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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tjejer på gymnasiet upplever könsnormativa 
förväntningar gällande skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval. Vidare vill vi undersöka om 
och hur dessa upplevelser är förbundna och relaterar till varandra. 
 
För att besvara vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ intervjumetodik där vi har intervjuat sex 
tjejer som går tredje året på gymnasiet i ett studieförberedande program. Vi har även valt att 
presentera relevant forskning och litteratur inom ämnet. 
 
I studien fann vi att tjejerna inte upplevde de könsnormativa förväntningarna gällande både 
skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval som ett krav utan tjejerna valde att följa dessa 
förväntningar på grund av de medföljande förmånerna. Tjejerna upplevde även att de 
könsnormativa förväntningarna skapade en samhörighetskänsla bland tjejer. Upplevelser gällande 
skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval är förbundna genom att det finns könsnormativa 
förväntningar för båda som tjejerna följer. Förväntningarna gällande båda relaterar till varandra på 
så sätt att de är förknippade med femininitet och den kvinnliga rollen. 
 
 
 
Nyckelord: skönhetsideal, utbildnings- och yrkesval, roller, normer, kön. 
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Abstract 
 
The purpose with this studie is to examine how girls in high school perceive gender related 
expectations of beauty ideals and gender related expectations regarding choice of education and 
occupation. Furtheron we want to study if and how these expectations are connected and associated 
with each other. 
 
To answer the purpose of the study we have implemented a qualitative method of interviewing 
where we have interviewed six girls in their third year on a study preparatory program in high 
school. We have also chosen to present relevant research and litterature on the subject. 
 
I the study we found that the girls did not perceive the gender related expectations regarding both 
beauty ideals and for choice of education and occupation as demands. The girls chose to follow 
these expectations because of the benefits they generate. The girls also perceieved that the gender 
related expectations create a sense of belonging among girls. Perceptions regarding both beauty 
ideals and educational and occupational choice are connected by both implying gender related 
expectations which the girls follow. The expectations considering both relate to each other by being 
connected with femininity and the female role. 
 
 
 
Key words: beauty ideals, educational and occupational choice, roles, norms, gender. 
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Inledning 
Ungefär 60 % av kvinnor i åldrarna 15-29 har komplex för hur de ser ut och försöker på olika sätt 
förbättra sitt utseende. Två tredjedelar av unga kvinnor i gymnasiet har försökt banta, under 
sommarperiod spenderar svenska kvinnor tillsammans hundratusentals kronor dagligen på att 
avlägsna oönskad hårväxt och ungefär 70 000 kvinnor har förstorat brösten, detta tydliggörs i en 
svensk studie från 2004 (Thulin & Östergren, 2004). Hedén (1996) menar även att strävan efter att 
se vacker eller normal ut är den huvudsakliga anledningen till att kvinnor genomgår 
plastikoperationer och andra skönhetsfrämjande behandlingar. I dagens samhälle finns det en 
skönhetshets och många är så fixerade vid att vara snygga och smala att de är redo att spendera 
miljarder för att genomlida smärta och till följd av detta eventuellt skada sina kroppar. Det är även 
fullkomligt normalt för unga kvinnor att memorera kaloritabeller, avstå från efterrätt och sätta på 
smink i en halvtimme varje morgon. Det blir onormalt endast när bantningen resulterar i svält, 
vilket innebär att det enbart är i extrema fall som strävan efter att nå skönhetsideal anses vara 
överdriven eller sjuklig. Det kan dock finnas något ”sjukt” även i det vi anser vara ”normala” eller 
vardagliga beteenden (Crona, 1993; Hedén, 1996; Thulin & Östergren, 2004). 
 
Fagerström och Nilsson (2008) förklarar att kvinnor eller kvinnokroppen är det som används mest i 
reklamsyfte och i detta sammanhang presenteras de ofta som vackra hemmafruar och engagerade 
mödrar. Trots synen på kvinnor som hemmafruar menar Sandell (2007) att tjejer har högre 
övergångsfrekvens avseende de tjejer som går från gymnasiet till högskolan, jämfört med killar. 
Sandell (2007) menar att 51% av alla tjejer som går ut gymnasiet fortsätter vidare till högskolan, 
medan endast 40% av alla killar väljer att plugga vidare. Tjejerna har också genomsnittligen högre 
gymnasiebetyg än killarna. Även Ungdomsstyrelsen (2011) har kommit fram till, i sin undersökning 
Ung i dag från 2011, att tjejers tillstånd är bättre än killars gällande individer med lägst treårig 
gymnasieutbildning, de som börjat studera på högskola inom tre år efter avslutad gymnasietid och 
andel individer som påbörjat universitetsstudier mellan 21 och 24 års ålder. Sundin (2001) menar att 
de sex vanligaste jobben på den svenska arbetsmarknaden är kvinnodominerade, samtidigt som 
alltfler yrken genomgår förvandlingen från att vara mansdominerade till att vara kvinnodominerade. 
Trots att könsdiskriminering vid löneförhandlingar fortfarande är ett aktuellt problem på den 
svenska arbetsmarknaden har även löneskillnaderna tagit en riktning i fördel för kvinnorna. Allt 
detta tyder på att kvinnor i allt större utsträckning integreras på arbetsmarknaden istället för att 
begränsas till den traditionella kvinnorollen. 
 
Skönhetsidealen som förmedlas till unga tjejer idag är långt ifrån realistiska och kan i många fall 
leda till ohälsosamma livsstilar. Idealen för hur en kvinna ska se ut är även traditionella och väldigt 
djupt rotade i samhället. Idealens makt över unga kvinnor tycks fortfarande vara stor, då kvinnorna 
vidtar extrema åtgärder för att följa dem. De könsnormativa förväntningarna på tjejer gällande 
utbildning och arbete tycks däremot ha tagit en riktning mot nya, mindre traditionella ideal. Detta 
då tjejer nu för tiden förväntas prestera bra i skolan samt ha ett lönearbete, jämfört med tidigare då 
de förväntades stanna hemma och sköta om familjen. Förväntningarna och idealen för skönhet 
kontra förväntningarna gällande utbildning/yrke kan sägas skapa en paradox som sätter unga tjejer i 
en svår situation där de måste välja vem de vill vara, vilka av dessa ideal de ska följa samt hur de 
ska hantera samhällets påtryckningar om att de ska utvecklas till moderna kvinnor samtidigt som de 
förväntas se traditionellt kvinnliga ut. Det är svårt att vara sig själv i ett samhälle som ständigt 
ställer krav på oss utifrån olika normativa förväntningar, särkilt de könsnormativa förväntningarna. 
Därför är det viktigt att socialarbetare, och skolkuratorer i synnerhet, är medvetna om hur unga 
tjejer upplever krav och förväntningar från samhället. I strävan efter ett tydligt genusperspektiv i 
socialt arbete är det dessutom viktigt att förstå de komplexa och ibland motsägande strukturer som 
präglar samhället. 
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur tjejer på gymnasiet upplever könsnormativa förväntningar gällande 
skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval. Vidare vill vi undersöka om och hur dessa 
upplevelser är förbundna och relaterar till varandra. 
 
