydlig och då får man ju gå tillbaka i historiken och 

historien så är det ju så otroligt tydligt det du säger att så har det liksom varit och det har varit 

hemskt och kvinnor har tigit i församlingen och du vet allt det här som, som både stat och 

samhälle och kyrka och allting har liksom påverkat oss och även kulturliv vill jag säga där har 

det, där har det kanske ändå ehm på något sätt varit kulturlivet som många gånger har utmanat 

dem traditionella föreställningarna om kan jag tänka det är ju faktiskt genom komedin och genom 

teater och genom bilder och annat som man har kunnat få en kanske den här nya inporten kan 

man tänka så här. Har ni läst Karl Jonas love Almquist det går an?  

 

- Nej 
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- Gör det 

 

- Vänta jag måste skriva upp här nu, vad sa du att han hette? 

 

- Karl Jonas Love Almquist 

 

- ehm 

 

- Karl Jonas 

 

- Love Almquist 

 

- Ta reda på vilken tid han, han levde och så… det går an och så kan man ställa sig frågan gick 

det an? Går det verkligen an att och, och den absolut, asså ehm nu minns inte jag men asså 

någonstans han flydde till USA ja kanske 1800-tal eller någon stans 17- 1800 tal ehm jag kan… 

ja det är ett litet tips asså redan på den tiden fanns det att bero på det jag säger så det kan var nått 

som… 

 

- Ja det låter intressant 

 

- Jaa (skratt) ja men jag bara kom på det för att jag, jag, jag läste.. vi fick läsa den när jag gick på 

gymnasiet och sen så, så hörde jag om det på radion en liten ehm , liten hem, någon som 

berättade om det här och då, då dök det upp igen, jag bara kom att tänka på det nu, ehm så att vi 

har ju hela, hela det spektret av ehm och det som jag så då när jag växte upp  så, så var synen på 

varandra mellan killar och tjejer någonting helt annat asså 1. Man umgicks bara med killar, såå 

ehm tjejer de höll på med sitt väldigt mycket asså så.. och, å det var killsaker och det var tjejsaker 

eller alltså det man gjorde och asså det, det var i aktiviteter och annat, det var, det var en enorm 

distans asså det är inte alls på samma sätt idag där man kan vara kompisar på det viset, det, det, 

det är en helt annan värld så va, så att, det har hänt väldigt mycket med den här beskrivningen så 

att och då i den delen då kan ni tänka er att jag som inte är så gammal och även de längre tillbaka 

i generationer har ju påverkat den yngre generationen hela tiden så att mina lärare de var födda på 

början av 1900-talet kanske och sådär någon stans ehm som hade den bilden, fått den av de som 

var födda någonstans på mitten av 1800-talet så det är ju inte så jätte många generationer 

egentligen men jag tycker ändå att det har hänt en hel del och det har tror jag att göra med 

debatten och förändringar kring det så att jag det ligger mycket i det och det finns jätte mycket 

kvar och det, det, det är ett problem ehm det är ett problem som man att bli betraktad som någon 

som ska vara överordnad alltså ehm kan jag tänka och det kan jag tänka att det är ett problem för 

en kvinna att vara betraktad eller förväntas vara någon som är underordnad, vad skapar det för 

ingång i en relation  

 

- Du säger att kvinnliga och manliga individer har kommit varandra närmare med sättet att umgås 

vem skulle du vilja säga har fått komma den andre mer tillmötes?  

 

- Aa just det, det var en bra fråga, det var en jätte bra fråga ehm asså jag kan nog se en rörelse 

från bägge håll asså det kan jag nog göra därför att jag tror även at om, om utifrån som jag 

betraktar den, den ehm feminina resan så att säga så, så tänker jag att ehm där har ju tjejer idag 
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som i min värld kanske inte spelade fotboll eller om man nu tar det som nått som, men det fanns 

ju en period då det var bara killar som gjorde om man säger så va för att ta det exemplet så har ju 

tjejer också tagit för sig och varit tvungna att flytta fram sina eller flytta sina positioner i att asså i 

att tänka hur får man lov att vara som tjej asså där har det ju skett en del och sen så tror jag att 

ehm att killar har ju gjort någon form av motsvarande resa asså på 70-talet så, så var det ju 

velourman pratade man ju om då som gick i mysdress och stickade och liksom det, det var ju ett 

skällsord då i vissa kretsar då va, lite så, men det var ju en period i slutet på 60-talet och 

frigörelsen på olika sätt var väldigt tydlig egentligen ehm den blev ju väldigt tydlig framför allt i 