Frågeställningar 
 Hur upplever tjejerna könsnormativa förväntningar gällande skönhetsideal? 
 Hur upplever tjejerna könsnormativa förväntningar gällande utbildnings- och yrkesval? 
 Hur förbinds och relaterar tjejernas upplevelser av skönhetsideal med deras upplevelser av 
utbildnings- och yrkesval? 
 Hur kan skillnader och likheter i upplevelserna förklaras och förstås? 
 
Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer det aktuella kunskapsläget inom forskningsområdena skönhetsideal och 
utbildnings-/yrkesval att åskådliggöras. 
 
Skönhetsideal 
Bengs (2000) har forskat tidigare inom området skönhetsideal genom en kvantitativ studie. Det 
huvudsakliga syftet för forskningen var att undersöka hur sociala och kulturella normer gällande 
kropp och utseende upplevs och tolkas av unga personer. Detta undersöktes genom att ta reda på hur 
dessa upplevelser påverkade de unga och hur kroppen kontrollerades genom bland annat bantning, 
träning, plastikkirurgi och användning av steroider. Något som ytterligare behandlades i studien var 
att kartlägga viktiga källor som påverkade individens upplevelser av den egna kroppen. De 
teoretiska utgångspunkterna inkluderade både generella teorier om kroppen och teorier utifrån ett 
genusperspektiv. Det tillämpades fyra teman för att fånga centrala och viktiga aspekter för 
idealkroppen och dessa teman var relaterade till både genus och skildringen av kroppsideal i 
massmedia. De fyra teman var; den problematiska kroppen, den kontrollerade kroppen, den 
produktifierade kroppen och den sociala kroppen. Den huvudsakliga slutsatsen var att kroppen hade 
en stor betydelse för många unga personer, både vad de själva tyckte om den och hur andra 
upplevde den. Upplevelsen av den egna kroppen var även i stor utsträckning baserad på vilket kön 
individen hade. Undersökningen kom fram till att många tjejer har internaliserat ett fragmenterat 
och problematiserat sätt att se på den egna kroppen. Tjejerna påvisade även ett mycket större 
missnöje med sina egna kroppar i jämförelse med pojkarna. Storlek och form betraktades särskilt 
problematiskt och en liten samt tunn kropp var det som föredrogs. Tjejerna var även mer 
engagerade i praxis för att förändra och kontrollera sina kroppar och var även mer oroade över hur 
den egna kroppen såg ut och hur andra såg på den. 
 
Frisén och Holmqvist (2010) gjorde en studie där 426 svenska flickor och 332 svenska pojkar i 16-
årsåldern fick fylla i en enkät gällande kroppsuppfattning. Ungdomarna valdes slumpmässigt ut från 
olika socioekonomiska områden i Göteborg. Studien syftade till att undersöka ungdomarnas Body 
Mass Index (BMI), viktminskningsförsök, tidpunkt för övergång till puberteten, uppfattning om 
kroppsideal samt tendenser att döma andras utseende i förhållande till tre centrala aspekter på 
kroppsuppfattning. Dessa aspekter var, som författarna uttryckte det, viktbaserad kroppsuppfattning, 
utseendebaserad kroppsuppfattning samt uppfattning av andras syn på ungdomens egen kropp. 
Studiens resultat visade att vikten av de undersökta faktorerna varierade beroende på kön och aspekt 
på kroppsuppfattning. Större delen av de undersökta faktorerna var kopplade till ungdomarnas 
viktbaserade kroppsuppfattning, ett mindre antal var kopplade till den utseendebaserade 
kroppsuppfattningen och nästintill inga faktorer var kopplade till uppfattningen av andras syn på 
ungdomarnas egna kroppar. Resultaten visade även att de undersökta faktorerna generellt påvisade 
betydligt större variation i kroppsuppfattningen hos flickor än hos pojkar. BMI hade stor påverkan 
på flickors viktbaserade kroppsuppfattning. Tidpunkten för övergång till puberteten visade sig inte 
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vara kopplad till någon av aspekterna på kroppsuppfattning, vilket författarna menar skiljer sig från 
tidigare studier som exempelvis McCabe och Ricciardelli (2004). McCabe och Ricciardellis (2004) 
studie visade att både tidig och sen pubertal mognad hos flickor försätter dem i högre risk att 
utveckla ohälsosamma beteendemönster gällande utseende. Vidare menar Frisén och Holmqvist 
(2010) att uppfattningen om kroppsideal hos flickor hade en stark inverkan på både den 
viktbaserade kroppsuppfattningen, den utseendebaserade kroppsuppfattningen samt uppfattningen 
av andras syn på flickans egen kropp. Andra studier som har visat på liknande resultat är bland 
annat Ahern och Hetherington (2006), Stice (2001) samt Stormer och Thompson (1996). Ahern och 
Hetherington (2006) kom fram till att flickors negativa uppfattning av ordet ”fet” var kopplat till 
deras tendens att utveckla missnöje med den egna kroppen. Stice (2001) påvisade att internalisering 
av kroppsideal som innebär att en tjej ska vara smal är en riskfaktor för ohälsosamma 
beteendemönster gällande mat. Stormer och Thompson (1996) redovisade resultat som indikerade 
att sociala faktorer hade en avgörande roll i unga kvinnors uppfattning av sin egen kropp. Vidare 
påvisade resultaten i Frisén och Holmqvists (2010) studie även att flickors tendenser att döma 
andras utseende var kopplat till deras utseendebaserade kroppsuppfattning medan 
viktminskningsförsök var kopplade till deras viktbaserade kroppsuppfattning. 
 
Utbildnings- och yrkesval 
Ett exempel på tidigare forskning inom detta område är Huang (2006), vars syfte var att öka 
kunskaperna kring karriärutvecklande processer hos kvinnor. Undersökningen hade två 
fokuspunkter, vilka var livskarriär och yrkeskarriär. Livskarriären kännetecknas av kvinnans olika 
roller i vilka hon befinner sig i livet. Yrkeskarriären å andra sidan definieras av kvinnans riktning 
och rörelse på arbetsmarknaden under sin yrkesverksamma tid. Undersökningen gav underlag till 
fyra slutsatser. Den första var att mönstren för både livskarriärerna och yrkeskarriärerna varierade 
kraftigt mellan respondenterna. Huang (2006) urskilde inte mindre än nio olika mönster för 
livskarriärerna samt tio olika mönster för yrkeskarriärerna hos respondenterna. En annan slutsats 
som mynnade ur undersökningen var att livskarriären och yrkeskarriären hos respondenterna var tätt 
sammankopplade, detta kan ses som en indikation på att yrkeskarriären finns integrerad i hela 
kvinnans liv och den sammansättning av roller hon befinner sig i. Den tredje slutsatsen som 
presenterades var att yrkesmässiga faktorer påverkade livskarriären, och att livskarriären alltså var 
mer sammankopplad till yrkeskarriären än vad familjekontexten var sammankopplad till denna. 
Ännu en slutsats var att yrkeskarriären påverkade välbefinnandet på arbetsplatsen. Skillnaderna 
visade sig vara större i yrkeskarriärerna jämfört med livskarriärerna hos respondenterna, vid 
mätning av stress, hälsa och välbefinnande. Huang (2006) menar att ett synsätt som omfattar både 
de olika rollerna en individ innehar samt karriärsutveckling kan gynna forskningen kring yrke och 
karriär.  
 
Ulfsdotter Eriksson (2006) har gjort en studie av kvalitativ och kvantitativ variant där syftet var att 
beskriva och tolka olika uppfattningar om yrkesstatus. En slutsats i studien var att rangordningen på 
yrken som utmynnar ur hennes studie liknar de från tidigare undersökningar, och att yrkesstatus 
därför kan ses som ett statiskt fenomen i samhället. Rangordningen som framkom av 
fokusgruppintervjuerna stämde även överens med rangordningen som framkom av 
enkätundersökningen. Lönenivå, krav på utbildning, nivån av inflytande samt bra rykte var faktorer 
som hade en positiv påverkan på ett yrkes status. Andelen kvinnor inom en yrkesgrupp hade en 
negativ påverkan på yrkesstatusen, men detta gällde endast för yrken av högre rang. Studien visar 
även att olika faktorers betydelse för yrkesstatusen varierar beroende på det aktuella yrket. Många 
av de faktorer som sammankopplas med högre status har, enligt Ulfsdotter Eriksson (2006), i andra 
undersökningar associerats med maskulinitet. 
 
Rabe-Hemp (2011) har gjort en undersökning där både kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. 
Syftet var att granska realityprogrammet Female Forces, som sänds i amerikansk tv och visar 
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kvinnliga polisers vardag på arbetet, ur ett genusperspektiv. Undersökningen var inriktad på hur 
programmet framställer de kvinnliga poliserna i deras yrkesroll. Resultatet av undersökningen 
utmynnade i en sammanfattande slutsats. Slutsatsen var att bilden av kvinnliga poliser som 
förmedlas i media stärker den stereotypa uppfattningen att kvinnliga poliser kan beskrivas som 
omhändertagande och vårdande, snarare än brottsbekämpande. Denna uppfattning styrks genom den 
starka betoningen på femininitet, tämjning och skönhet i polisernas beteenden och berättelser. Tv 
framhäver, bryter ned och återskapar den allmänna uppfattningen av hur kvinnliga poliser är och 
bör vara, vilket har negativa konsekvenser för kvinnliga poliser och deras arbetsgivare. 
Bihagen och Ohls (2007) har gjort en studie som undersöker andelen kvinnor inom arbeten som kan 
leda till en karriär respektive arbeten som inte leder till någon karriär. Resultaten visade att kvinnor 
är överrepresenterade inom arbeten som inte leder till någon karriär och underrepresenterade inom 
arbeten som kan utmynna i en karriär. Resultaten är främst typiska för den offentliga sektorn, även 
om liknande tendenser fanns i den privata sektorn. 

Teoretiska begrepp 
I detta avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som används för att analysera det resultat 
som framkommit i arbetet. De två teoretiska utgångspunkterna i denna studie är begreppen ”Roller” 
och ”Normer”.  

Roller 
Dahrendorf (1971) beskriver människan som homo sociologicus, den sociala människan. 
Författaren menar att homo sociologicus kan förklaras som en människa som befinner sig vid 
korsningen mellan samhället och den enskilde och bär de roller som i förväg blivit socialt 
konstruerade. Dels definierar dessa roller individen, dels är de en påträngande samhällelig 
verklighet. Då samhället är av påträngande karaktär är det svårt för individen att undvika det. Med 
detta menas att det finns människor som inte följer de förväntningar som samhället har på dem 
utifrån deras sociala roller, men dessa människor ses som avvikare. Individen ställs alltså inför ett 
val i och med att denne finner sig själv i en ny social roll. Rollen innebär vissa förväntningar från 
samhället som denne antingen kan välja att leva upp till eller välja att strunta i. Oavsett vilket val 
individen tar får detta konsekvenser för denne, antingen försummar personen en del av sin 
individualitet och vinner samhällets bekräftelse, eller så förlorar denne samhällets acceptans men 
vinner en sorts självständighet. 

Rollteorin kan ge förklaringar till hur människor samspelar med varandra, samt hur deras tolkning 
av de förväntningar de har på varandra skapar olika roller och karaktäristiska beteenden. Rollteorin 
kan delas in i två olika former. Dessa är den strukturfunktionalistiska och den dramaturgiska. Den 
strukturfunktionalistiska rollteorin beskriver en persons roller i olika sociala strukturer. En person 
har olika förväntningar på sig och beter sig på olika sätt beroende på vilka positioner denne befinner 
sig i inom olika sociala strukturer, då dessa positioner medför olika sammansättningar av roller 
(Dahrendorf, 1971; Johansson, 2004; Payne, 2008). 

Den dramaturgiska rollteorin belyser, enligt Payne (2008), en individs beteende kopplat till de 
sociala förväntningar denne upplever från omvärlden. Detta socialt betingade beteende 
sammankopplar individens sociala roller med dess sociala status. Människor sänder ut och fångar 
upp signaler i det sociala samspelet med andra individer, vilket innebär att en individ kan påverka 
andras uppfattning om denne genom att välja vilka aspekter av sin rollsammansättning denne ska 
visa upp. Olika roller ger olika social status, vilket leder till att människor anpassar sitt beteende så 
att denne kan göra ett bra intryck på omgivningen och därmed höja sin sociala status. Även 
Johansson (2004) tar upp liknande resonemang och skriver om främre och bakre regioner i en 
människas beteende. Personen försöker i den främre regionen behärska sig och endast uppvisa 
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beteenden som lever upp till de sociala förväntningar personen har på sig utifrån den aktuella rollen. 
Den bakre regionen däremot tillåter ett friare förhållningssätt där personen kan bete sig på ett sätt 
som skulle vara oacceptabelt i den främre regionen. Dahrendorf (1971) jämför på liknande sätt en 
människas roller med en skådespelares roller på teaterscenen. Samhället är scenen, individen är 
skådespelaren och rollerna är masker. Individen tar på sig sina olika masker för att anpassa sitt 
beteende efter den aktuella situationen denne befinner sig i. Författaren påpekar dock att en individ 
inte kan frånsäga sig sina roller lika enkelt som en skådespelare kan ta av sig sin mask efter en 
teaterföreställning. 
 
Arvastson (1999) menar att valet av utbildning och yrkesinriktning upplevs som väldigt avgörande 
för ungdomar. Detta då ungdomarna är medvetna om att valet inte endast innebär ett val av yrke, 
utan även ett val av livsstil och alla de roller denna livsstil innebär. Ungdomen väljer slutligen den 
inriktning som denne anser leder till en livsstil som överensstämmer med den självbild denne har 
och de roller denne upplever sig kunna fylla. 

Det är en konst att vara sig själv menar Engdahl (2009), med detta menas att personen gör en 
självvald och planerad omvandling av sig själv och sitt liv till ett konstverk för att uppnå särskild 
estetisk betydenhet som även tillgodoser vissa villkor på stil. Det handlar huvudsakligen om att 
åstadkomma en etisk eller moralisk realitet genom att individen framställer sig själv och sitt liv till 
ett objekt för sig själv, vilket innebär att individen ser till att denne är medveten om sina handlingar 
och deras följder och låter intellektet leda och övervaka dem. Varje individ beslutar sig för ett 
särskilt sätt att leva och för att åstadkomma detta arbetar individen med sig själv samt granskar och 
kontrollerar sig. Att vara sig själv är mycket lättare sagt än gjort och att det krävs förståelse och hårt 
arbete för att uppnå det.  