USA ehm som spred sig över världen att man, man på något sätt kunde eller försökte umgås på, 

på likvärdiga villkor eller på något sätt ett ömsesidigt förhållande men, men  jag tror.. jag skulle 

nog vilja svara det, det är en resa eller förflyttning från, från bägge håll och lite kanske, lite mera 

närmare jag minns ett annat ord som dyker upp är unisex mode ehm det var ju något som helt 

plötsligt uppstod, det fanns ju inte förut om man när man var liten tittade på modejournaler från 

paris på teve det var ju något svartvit sådär program det var ju väldigt tydligt manligt kvinnligt 

och så, men asså sen helt plötsligt så blev det som jaha både killar och tjejer har samma typ av 

jeans asså eller ja, det, det, det, det är ju ett uttryck naturligtvis, kläder är ju också ett uttryck för, 

för det här va, så det finns många uttryck som man kan betrakta det som så att jag tror att, att det 

har skett en förflytning  men frågan är om den bara är ytlig eller om det är något, något som har 

hänt utifrån hur man tänker om varandra  

 

- Ne för jag tänker att i dagens läge som vi har pratat och kommit fram till det är ju skillnader 

mellan könen de här skillnaderna hur ser du på dem? Asså att det är skillnader mellan könen?  

 

- Ehm det första man tänker på det är ju fysiska skillnader asså  så, och ehm, ehm, där, där på 

något sätt har det också skett en förändring därför att ehm historiskt sett så ehm, jag rör mig 

väldigt mycket i stolen märker jag ehm historiskt sett, det blir så, men historiskt sett så för länge 

tid tillbaka så kvinnor var ju inte starka, de kunde inte vara starka det fanns inte ehm det var, det 

ingick på något sätt i, i rollen som man att det var man och det ingick på något sätt i rollen som 

kvinna att det var man inte jag menar idag är det ju rätt många tjejer som är starkare än vad jag är 

asså rent fysiskt om man bara tänker på det då ehm så att det, det är ju, det är ju en skillnad, sen, 

sen kan det ju också med det finnas ehm andra sätt, jag vet att hjärnforskningen skriver ibland om 

att kvinnor har mer kopplingar mellan höger och vänster hjärnhalva som gör att man har en 

förmåga att ehm att skifta perspektiv ehm mycket fortare än vad jag har man pratar ju ofta om att 

ja eller skojar om kanske då att män kan bara göra en sak i taget och hålla fokus på en sak och det 

kanske ligger någonting i det jag vet inte men, men ehm jag har jobbat väldigt mycket i 

arbetsplatser som varit kvinnodominerade jag har varit ensam man som exempel när jag jobbat på 

en förskola som jag gjort och fritidshem och sådär så att det är klart att det finns väldigt stora 

skillnader i hur man, i hur man resonerar det gör ingenting men asså det, det kan vara det och lite 

granna hur man kommer fram till lösningar ehm behovet av process är mycket större i min 

bedömning i en feminin grupp att man känner att, att man, man behöver, man behöver prata ofta 

och mycket därför att det är ett sätt att lösa problem medan män kanske liksom a man a ska vi 

göra så? Aa det blir nog bra. Och så gör vi så och så blir det fel asså det, det kanske inte är den 

här den förmågan och det har nog kanske sitt ursprung någon stans. Jag såg en, en teater med som 

Brasse brännström gjorde som heter grottmannen, har ni sett den? 

 

- Nej 
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- Ehm den kommer egentligen från USA men den är en enmansföreställning och det är andra som 

gör den också, där han gör en intressant beskrivning  en parallell då mellan grottman och 

grottkvinna så var, vad var, vad var det kvinnorna gjorde förr, jo de var samlare och då behövde 

man veta olika sätt att kunna ha koll på var samlar man det och var samlar man det och sådär. 

Grottmannen gick ut och slog sitt byte i huvudet och drog hem direkt så överför han det till idag 

då där kvinnan går och handlar så går hon och kollar på det och går och kollar på det och kollar 

på det medan mannen går i och hämtar sin skjorta och går ut. Finns det en parallell? Ja det kanske 

det finns det vet inte jag men alltså finns det olika sätt och, som också är så att säga fysiskt men 

också genetiskt jag vet inte om det finns något svar på det men det är ju ett sätt att beskriva det 

ehm, vad var din fråga igen nu? 

 

- Ne asså det jag tänkte på var om  just om de här skillnaderna då, jag tänker då soci…., jag 

tänker då skillnader kanske har skapats då asså socialiserats fram de här olika skillnaderna, tycker 

du att skillnaderna är någonting asså är det, ska det vara ett mål asså minska skillnaderna att 

försöka uppnå likheter eller vad, hur tänker du kring det? 