Meurling (2003) menar att idealrollen för tjejer skiljer sig från idealrollen för killar, både fysiskt 
och psykiskt. I början av 1900-talet var det önskvärt att uppfostra tjejer utifrån vad som ansågs vara 
deras biologiska kall, med detta menades att kvinnan inte ansågs vara lämplig för teoretiskt arbete. 
Vidare menade de att kvinnor inte hade förmågan att tänka logiskt utan att de var mer lämpade att 
observera, förstå och tänka fantasifullt. Kvinnor ansågs alltså vara känslosamma och bristen på 
deras teoretiska tänkande uteslöt de från att kunna arbeta inom affärslivet och politik. De skulle inte 
konkurrera om makt och ställningar i det offentliga borgerliga livet utan det var mer lämpat för den 
manliga rollen. Däremot var kvinnan i behov av en klar position och skulle hålla sig inom den. Det 
var önskvärt att kvinnan fokuserade alla sina krafter på ett avgränsat område och detta kunde hon 
göra bäst i hemmet. Att anvisa henne dit på grund av de typiska dragen för kvinnan var ännu ett sätt 
att stärka könens olika placering i det sociala rummet. Samtidigt var fåfänga en önskvärd egenskap 
för kvinnor som även var något som ansågs vara naturlig, dock fick denna inte bli överdriven. På 
1930-talet fanns det en rädsla för att tjejer skulle bli alldeles för fixerade vid sina utseenden därför 
varnades de för att spegla sig för ofta. Under senare delen av 1900-talet började tjejer allt mer 
snygga till sig för attrahera andra genom att förbättra sitt yttre med att gå ner i vikt, byta frisyr samt 
handla nya kläder. Kroppen ansågs på den tiden precis som idag en reflektion av karaktären, med 
detta menas att det yttre blottade en god eller dålig karaktär. I dagens samhälle anser vi att det finns 
likheter mellan vältränade och framgångrika individer och sammanlänkar ofta dessa individer med 
en god karaktär.   

Johansson (2004) skriver om den process en person genomgår när denne lämnar en roll. Första 
steget i processen är den inre dialogen som leder till att individen så småningom börjar definiera sin 
relation till rollen på ett annat sätt än tidigare. Ju längre personen kommer i processen desto mer gör 
sig den inre dialogen känd för omgivningen och människor runtom individen börjar upptäcka att en 
förändring sker. I processens andra steg börjar individen utforska olika alternativa roller att ersätta 
den gamla rollen med. Tanken på att göra en förändring i livet blir i detta skede något som personen 
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aktivt förhåller sig till. Processens längd och utformning beror i hög grad på reaktionerna från 
individens omgivning. Det tredje och slutliga skedet i processen är det då personen har intagit den 
nya rollen samtidigt som denne försöker upprätta ett förhållningssätt till sin gamla roll. Trots att 
personen har lämnat den gamla rollen kan denne fortfarande uppleva förväntningar från 
omgivningen kopplade till den gamla rollens sammansättning. 

Normer 
Ambjörnsson (2004) beskriver att begreppet ”normalt” är mångtydigt då det syftar på det mest 
allmänt förekommande samt det eftertraktansvärda, det vill säga såväl det genomsnittliga som det 
ideala. Uppfattningar om normalitet är således inte endast beskrivande utan verkar även reglerande. 
Därmed kan vi konstatera att de är framställningar av maktförhållanden. Maktdragen i västvärlden 
har förändrats betydligt sedan upplysningstiden. Tidigare har makten tillämpats genom vapen, 
skräck och materiella begränsningar medan den nu utövas genom att människor frivilligt anpassar 
sig till normer. Denna anpassning utövas inte genom hot utan snarare med uppmaningen att 
individen sålunda blir lyckligare. Under ett sådant system fungerar makten alltså med hjälp av 
självsanering, självövervakning och självdisciplinering.  Genom detta synsätt kan processen, att bli 
tjej, betraktas som en sammanbindning av olika typer av makt, självdisciplinering och 
sammanträffanden i vardagen. Alla beteenden är därigenom präglade av tankar och attityder om och 
ofta underförstådda krav på normalitet. Även Johansson (2006) beskriver hur vi formas till att bli 
som alla andra. Ett exempel är hur populärpsykologi lär oss att studera andra framgångsrika 
människor för att själva uppnå framgång. På så sätt utesluts kreativitet samt nyskapande och vi 
uppmuntras till att imitera och spegla människor som passar in på idealet. Detta sker heller inte 
genom tvång utan priset är även här lycka och framgång. 

Johansson (2006) beskriver konstruerandet av skönhet som ett komplext förlopp, där olika faktorer 
samspelar och där särskilt samhället spelar en betydande roll. Synen på skönhet har varierat och 
förändrats över tid och olika samhällen har olika syn på vad som är vackert. I dagens samhälle 
utesluter vi inte normativa läsningar av kroppen. Hur kroppen ser ut, dess form och fysiska figur 
observeras inte på ett objektivt sätt. I detta betraktande tar vi hänsyn till ett antal faktorer som är 
sammankopplade med samhällets normer. 

Ambjörnsson (2004) förklarar att en norm aldrig existerar i kraft av sig själv utan finns alltid i 
förhållande till en tänkt och utvisad motpol. Vi kan ta ett vardagligt exempel som kroppshår, de 
riktlinjer som finns för kroppsbehåring är utmärkande knutna till genus. Uppfattningen om att en 
tjej inte bör ha hår på benen är alltså i direkt förhållning till killars tänkta benbehåring, alltså vet vi 
som tjejer att vi ska ha rakade ben endast för att det motsatta sätter oss i kategorin killar. Normen 
förutsätter därmed det avvikande men är på samma gång i beroendeställning av denna för att anses 
som betydelsefull. En annan aspekt på genuspraktiken, som Connell (2009) tar upp är att denna kan 
vara skadlig för den mänskliga kroppen, då den lägger beslag på kroppen på ett icke biologiskt sätt. 
Ett exempel på skador som genuspraktiken kan medföra är bland annat ätstörningar hos unga 
kvinnor som följer olika dieter för att hålla sig smala och därmed behålla sin attraktivitet enligt de 
heterosexuella normerna. 

Fagerström och Nilsson (2008) menar att människors visuella referensramar i dagens samhälle 
utgörs mestadels av masskulturens, mediernas och reklamens fotografier. Dessa fotografier hittas på 
internet, tv, film och i tidningar samt i det offentliga som på buss och tunnelbana. Därmed är det 
reklamens och mediernas fotografier som är de mest frekventa och bestående i minnets bildbank för 
de flesta personer. Vidare menar författaren att modellen i nästan alla reklamfotografier är 
retuscherad på något vis, till och med nyhetsfotografier blir omarbetade ibland men det förekommer 
synnerligen i bilder som nyttjas i reklamsyfte. Reklamfotografier har fått kritik för förvrängda och 
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ouppnåeliga skönhetsideal och skönhetshets men ändå är det få som ifrågasätter fotografiernas 
trovärdighet. 
 