 

- aa precis för att det jag beskrev nu kan ju också lika väl vara socialiserade skillnader ehm det 

var det jag skulle komma till asså man, man utgår på något sätt att det är ett sätt att tänka, 

förklara, men det är inte säkert att det ligger någon form av sanning  i det men, men, men asså 

människan har ju en förmåga att försöka rationalisera det man vet för att på något sätt försöka 

förstå världen och det, vi är ju makalöst duktiga på att placera in folk i fack det är ju det första 

man gör när man träffas så det första ni gjorde när ni såg mig så tänkte ni jaha han är sån, nej det 

kanske ni inte gjorde men, me asså på något sätt så … 

 

- Den här kategoriseringen pågår ju hela tiden… 

 

- Ja det pågår hela tiden va och då tror jag att ehm det blir det första nämligen en objektifiering av 

en person som när man, när man sen lär känna personen så går den från objekt till subjekt och det 

är ju så vi gör med våra elever också men asså om det är socialiserat fram, ja det är det u 

naturligtvis i hög grad som jag försökte beskriva förut så tror, så har jag ju sett en förändring och 

den förändringen ar ju inte varit fysisk på ett antal år utan den handlar om någonting annat och 

vad är då det andra? Och det är ju, den är en, en någonting som asså för mig så är värderingar 

någonting som finns längst in va, sen finns det normer och sen finns det attityder på något sätt va 

och attityder blir den man visar utåt och normen ser man inte så mycket av men det är det som är 

som något slags motstånd mot värderingen sam man har längst in då och det innebär ju då att 

ehm det innebär att ehm det sker en förskjutning då asså att vi ser ju andra attityder idag alltså 

tänker jag att normer och värderingar har förändrats och det sker ju genom en påverkan ni 

påverkar mig med era frågor och jag kanske påverkar er med mina svar, gud förbjude, men asså 

det är ju lite så då va så att och sen tror jag också det här med ehm alla goda exempel som finns 

asså idag kan man fundera kring varför förändras saker och ting, jag tror mycket det att vi kan ta 

till oss och få väldigt mycket intryck utifrån som man inte fick förr i det gamla bondesamhället 

där man hade sitt lilla torp och plöjde så fanns det ett väldigt starkt behov av att bevara saker och 

ting som det var för annars skulle det samhället förmodligen rasa ihop och man såg ju hur man 

försökte vara asså det gamla bonde samhället man försökte och vara ganska protektionistisk kring 

hur man skulle leva då och satte upp lagar och styrningar i det här för att bevara som det var och, 

och det hade ju sina skäl naturligtvis för att det var, det fanns ju, det fanns ju en, en, en ordning i 

det men det är ju en ordning som, som var då utifrån det och det kanske man har burit med sig 
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väldigt mycket men, mn sen så utifrån samhällsutvecklingen så  har det ju krävts så att säga 

förändringar, man har ju på något sätt ehm socialiserat fram att man ska ha ehm alla ska kunna ha 

sa…, samma eller likvärdig utbildning tillexempel och det är ju inte bara män som ska gå och 

utbilda sig utan det är ju kvinnor och så vidare och det har ju att göra med ehm någonstans så har 

väll någon insett att det kanske inte är så dumt, det kanske inte är så, asså det är bra att tjejer blir 

högutbildade, jaa det kan funka, ja asså någon har ju någonstans   brutit igenom det här och, och 

det finns ju många exempel på det, kvinnlig rösträtt hur mycket fight var det inte kring det? Så att 

ehm visst har det, ehm, ehm socialiserats fram om man nu kan beteckna det som jag nu beskriver 

som att socialisera  

 

- För då när vi pratar om det här jag tänker med direktiv uppifrån då eller lagar som ni då ska 

förhålla er till ehm hur känner ni, känner du då att du har verktygen för att genomföra de här ehm 

då tvingande reglerna eller vad man ska säga i praktiken? 

 

- Mm asså där kommer ju, där blir det ju en form av, vad kallar man det för krock, kulturkrock, 

asså del så, så har du människor som jag som har vuxit upp i en annan tidsanda och dels har du 

nya direktiv som är, som är utmanande på det viset att det är någonting som man måste förändra 

sig till, jag kan, jag ska inte dra någon parallell men ja måste ju nästan göra det ändå asså, man 

har haft olika läroplaner i grundskolan som har skiftat över tid och de har varierat beroende på 

vad riksdagen har beslutat och vad de vill förändra och så hur lång tid har det inte tagit för de 

som jobbar inom skolan att komma fram och berätta att vi fortfarande inte är framme vid 

läroplanen för -94.. så att även om man sätter en lag så blir det på något sätt, det blir ju att man 

försöker norm, normera fram hur det ska vara, men, men det som till sist avgör det är ju ändå hur 

folk agerar i vardagen och det är ju, blir ju inte synkat med en gång så att det blir ju på något sätt 

någon form av inriktnings mål nästa eller vision om, såhär ska man tänka då ehm.. 

 

- Jag tänker förutsättningarna då för personalen här på skolan att gå till sig själva då och kanske 

fundera över hur de själva agerar och då ehm förhåller sig emot brukarna och då eleverna i det 

här fallet? Ehm vad ges de för verktyg då till den här reflektionen? 

 

- Ja det är ju, det finns ju , det finns ju egentligen bara ett sätt och det är ju när vi har dialog kring 

de mål och de elever vi har  och när vi sitter i konferens och resonerar om det eller man har, man 

har en diskussion på utbildningsdagar  ehm, ehm , och åå, aa det är egentligen då som, som vi har 

det tillfället förutom det som jag benämnde förut som också finns att vi på något sätt och det är ju 

ledningsfrågor väldigt mycke ger akt på vad det är som sägs och görs och markerar när det inte är 

ok, alltså det här är inte ok, alltså att vi, vi som, det, det kommer ju ett stort ansvar på det är en 

ledningsfråga väldigt mycket att på något sätt vara de som står för det som är vårat styrdokument 

egentligen och det, det är ett jätte ansvar och att man är helt enkelt är på tå när det dyker upp då 

och att man kan ehm få, föra en diskussion och ha argument för, asså det, det där är inte ok eller 

likaväl som att man uppmuntrar någon och säger att det här ju jätte bra, asså det kan naturligtvis 

vara det också så att mm, så att de är väll de, men de, det är inte lätt. Därför att det är så mycket 

som sker, här sitter vi och pratar i ett slutet rum, det finns många andra rum här alltså det sker så 

många processer som man inte alltid ser och hör, men ofta kommer det till vår kännedom på 

något sätt  

 

- har medvetenheten hos föräldrar, alltså att deras barn ska få jämställd service ökat tycker du? 
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- Ja, jag tycker nog det generellt sett, nu tänker jag här och nu och lite grann då tillbaka ehm i 

andra verksamheter som jag har varit att ehm det är, det är liksom ingen diskussion om det är en 

förälder som har en pojke eller flicka oftast det är inte det utan ehm utgångspunkten är hos 

föräldrar tycker jag helt riktig att för det mesta att det här ska vara en likvärdig utbildning oavsett 

om det är en kille eller tjej dock finns det ett perspektiv som jag kan tycka är lite svårt och det är 

med familjer som kommer från andra kulturer som jag har jobbat en del med där man har en 

annan, kan ha en annan syn på det än vad vi har, som vi tänker där jag kan tänka att det finns en, 

en utpräglad syn på vad pojkar ska göra och vad flickor ska göra och där jag ibland upplever att, 

att det blir ganska tydligt just när det gäller flickor att de ehm efter skolan ska hem, de ska hjälpa 

till med syskon, de ska städa, de ska diska och liksom de ska sköta det där, man hinner kanske 

inte med sitt skolarbete eller något annat asså det, där, där är det tjejen som gör det medan 

storebror eller lillebror de blir behandlade på ett helt annat sätt så att det kan vara, det kan skilja 

på föräldrar så, men, men generellt sett annars så tycker jag nog att, att inte, att jag upplever att 

föräldrar gör gentemot skolan då så stor skillnad sen kan det ju vara att de ändå gör det, ja, 

hemma asså det.. 

- Kan du asså uppleva några problem i att ge jämlikservice då om man ser ur ett 

mångfaldsperspektiv, asså jag tänker när, när du tog upp det här med att asså om de har en… 

 

- annan bakgrund än svensk? 

 

- Ja, aaa 

 

- Ja, ehm det kan jag göra, ett problem kan vara om det finns något som är obligatorium i skolan, 

asså något obligatoriskt simning tillexempel om man ska ta ett exempel där ehm pojken får gå 

men inte flickan få det, kan vara det, ehm möjligheten att som vi, om vi i skolan har krav på att 

duscha efter gympa kan det bli problem och då är det ju om, om du med service menar att vi ska 

uppfylla vårt uppdrag så kan det, ja det kan röra till det för att vi har på något sätt våran syn på 

att, att det ska inte vara någon skillnad men kulturellt sett kan det vara jätte stor differens vi 

försöker ju anpassa med mat och så men ibland kan det ju vara ett problem, det kan också vara ett 

problem när pappan kommer till skolan och säger att du min son han, han kan inte gå sista 

timmen på fredag för att då måste han följa med mig till moskén och det behöver inte flickan till 

samma familj asså då är det, det kan bli lite konstigt, så det, det är väll det jag kan se, utifrån 

mina erfarenheter 

 

- Ehm om du skulle beskriva din kommunikation med dina brukare  hur skulle du säga att den ser 

ut? 

 

- Vem är mina brukare då? Om jag tänker på, om jag börjar med eleverna som är de som jag, 

vars, vars rättskallent som jag är då, så, så har jag kommunikation, så kommunicerar jag med 

mina elever när jag träffar dem och ehm, hur, hur ser den ut? Ehm och då, då tänker jag utifrån 

om det är kille eller tjej ehm så vet inte jag, jag hoppas ju verkligen på att jag bemöter dem på 

samma sätt alltså att man hejar att man slänger några ord, man frågar hur är läget, man undrar vad 

de gör, asså jag går ut på lektionsbesök vad håller ni på med och lite sådär va. Ehm försöker nog 

inte att tänka på ehm asså vem det är som sitter där utan att det är någon som ser att jag kommer 

och att vi får kontakt och så. Det gäller de små också, jag kan inte själv uppleva att det är någon 

skillnad där. Brukare föräldrar ehm min kontakt med dem är i telefon eller någon har 

elevrådskonferenser eller som idag då jag har haft ett möte med en förälder där man går igenom 
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lite vad som är runt eleven och nu sitter jag och funderar lite granna på hur jag bemöter dem om 