Fagerström och Nilsson (2008) menar vidare att majoriteten av befolkningen inte tittar på 
konstutställning eller konstböcker och därmed spelar mediernas fotografier en avgörande roll i 
människans bildvärld. Det är utifrån detta bildmaterial vi orienterar oss och associerar till för att 
skapa oss en förståelse om hur individerna i samhället ser ut: män, kvinnor, barn, heterosexuella, 
homo- eller bisexuella, vita, gamla, unga, funktionshindrade med mera. Reklamfotografierna kan 
förklaras som en ideologibärande socialiserande faktor, detta menas med att dessa fotografier har en 
tendens att socialisera in oss i ett särskilt tänkande och värdera saker utifrån ett visst system. Med 
detta resonemang är reklamfotografier därmed inte ”bara reklam” utan samhället både speglar och 
producerar synsätt som rör genus. Utgångsläget för att närma sig visuell kultur och särskilt mediers 
fotografier är att komma i underfund med de maktordningar och identiteter som dessa fotografier 
marknadsför eftersom dessa allt eftersom införlivas i samhällets normsystem och tvärtom.   
 
Gällande yrkesval och social status skriver Arvastson (1999) att det finns en underförstådd 
uppfattning om vilka val som är bättre än andra. Viljan att göra något bättre och uppnå något större 
kopplas ofta ihop med egenskaperna målmedvetenhet och rationalitet, vilka i dagens samhälle är 
önskvärda. Val som uppfyller dessa kriterier ses därför som bättre, jämfört med val som inte leder 
till någon större utveckling hos individen. Detta då den bristande utvecklingen hos individen i 
förlängningen innebär en bristande samhällsutveckling. Ungdomar kan därför ofta uppfatta att de 
har förväntningar på sig om att uppnå eller genomföra något stort, att utnyttja sina resurser till deras 
fulla kapacitet. Ju större mening ungdomens yrkesval har för samhället desto högre värderas det, det 
vill säga desto högre social status får ungdomen i sin yrkesroll. 

Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar att individers yrkesidentitet skapas i relation till 
andras blickar. Detta innebär att individers självidentitet bildas i alldagliga sociala gemenskap. I 
detta samband utgör yrkesutövandet, och tolkningar av olika karaktärsdrag som behövs för att 
praktisera olika yrken, ett värdefullt fundament för identiteten. Detta menas med att vi skapar ett 
relationellt synsätt på den sociala vardagen, där vi antar att individer identifierar sig själva med 
hjälp av att framhäva skillnader mellan det egna och andras arbete men på samma gång försöker de 
finna likheter med andra för att skapa en grupptillhörighet. 

Organisering av yrken utifrån socialt anseende tillämpas för att bland annat förklara klassamhällets 
struktur och dess sociala skiktning. Mestadels görs undersökningar kring yrkesstatus för att ge en 
uppskattning om yrkens sociala status, med detta menas det rykte och den auktoritet som ett yrke 
har i det nutida samhället. I en undersökning gjord av Ulfsdotter Eriksson, 2006, rangordnades 
yrken utifrån deras status. Högst på listan hamnade bland annat läkare, advokat och psykologer, 
vilka allihop ställer krav på långa utbildningar samt ger höga löner. I mellersta delen av listan hittar 
vi mellanstatusyrken som sjuksköterska och kurator, dessa yrken kräver också 
universitetsutbildning men i samma utsträckning och ger relativt bra löner. Långt ner placerat blev 
yrken som städerska och affärsbiträde som inte direkt ställer krav på utbildning samt är lågavlönade 
(Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). 

Redan vid ung ålder lär vi oss att tilldela olika yrken höga eller låga status, detta genom den dagliga 
sociala interaktionen som bidrar till att vi absorberar olika åsikter om olika yrken. Flertal gånger gör 
vi dessa åsikter  till våra egna. Detta innebär att vi formas till att uppfatta ett yrke med krav på lång 
utbildning och hög lön som mer eftersträvansvärt än ett yrke där kravet på utbildning och lön är 
lågt. Andra faktorer som även gör ett yrke eftersträvansvärt är möjligheten till självbestämmande 
och karriärutveckling (Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). 
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Arvastson (1999) menar att lönearbete är en norm i dagens moderna samhälle. Ordning av tid och 
rum, effektivisering, särskiljning mellan offentligt och privat liv samt betrakning av individen som 
en produkt på en marknad är alltihop innehåll i lönearbetet. Arbetsmoral är något individen bör ha 
och detta innebär att individen självmant vill arbeta utan tvång från samhället. Arbete av annat slag 
sådana som bytes- och självhushållning och hushållsarbete finns fortfarande men har hamnat i 
bakgrunden och framstår olönsamma och tidskrävande i relation till lönearbetet. Förklaring till detta 
är det moderna samhällets utformning, med detta menas att lönearbete är nödvändigt för att 
vidmakthålla den höga ekonomiska konsumtion som existerar i dagens samhälle. Detta medför även 
en rad olika medborgerliga förmåner som ersättning vid arbetslöshet, kompensation vid 
föräldraledighet och ohälsa samt kunna få banklån och bostad.  

Arvastson (1999) förklarar även att lönearbetet betraktas som en norm på grund av sin motpol, 
vilken är arbetslösheten. Sättet att tala om arbetslösheten är oftast negativt då det ses som ett 
problem och genom detta erkänns lönearbetet outtalat som en norm. Det finns även ett 
”respektavstånd” i inkomster mellan arbetande och icke arbetande. Arbetslösa uppmanas även till 
att sysselsätta sig med olika aktiviteter, sådana som praktik, och syftet med detta är att individen lär 
sig tidslig disciplin. Samhället ställer dessutom indirekta krav på arbetande människor att vakna 
tidigt och engagera sig i arbetsliknande mönster även på deras lediga dagar.  

När vi oupphörligt försöker iscensätta eller uttrycka kortvariga och godtyckliga normer betyder det 
att vi utsätter oss för risken att misslyckas. Genom att normen endast finns i förhållande till något 
annat och inte är en konkret eller permanent position att nå upp till blir misslyckandet därigenom 
inbyggt i själva skapandet av genus. Däremot är det i dessa misslyckanden som den tänkbara 
förändringspotentialen föreligger. Ett exempel är att gå emot den förväntade rollen som tjej och 
klumpigt stampa fram i korridoren istället för att gå behärskat, detta kan vara ett uttryck på vilket 
samhällets förväntningar ifrågasätts. Olika sätt att överskrida gränser kan följdaktligen vara 
revolutionära eftersom de visar på sprickor i den ordning som gärna vill framstå som hel och 
absolut. Genom att undersöka de aktuella förväntningarna istället för att framgångslöst söka sig 
bortom dem finns det utrymme för individen att göra en förändring i samhället (Ambjörnsson, 
2004). 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi förklara hur vi gått tillväga i arbetet för att besvara vårt syfte. Till att börja 
med kommer valet av metod samt urvalsmetod redovisas. Sedan följer en presentation av 
tillvägagångssätten vid litteratursökning, datainsamlingstekniker, databearbetning samt 
analysmetoder. Slutligen diskuteras reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, förförståelse, etiska 
överväganden samt studiens relevans för socialt arbete. 
 