jag bemöter dem… någon skillnad så kan bara ta ett exempel på en mamma och pappa här idag 

där, där mamman är den som är väldigt påläst och håller i, håller i allt i hoppa där så att säga eller 

håller i det mesta men att pappan finns med också ehm och då, då är det klart att, att då riktar sig 

min kommunikation mycket till henne naturligtvis, ett annat ärande mamma pappa där mamman 

också är den som är väldigt drivande medan pappan satt här på en elevkonferens och sov, han 

somnade då för att han jobbade nätter, det kan hända men jag har aldrig varit med om det förut 

men, men asså då var det inte så stor idé att väcka honom och prata, asså är ni med det, det beror 

på vem som är, ehm vem som är egentligen har mest behov att, att egentligen ha en väldigt aktiv 

kommunikation så och ehm, vi får ju jobba så att vi, vi får ju, vi jobbar ju väldigt mycket asså 

problemorienterat, asså vad är, vad är problemet och hur kan vi lösa det här och då handlar det 

väldigt mycket om att försöka trigga upp de som är oroliga att försöka skapa hopp att försöka, 

jobba med det så att det finns inte som jag tänker i alla fall att, att det är något könsperspektiv där  

   

- Jag tänker om jag bara, när ni ehm eller du då kontaktar, du kan ju bara utgå ifrån dig själv då 

men när du kontaktar då ska kontakta föräldrar det här med vilket kön, alltså mamma, pappa har 

du någon tanke kring det? 

 

- Ja det har jag, asså generellt sett kan jag ju säga att dom jag oftast har pratat med är kvinnor 

ehm genom åren ehm och det är oftast dem och det beror oftast på att det är dom som först tar 

kontakt med mig va asså att det är de som initierar och är aktiva sen har vi ett måste ehm när det 

gäller barn och vårdnadshavare bägge asså de kanske inte är sammanboende men vi måste ändå 

ge dem samma typ av information 

 

- Även om de bor ihop och även om de inte bor ihop 

 

- Ne varför jag ställde frågan är ju lite intressant jag har också jobbat på förskola innan och då 

fick vi ju listor och då var det ju kontakter till inskolningar då var det ju mammornas 

personuppgifter som vårdnadshavare som vi fick vilket innebar att vi inte hade något val än att 

kontakta mammorna, men redan där så tänker jag ju att, där har du ju redan satt pappan eller jag, 

vi fick ju göra så att vi fick lämna pappan utanför den kommunikationen i första skedet då sen 

hade man väll lite, jag tänker bara hur det såg ut i skolan då med kontaktuppgifter och så?  

 

- Nja, det är både mamma och pappa 

 

- Ja, det är det? 

 

- Ja, det är väldigt, jag upplever att det är väldigt styrt och att det finns en väldigt hög 

medvetenhet bland de som jobbar inom skolan att när det gäller rektorer och så men det har 

spridit sig till lärogrupperna ehm att vi ehm det är ju så ehm vi skickar information, asså vi 

skickar oftast dubbel information och då är det viktigt att det går till både mamma och pappa. 

Men ibland är de i krig med varandra kan inte vistas i samma rum, vi måste ändå samverka med 

dem och då, och då, och då, då måste vi göra det. Jag kan inte svara för om det sker i alla fall men 

det är ändå nått som måste följas, men det, det är en, det finns en överrepresentation av 

kvinnokontakter kan jag ändå tycka. Det beror nog mycket på att ett samtal till mamman som 

meddelar till pappa och som meddelar hur det går för barnet och du vet sådär..det är.. jag 

upplever att det är oftast, det kanske är min upplevelse men jag upplever att det oftast är kvinnor 
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som är oroliga och pappor som är förbannade  asså så, när det väl är något, sådär ehm och att det 

är lite den bilden som, som jag har, så att ehm oftast så får man tänka att pappor behöver man 

höja ångestnivån lite grann och på mammor behöver man sänka den lite på  asså för att få igång 

kreativiteten lite, (skratt) en sån där psykologstrategisk fråga lite där, hur man ska agera kanske.  

 

- Varför tror du att det är så? 

 

- Det är också en bra fråga, asså jag, jag tror ju att man gör ansvarsfördelning i hemmet ehm som 

bygger på traditionella könsroller naturligtvis ehm jag tror att man gör det hemma och att det är 

det som driver att det blir den här synbara tecknen på att det blir så. 

 

- Är det någonting som du upplever gör ditt jobb här svårare? Asså i genusarbetet? 

 

- Ja, det.. det gör det nog egentligen. Ja det gör det nog egentligen, asså jag, sen, sen lär man sig 

att förhålla sig till det, som du hör så har jag en strategi för det alltså och på nått sätt känner till 

hur det kan vara, inte i alla fall, det stämmer inte i alla fall men att, att det ofta kan vara så, men 

ja, det är klart att det gör, definitivt, för att alla, bägge parter tar inte, inte ett gemensamt ansvar 

asså ett lika stort ansvar och det är ju ofta tycker jag att när man pratar om ansvar vems fel det är 

att och vi får ju mycket ehm på oss att det är vårt fel att och, och det läggs asså  i det här 

traditionella att man måste hitta syndabock eller skuld och skam, det måste på något sätt 

definieras vem som äger det va, ehm istället för att man lägger fokus på att försöka gemensamt 

hjälpa barnet och det kan nog börja med att, att det är en könsrollsdriven process på något sätt så 

att man, man ja vi får ha med det i beräkningarna helt enkelt och det gör ju inte saken enklare så 

att man, man, man skulle ju önska att, att ehm många var mindre oroliga och inte var så, ehm, så 

att säga fokuserade på att lägga skuld på någon utan mer fokuserad på att hitta lösningar och det 

är dit vi, vi försöker komma med föräldrarna vi har ett gemensamt ansvar, vi gör våran del och ni 

gör er och att vi vill ju många gånger göra överrenskommelser med föräldrarna, det här kan vi 

göra, vad kan ni göra? Asså att man, man, man spelar på olika planhalvor men att vi ändå drar åt 

samma håll och det är, det måste både mamma och pappa finnas men, för att om, om skola och 

mamma jobbar åt ett håll och pappa åt ett annat så funkar det oftast inte så bra, så ur det 

perspektivet ehm.. 

 

- Gäller detta jämställdhetsarbetet också? 

 

- Hur tänker du då? 

 

- Att, ehm ni gör er del och de hemma gör sin och så möts man?  

 

- Ja, nje det skulle jag inte vilja påstå att vi gör asså återigen tillbaks till det jag tror att fokus 

ligger inte där, fokus ligger oftast i kommer, kommer ehm kalle och lisa att nå målen ehm vad är 

det som gör att kalle och lisa har svårt att läsa, skriva, räkna, svårt med de sociala kontakterna 

och sen tror jag att vi är lite nöjda, för att det är den största huvudbryn och det, det är oftast det 

som man för fram som, som någon form av huvuduppdrag eller, asså vad ska skolan ska fostra 

skolan ska inte uppfostra men fostra då, då ser vi kanske mer forstrans uppdraget som och det blir 

tydligare och tydligare med, med dem, med de nya skollagarna som  kommit att det är kunskapen 

som gäller, vilka typer av kunskaper, jo teoretiska kunskaper, bokliga kunskaper. Kanske inte, 

kanske inte sociala kunskaper som också handlar om värderingar och förhållningssätt och sådana 
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saker det ska vara teori ska det vara och det är lite den tidsandan som styr, uppföljning, 

uppföljning, uppföljning, uppföljning på just det här, men kanske inte så mycket på andra håll. 

 

- Asså har ni nån, nåra krav på er uppifrån att, för jag tänker nu är det ändå uppifrån som det här 

men jämställdheten kommer i verksamhetsplanen, hur, vad är kraven för att ni ska följa upp detta 

med jämställdhetsarbetet, för det här år 2009 om vi börjar där. 

 

- Ja, det, det, vad jag har förstått så har det kommit ut någon form av påminnelse nu att det här 

har ni inte gjort så att det finns krav uppifrån och de, de ligger, om jag förstår de hela rätt och hur 

det funkar här så, så på nått sätt i verksamhetsplanen så bestämde man att de här olika delarna ska 

finnas med och så ska vi, och så ska vi jobba med det och så ska vi följa upp det  och är det så att 

det inte blir gjort så får man påminna sig om att det här inte är gjort och då får man väll sätta 

igång att göra det snart är året slut här va men då tar ju inte livet slut för att det är nyår så att säga 

utan vi har väll alltid tid att jobba med , jobbar vidare så om det. Problemet i vår värld är att det 

kommer nya fokusområden som jag brukar kalla det, asså just nu så är det dehär och vad jag 

förstår så har politikerna i den här delen av landet i Göteborg och haft väldigt, väldigt många mål 

tidigare jätte många mål nu tror jag man har tre eller fyra det är de nya, det är de man kalla för 

budget då som man säger och det är en enorm minskning och det är ju klart att det gör det mycket 

lättare för oss, vi kan ju inte uppnå allt men på många sätt men sen så klart sen, sen är det väll en 

förväntan från politiken att gjorde ni det förra året så fortsätter ni väll med det då da är ni med?  

 

- Ja 

 

- Det kommer ju nya inspel  

 

- Ja, och då ska de där då fortsätta och.. 