Val av metod 
Studien syftar till att undersöka respondenternas personliga upplevelser av de aktuella 
frågeställningarna. Därav valet att använda det fenomenologiska perspektivet som 
vetenskapsfilosofisk utgångspunkt. Det fenomenologiska perspektivet har sitt fokus på exakta 
skildringar av respondentens upplevelse- eller livsvärld och forskarens personliga involvering och 
förförståelse tonas ned så gott som möjligt (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; Olsson & 
Sörensen, 2007). 
 
Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vi fann att det var den mest lämpliga metoden för att 
besvara syftet. Valet grundades på Brymans (2011) och Larssons m.fl. (2005) beskrivning av 
grundprinciperna inom kvalitativ forskning. Bryman (2011) menar att en av utgångspunkterna är 
strävan efter förståelse för hur människor i olika sociala sammanhang uppfattar verkligheten. Vidare 



9 
 

menar Bryman (2011) att kvalitativ forskning utgår ifrån deltagarens perspektiv. Larsson m.fl. 
(2005) beskriver kvalitativ forskning som en forskningsstrategi där resultatet av undersökningen 
blir beskrivande kvalitativa data av respondentens uttalanden eller handlingar. Då vårt syfte var att 
beskriva tjejers personliga upplevelser av könsnormativa förväntningar gällande skönhetsideal samt 
yrkes- och utbildningsval ansåg vi att det var lämpligt att vår undersökning skulle ha en kvalitativ 
inriktning. 
 
Kvalitativ forskning kan genomföras deduktivt eller induktivt. Den induktiva strategin innebär att 
en företeelse undersöks utan någon förutfattad hypotes samt att begrepps- och teoriformuleringen 
sker efter datainsamlingen, utifrån inkomna data. Den deduktiva strategin innebär att forskaren 
utgår ifrån en eller ett antal teorier och utformar sedan undersökningens fokus och frågeställningar 
utifrån dessa. Även en tredje slutledningsform finns som alternativ för forskaren. Denna är en 
kombination av den induktiva och den deduktiva strategin, och tillvägagångssättet kallas då 
abduktiv strategi (Larsson m.fl., 2005; Olsson & Sörensen, 2007). Vi ansåg att den abduktiva 
strategin stämde bäst in på vårt tillvägagångssätt, då vi sökte tidigare forskning inom det aktuella 
ämnet samt litteratur om de teoretiska begrepp som vi ansåg var relevanta för vår undersökning 
innan vi genomförde våra intervjuer, vilket vi anser underlättade utformningen av intervjuguiden. 
Larsson m.fl. (2005) menar att en litteratursökning kan vara till nytta för undersökningen då det kan 
underlätta problemformuleringen samt ge en intervju av högre kvalitet, då undersökaren är väl 
påläst och därigenom enklare kan föra samtal med respondenten om det aktuella ämnet. Vi hade 
dock en flexibel inställning gällande vårt fokus samt val av begrepp och teorier. Med detta menas 
att den litteratur vi använde oss av innan datainsamlingen genomförts kunde justeras ifall mer 
intressanta aspekter, än de ursprungligen tänkta uppmärksammades i de inkomna data. 

Urval 
I vår undersökning utgick vi ifrån ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver ett målinriktat 
urval som ett strategiskt slag och det syftar till att skapa enhällighet mellan problemformulering och 
urval. Det innebär att vi valde ut intervjupersoner som var relevanta för vår problemformulering. 
Eftersom vårt syfte var att undersöka hur könsnormativa förväntningar påverkar unga kvinnor valde 
vi att intervjua endast tjejer som går tredje året på samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. 
Anledningen till att vi endast ville ha tjejer från årskurs tre på gymnasiet var att tjejerna då står inför 
ett framtidsval eftersom de endast har ett par månader kvar av sina gymnasiala studier. Vi bestämde 
oss för att intervjua tjejer på samhällsvetenskapliga programmet av anledningen att det är ett 
studieförberedande program, vilket innebär att tjejerna ännu inte valt någon specifik inriktning inför 
sitt val av utbildning och yrke. Vi ansåg därmed att vi skulle få mer nyanserade svar som på ett 
utförligare sätt kan besvara syftet, jämfört med om vi hade intervjuat tjejer som går på ett 
yrkesförberedande program och därmed redan har valt en specifik inriktning. 
 
Vi använde oss vidare utav bekvämlighetsurval då våra intervjupersoner valdes ut efter uppvisat 
intresse. Vi fick kontakt med våra intervjupersoner genom att vi kontaktade en lärare på 
samhällsvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i Örebro, som i sin tur informerade tjejer i 
klassen om vår uppsats. De som var intresserade av att medverka fick därefter anmäla sig hos 
läraren och sedan genomföra intervjun. Bryman (2011) menar att bekvämlighetsurval görs på grund 
av åtkomlighet till personer som vanligtvis är svåråtkomliga eller om betydelsen av representativitet 
inte är väsentlig, det vill säga att intervjun istället syftar till att göra en djupgående analys. I vår 
undersökning intresserade vi oss för att analysera intervjupersonernas individuella upplevelser av 
samhällets könsnormativa förväntningar på dem, representativiteten var alltså inte avgörande vid 
valet av urvalsmetod. Valet att göra ett bekvämlighetsurval grundades alltså på att vi ansåg det vara 
bäst att intervjua personer som visade intresse för studien, då detta skulle ge utförligare svar från 
intervjupersonerna på grund av deras intresse, samt att syftet var en djupgående och inte en 
representativ analys. Vi valde att fokusera på tjejer för att vi upplever att det är unga kvinnor som 
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mestadels påverkas av könsnormativa förväntningar i dagens samhälle. Dock valde vi att ta med 
fakta om killars könsnormativa förväntningar för att påvisa att det finns skillnader i könsnormativa 
förväntningarna för tjejer respektive killar.  

Litteratursökning 
Då denna studie har genomförts med hjälp av en abduktiv strategi, genomfördes det i ett tidigt 
skede en litteratursökning. Syftet med litteratursökningen var dels att finna forskning inom de två 
temaområdena som studien bygger på, men även att finna litteratur att bygga våra teoretiska 
resonemang i tolkningsramen på. Litteratursökningen skedde huvudsakligen i Örebro Universitets 
söktjänst Summon. Söktjänsten innehåller det mesta av universitetsbibliotekets böcker, 
avhandlingar, tidsskrifter, databaser och artiklar. Även databaserna Social Services Abstracts och 
Sociological Abstracts har använts för att söka litteratur. Sökord, som användes både i Summon och 
databaserna Social Services Abstracts och Sociological Abstracts, var skönhet*, utbildning*, yrke*, 
yrkesval, skönhetsideal, ideal, norm*, roll*, beauty*, ideal*, education* och work*. Asterisken i 
slutet av sökordet innebär att sökningen omfattar alla ord som börjar på exempelvis skönhet, såsom 
skönhetsfixering, om sökordet är skönhet*. Vid sökning med svenska sökord i Summon sker en 
automatisk sökning även på engelska, med söktjänstens egen översättning av sökordet. För att 
säkerställa att all relevant information för vår studie sökts upp gjorde vi dock ändå sökningar även 
på engelska med ovan nämnda sökord. 

Datainsamlingstekniker 
Enligt Bryman (2011) är de vanligaste datainsamlingsmetoderna inom kvalitativ forskning 
deltagande observation och intervju. Författaren förklarar deltagande observation som forskarens 
egen tolkning av en särskild miljö som denne har vistats i under en viss tid samt dennes tolkning av 
de beteenden som den observerade gruppen uppvisat. Vidare tar författaren upp fördelarna med 
intervju som metod i jämförelse med deltagande observation. Främsta fördelen med kvalitativ 
intervju är att den har ett specifikt fokus utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. 
Intervjuer möjliggör därmed att vi får svar på frågor som inte diskuteras i vardagliga sammanhang 
och detta är en av nackdelarna med deltagande observation. Dessutom är syftet med studien att 
undersöka intervjupersonernas upplevelse av samhällets könsnormativa förväntningar på dem, och 
inte vår tolkning av intervjupersonernas miljö. Vi har därför valt att använda oss av intervjuer som 
datainsamlingsteknik, och inte att observera tjejerna i deras vardag. 

Det är viktigt att utforma en intervjustrategi eftersom det, enligt Larsson m.fl. (2005), möjliggör för 
forskaren att bland annat skilja mellan passande och mindre passande svarsmönster från 
respondenten, ger användbar feedback till intervjupersonen och möjliggör även en tillämpning av 
specifika och uppföljande frågor för att åstadkomma bättre kvantitativt nyanserade svar. 
 
Som intervjustrategi har vi valt intervjutriangulering, som är en kombination av de tre vanligaste 
kvalitativa intervjustrategierna. Larsson m.fl. (2005) beskriver att det finns tre huvudsakliga 
intervjustrategier vid datainsamling vilka är den informella konversationsintervjun, den allmänna 
intervjuguiden och den standardiserade intervjuguiden. Den informella konversationsintervjun 
förklaras som den mest öppna, då den ger stor flexibilitet och främjar spontanitet i frågor och svar. 
Vidare beskrivs den allmänna intervjuguiden som en checklista där vi med hjälp av samtalsteman 
och frågeställningar kan täcka in relevanta områden rörande vår problemformulering. Den 
standardiserade intervjuguiden innebär att varje respondent ger svar på ett antal frågor i en särskild 
turordning och frågeställningarna har en exakt ordalydelse. Denna strategi ger en begränsad 
flexibilitet eftersom de flesta frågor är planerade i förväg men förmånen är att den leder till 
minskade felkällor som är relaterade till genomförandet av olika intervjuer för olika individer 
aktuella för undersökningen. Intervjuguiden i denna studie (se Bilaga 1) utformades genom en 
tematisering som gick till på så sätt att studiens frågeställningar fick utgöra huvudteman, utifrån 
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vilka frågor formulerades och sorterades i olika kategorier och ordning. Frågorna i intervjuguiden 
var främst utformade enligt de två sistnämnda intervjuguiderna, det vill säga noggrant formulerade 
frågor samt öppnare samtalsteman. Då följdfrågor under intervjuerna skapade en atmosfär lik den 
vid konversationsintervjuer, användes alla tre intervjusätten vid datainsamlingen. 

Databearbetning 
Under våra intervjutillfällen använde vi oss av diktafon för att spela in intervjuerna, därefter skedde 
en transkribering av det inspelade materialet. Enligt Bryman (2011) syftar inspelningen och 
transkriberingen till att bland annat underlätta för forskaren att minnas och kunna göra en mer 
noggrann analys av materialet. I denna studie gick transkriberingen till på så sätt att det inspelade 
materialet lyssnades igenom sekvens för sekvens, så att en ordagrann transkribering av 
intervjumaterialet kunde genomföras. Därefter valdes relevanta delar av materialet ut och delades in 
i teman, vilket kommer att beskrivas närmare i avsnittet ”Analysmetoder”. 

Analysmetoder 
Som analysmetod valde vi att använda oss av tematisk analys. Bryman (2011) menar att tematisk 
analys är ett av de mest förekommande tillvägagångssätt gällande kvalitativa data. Denna metod 
syftar till att organisera data och framställa det syntetiskt. De centrala ämnen och subteman som 
identifieras består av upprepande motiv i den text som används på data. Teman och subteman är en 
produkt av en fördjupad läsning av de utskrifter som bildar data, därefter ordnas data i centrala 
teman. Detta angreppssätt syftar till att bilda ett ramverk för den tematiska analysen av kvalitativa 
uppgifter och skapar ett tänkesätt gällande hantering av teman och data. Användaren behöver inte få 
information om hur identifiering av teman ska ske, vilket troligtvis kommer att vara en reflektion av 
analytikerns medvetenhet om upprepande idéer och teman i data. När forskaren letar efter teman 
rekommenderas det att denne tar hänsyn till repetitioner, lokala typologier eller kategorier, 
metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknande data 
samt teorirelaterat material. Det saknas klara specificerade tillvägagångssätt i tematisk analys men 
detta förslag visar oss hur vi kan börja och utföra en sådan analys. I denna studie var skönhetsideal 
och könsnormativa förväntningar gällande yrkesval och utbildning de mest återkommande ämnena, 
vilket ledde till att de fick bli huvudteman för uppsatsens struktur. Andra begrepp som återfanns i 
majoriteten av de aspekter som framkom av resultatet var de teoretiska begreppen roller och 
normer. Skönhetsideal och utbildnings- samt yrkesval är de övergripande begreppen i studien 
medan roller och normer är de teoretiskt förklarande utgångspunkterna för dessa begrepp. Därmed 
benämns skönhetsideal och utbildnings- och yrkesval, i figuren (se Fig 1), som de centrala 
huvudteman och roller samt normer som subteman. Därefter kopplas skönhetsideal samt 
utbildnings- och yrkesval ihop och analyseras gemensamt utifrån roller och normer. Strukturen för 
analysen, och arbetet i stort, illustreras i figuren nedan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 
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Reliabilitet  
Bryman (2011) tar upp att reliabilitet avser följdriktigheten, enigheten och tillförlitligheten hos ett 
mått på ett begrepp. Det finns olika element för att bedöma om ett mått är reliabelt eller inte och ett 
av de elementen är stabilitet. Stabiliteten avser att måttet över tid är tillräckligt pålitligt för att 
övertyga om att de resultat som rör ett urval av respondenter inte varierar. Detta innebär att om en 
grupps åsikter mäts upprepade gånger ska resultaten inte avvika i någon större omfattning. Eftersom 
våra intervjupersoner befinner sig i ett skede i livet där de står inför valet av utbildning och framtida 
yrke kan det vara så att större fokus riktas mot detta i deras liv i dagsläget. Omgivningen kanske 
diskuterar detta mer frekvent och ingående med intervjupersonerna, jämfört med perioder då valet 
av yrke inte är aktuellt. Tjejerna som deltog i studien är även av ung ålder vilket kanske medför att 
de inte har utvecklat sitt självförtroende och självständiga identitet till fullo. Detta kan i sin tur 
påverka hur de uppfattar könsnormativa förväntningar gällande sitt utseende. I och med detta är det 
inte troligt att intervjupersonerna i vår studie skulle uppge samma svar vid ytterligare intervjuer vid 
en annan tidpunkt. Å andra sidan skulle intervjuer med tjejerna i ett senare skede ej vara relevanta 
för det aktuella syftet, då detta är just att undersöka hur tjejer på gymnasiet upplever könsnormativa 
förväntningar gällande skönhetsideal och utbildnings- och yrkesval. 
 