 

- Ja och då, då är det ju, ja, ja. Det finns ju paralleller till det här, nu har vi gått igenom en 

miljödiplomering här på skolan och då har vi gjort upp ett system så att vi systematiskt jobbar 

med miljö, så att vi ska bli miljödiplomerade då kommer de som ett inspel och då jobbar man hårt 

med det vi får ju hjälpa för det i och för sig då va, men det kommer sådana inspel och det, det är 

väldigt många personer som har uppfattningar om skolan, bara att uppfattningar de ser olika ut så 

att vi ehm vi blir ju utsatta för mycket ehm det är bara skolan, som, sam har en, en 

likabehandlingsplan asså likabehandlingslagen den gäller bara för skolan den gäller inte någon 

annan stans det tycker jag är märkligt eller? Ja, ja, jag vet inte vad ni tycker? Men jag, jag tycker 

att det är jätte märkligt varför ska det bara gälla det? Sen kan man behandla folk hur som helst i 

media och överallt så det är klart att, att det spelar nästan ingen roll vad vi gör om vi, man får 

kallar varandra och såga varandra hur som helst i, i olika teveprogram eller olika… det, det är på 

något sätt en annan värld…..märkligt 

 

- Känner, känner du att ni har resurserna till att hela tiden ehm kunna uppnå de här målen som 

sätts ehm de här olika  fokusmålen om man ska säga då i de här olika fokusområdena? 

 

- Ehm om man men resurser menar ekonomi, kompetens, tid så nej. Det kan jag vara ärlig och 

säga det, det, det går inte och säga att vi har det ehm däremot så, så vad jag tycker ändå, det är att 

vi försöker det är vad jag kan säga så, det finns jätte mycket människor som, som vill göra så, alla 

vill väll göra så bra jobb, alla försöker på något sätt men, men ibland så är det ju så att man 
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försöker skruva i en skruv men asså det går inte utifrån de förutsättningarna men, men försöker 

gör vi 

 

- Men hur känns det då att de här målen som är uppsatta för er i princip då är omöjliga att uppnå? 

Och hur känns det att då sträva mot mål som kanske är orealistiska? 

 

- Ja, jag skulle vilja säga såhär va, man lär sig se genom det, det är så här som, som vi brukar 

skoja om när vi får en mängder inspel, uppdrag så tittar vi på varandra och säger det är bara att 

förhålla sig, det är bara att förhålla sig till det, förhålla sig till det betyder att antingen så visslar 

det förbi så hinner man inte med det eller så tar man upp det och så försöker man och ehm så 

som, så som, det har förändrats och så asså med den nya tekniken och, och kraven på snabbhet 

och så va, det räcker att titta ute i samhället att alla är stressade alla jobbar jätte, vi jobbar jätte 

mycket, vi jobbar jätte snabbt och den här dan då är et undantag för då, då nu är det liksom, nu är 

det lov ehm nu har folk sin kompetensutveckling och så vidare så att det är ett undantag kan jag 

säga annars så är våra kalendrar proppfulla och då jobbar vi ändå ibland helgen och kvällar med 

på eget initiativ så att ehm det gäller, det gäller inte bara mej eller så rektor, det gäller personalen 

också så när vi kommer med någonting nytt så ska vi göra en plan och hur ska vi hinna det  

 

- Vad tror du skillnaden hade varit om  målen som varit uppsatta hade varit realistiska att uppnå 

för er då 

 

- Det som, man pratar ju om det att mål ska vara ehm realistiska och uppfyllningsbara och så va 

men politiska mål vi jobbar ju i en politisk organisation vi kan jämföra med privat verksamhet så 

kanske de har ett produktionsmål, att vi ska göra 1000  bilar på ett år och sådär va som är väldigt 

tydligt och det krävs och för att göra det krävs det här och de här maskinerna och de här delarna 

och så va, vi har det inte på det viset där, beskrivet så tydligt och det är väldigt, väldigt svårt med 

mjuka mål så att säga att göra dem så tydliga så vi vet, vi, vi kan säga såhär alla barn ska ha ett 

biobesök på ett år eller teaterföreställning och så vidare det kan man, det kan man liksom ha, det 

kan man följa upp bra, alla har varit i simhallen och så där. Men om alla har behandlat varandra 

jämställt per år eller så, asså vad har man för mått på det?   Eller vad har man för indikator på att 

det här överhuvudtaget sker? Då kan man, det, det är så svårt att beskriva så att ehm ehm det var 

någon som hade räknat alla skolans mål och då hade man ca 400-500 mål och det är ju galet och 

ehm så att för det kommer ju ifrån, det kommer ju ifrån asså det är ju alltid regeringen som 

föreslår men det är riksdagen som beslutar så, så kommer det nya saker och så får vi föreskrifter 

och förordning och så och det blir att man jobbar om skolplanen eller, eller skollagen och sen så 

kommer det ju också i kursplaner och så och det är ju klart att då, om man sammanfattar det där 

så är det ju ett, ett enormt och viktigt uppdrag och jag tror inte att man kan ehm och jag tror inte 

att man kan jobba kvar om man inte förhåller sig till det på det viset att man tar vad man har man 

gör så gott man kan så får det bli som det blir va men ehm sen, sen är det ju och sen är vi olika 

som människor också då att man är lägger fokus på olika saker vad är viktigt då ehm där jobbar 

ju Kerstin och jag då, hon är ju tjej som ni förstår och jag är kille då va och det tycker jag är bra 

då va att man kan ha det på det viset så att säga för då får vi kanske också olika fokus utifrån, 

utifrån vilka vi är som personer så de, så där försöker man väll hitta någon form av bredd i att 

någon kan göra olika saker i att vi ska vara olika det finns en medveten asså medvetenhet ifrån 

chefen att vi rekryterar båda två delar men att vi också ska vara lite olika så att det blir balans i 

det hela  
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- Du sa att det var bra att jobba en tjej och en kille 

 

- Ja det tycker jag 

 

- På vilket sätt?  

 

- Jag backar tillbaka till det där igen då asså vi, vi har ju olika uppfostran asså från grunden så att 

säga då va och hm vi har olika erfarenheter och utifrån de olikheterna så tror jag att det är kan 

gynna barnen därför att de det kan vara någonting som, som jag hittar någonting som ni hittar 

som, som ändå har de där olika utgångspunkterna som, som gör att man får en möjlighet att tänka 

till asså två killar skulle kunna bli väldigt grabbigt ursäkta uttrycket men asså det, det skulle 

kunna bli lite så i förhållningssättet då och två tjejer skulle kunna, det, det, det skulle kunna vara 

någon ting annat men det asså att det ändå tror jag har en betydelse, för om man inte… det måste 

ju vara, utifrån hur vi har resonerat förut så tänker jag att så därför tycker ja det är  bra. Sen har vi 

olika ansvarsområden här på skolan, det är fördelat, men jag menar mycket av det jag jobbar med 

blir ju pappersarbete 

 

- Ser du någon problematik i att ni är en man och en kvinna då som har delat ansvar asså som 

jobbar tillsammans? 

 

- Nej, nej, jag ser ingen problematik i det va och oftast är inte asså dom, dom frågor vi får på 

bordet är oftast inte som jag, med mina ögon läser könsrelaterade på något sätt alltså. Kerstin är 

Kerstin oavsett så att säga då så kan dom sakerna väldigt bra och jag kan andra saker väldigt bra 

så de, de har inte nån.. 

 

- Nej, och den kunskapen menar du då är kopplad till könet? 

 

- nja, kanske inte just de kunskaperna men då, då skulle jag nog vilja säga att våra erfarenheter är 

asså ehm jag tror att, att Kerstin har lättare att sätta sig in i ehm en feminin värld och ja, flickorna 

på skolan alltså, jag kanske kan, kan se mer utifrån ett annat perspektiv, sen vad vi gör asså hon 

gör ju saker som är man skulle kunna tänka sig att en kille kanske och jag kanske gör saker som 

man skulle kunna rent könsrollsmässigt tänka sig att en tjej gör (skrattar) jag vet inte men jag tror 

att det kan vara lite så. Nu känner vi inte varandra så jätte väl men, lite grann, det är bara vad jag 

tror allting är bara vad jag tror  

 

- Ja, ja, ja absolut det är det vi är intresserade av, av vad du har att säga. Har du några frågor till 

oss? 

 

- Ja, hur mycket som helst. Jag är ju jätte nyfiken på hur ni själva tänker om asså om det ni har 

frågat om asså va, va, va, va första frågan är liksom hur kommer det sig att ni är intresserade av 

det här? 

 

- Vi läser ju mycket om det här och vår utbildning är präglad utav genus, igenom alla kurser så 

ska vi ha ett genusperspektiv och ehm det är väl därifrån vi har liksom 

 

- Asså vår första idé var ju, vi började med det här i våras redan och funderade över vad vi skulle 

göra och 
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- Stänger du av nu? 

 

- Ja 

 

- (skratt) 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Berätta om vårt syfte och uppgift 

Poängtera att det bara är att fråga under intervjun gång. Avbryta oss 

Finns inga rätta eller felaktiga svar. 

Klargöra att intervjun kan avbrytas om så önskas 

Inspelning ok? 

Frånvaro av namn 

 

 

Teman 

 

Inledande frågor 

Hur skulle du vilja beskriva dig själv? 

Arbetsuppgifter? 

Vilka ser du som dina brukare? 

 

Jämställdhet 

Spontana tankar kring begreppet 

Förväntningar på respektive kön? 

Attityder på arb.platsen – vid arbete medjämställdhet 

Problem i dagens skola/förskola som går att knyta till jämställdhet? 

 

 

Jämlik service 

Vad innebär detta för dig? 

Problem i dagens skola/förskola som går att knyta till jämlik service? 

Hur kan man uppnå jämlik service till brukarna anser du? 

Hur upplever du att du förmedlar en jämlik service? 

Tror du att det skiljer sig åt hur kvinnliga och manliga personer förmedlar jämlik service? Isf 

hur? 
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Jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen? 

 

 

Normer och värderingar 

Föreställningar om respektive kön 

Vad anser du att normer har för betydelse för möjligheten att ge jämlik service? 

Mannen som överordnad kvinnan? 

 

 

Likabehandlingsplanen 

Tankar kring denna? 

Kompetenstillfällen? 

Förankring? Vilken roll har denna plan? 

 

 

 