Validitet 
Bryman (2011) menar att vi med begreppet validitet försöker förklara huruvida en eller flera 
indikatorer som har utarbetats i syfte att värdera ett begrepp verkligen värderar just det begreppet. 
Validitet är användbart när vi exempelvis tvivlar på om ett intelligenstest verkligen mäter en 
individs intelligenskvot, det vill säga om intelligenstestets resultat verkligen motsvarar individens 
intelligens. Vi tror att vår undersökning har en hög validitet eftersom urvalet är anpassat efter 
studiens syfte och på så sätt kommer vi väldigt nära det ämne som avsetts studeras. Dessutom har 
de genomförda intervjuerna varit individuella, vilket vi tror bidrar till högre tillförlitlighet i de svar 
intervjupersonerna gav. Detta då denne inte påverkas av andra intervjupersoners åsikter, vilket 
eventuellt skulle kunna hända i en gruppintervju. De individuella intervjuerna underlättade alltså för 
oss att utröna varje enskild intervjupersons egna upplevelser av samhällets könsnormativa 
förväntningar, vilket är studiens syfte. Dessutom utformades intervjuguiden med studiens 
frågeställningar som huvudteman, vilket innebär att frågorna var relevanta för studiens syfte. 

Generaliserbarhet 
Fokus i kvantitativa studier är vanligtvis att kunna uttala sig om hur långt de framkomna resultaten 
kan generaliseras till en annan population i en annan kontext än de i den aktuella studien. Vid 
kvalitativa studier är det istället vanligt med så kallade måttliga generaliseringar som innebär att 
fokus för den aktuella studien kan ses som ett exempel på en större samling karaktäristiska drag. 
Måttliga generaliseringar är dock begränsade och mer undersökande jämfört med statistiska 
generaliseringar (Bryman, 2011). Resultaten av denna studie skulle därmed kunna generaliseras 
som karaktäristiska drag för tjejer som går tredje året på samhällsvetenskapliga programmet på 
gymnasiet, men inte till någon större population i någon annan kontext. Denna generalisering går 
till på så sätt att vi utifrån våra teoretiska resonemang förklarar hur och varför vissa drag kan vara 
karaktäristiska för tjejerna. Genom att analysera deras upplevelser av könsnormativa förväntningar 
gällande skönhetsideal och sedan gällande utbildnings- och yrkesval kan vissa mönster avtäckas. 
Dessa mönster kan ses som de karaktäristiska dragen som kan generaliseras till tjejer som går tredje 
året på samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet.  

Förförståelse  
Rökenes & Harald (2008) skriver om att individens eget sätt att tänka medverkar till att skapa 
dennes verklighetsuppfattning. Då en individ tolkar något alternativt förklarar något gör denne det 
med hänsyn till vissa kategoriseringar, med hjälp av speciella begrepp eller teorier. Sättet individen 
tänker på är en betydelsefull del i det som kallas individens förförståelse. Det här kan ses som de 
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glasögon individen ständigt har på sig och som påverkar allt denne ser. Förförståelsen utgörs av 
exempelvis den kulturella verklighetsuppfattningen, människosynen, etiska grundsynen, 
värderingarna och normerna. Men även våra privata tankesätt och levnadsregler som ”Jag vet bäst” 
spelar roll. Förförståelsen har sin grund i allmänmänskliga fenomen, som bland annat att vi ordnar 
våra uppfattningar i strukturer och meningsfulla helheter och genom våra enskilda erfarenheter. 
Förförståelsen färgas även av de enskilda, spontana och automatiska mönster av upplevelser och 
gärningar som är en del av sättet vi är och vår personlighet. 

Allt som vi lärt oss och förstått och som vi ser som enkelt synintryck är egentligen en form av 
förkunskap. Någon som inte har samma förförståelse kanske inte alls ser det på samma sätt som vi 
gör. Vi tolkar vår omgivning på ett olikt sätt beroende på vilken förförståelse vi har. Ju mer 
erfarenhet vi får desto mer utvecklas förförståelsen från fördomar till riktig förförståelse (Thurén, 
2007). 
 
Då vi är medvetna om att vår egen förförståelse kan påverka arbetet både i det avseende att det är vi 
som väljer vilka delar av litteraturen och det insamlade intervjumaterialet som är relevant för 
studien, men även vid analys av materialet, har vi försökt bli varse vår förförståelse och våra 
fördomar gentemot samhällets könsnormativa förväntningar på unga tjejer gällande skönhetsideal 
och yrkesval samt hur tjejerna upplever dessa. Vi har försökt lyfta våra fördomar till ytan genom att 
diskutera dem och synliggöra dem för att sedan kunna arbeta vid sidan av dessa. Vi har även utökat 
våra kunskaper gällande våra teman för att få en bättre överblick över i vilken utsträckning vår 
förförståelse är fördomar och i vilken utsträckning den är användbar som förståelse. 

Etiska överväganden 
Larsson m.fl. (2005) betonar vikten av en etisk reflektion hos undersökaren vid en kvalitativ 
undersökning. Detta då undersökaren i många fall tar del av privat information om sina 
respondenter. Etiska principer som Larsson m.fl. (2005) anser vara viktiga att ha i åtanke vid 
kvalitativ forskning är informerat samtycket, konfidentialitet och konsekvenser som uppstår för 
respondenten i och med intervjun. Författaren förklarar att det informerade samtycket innebär att 
undersökaren upplyser respondenten om villkoren för deltagande i undersökningen, samt eventuella 
för- och nackdelar med deltagandet. Exempel på viktig information att förmedla till respondenten är 
syftet och det övergripande upplägget av undersökningen, att deltagandet är frivilligt samt att 
respondenten kan dra sig ur undersökningen när helst denne önskar. I denna studie förmedlades 
informationen om undersökningen till läraren på gymnasieskolan, som i sin tur informerade 
klassen, varpå tjejerna fick frivilliganmäla sig för deltagande i undersökningen. Nackdelen med 
detta tillvägagångssätt är att vi inte kan vara säkra på att läraren förmedlade samma information till 
klassen som han fick av oss. För att säkerställa att intervjupersonerna var väl medvetna om 
villkoren för deltagandet i studien upprepade vi kort informationen för dem i början av varje 
intervju. 
 
Vidare förklarar Larsson m.fl. (2005) att konfidentialitet innebär att privat information om 
respondenten, som kan röja dennes identitet, inte redovisas på ett utlämnande sätt. För att undvika 
detta kan undersökaren exempelvis formulera om, för respondenten, karaktäristiska uttryck i 
rapporten utan att ändra innebörden i uttalandet. För att skydda våra intervjupersoners identitet har 
vi valt att inte uppge vilken skola tjejerna går på. Utmärkande egenskaper har inte heller beskrivits i 
resultatet, utöver de som tjejerna själva godkänt och inte ansett avslöjar vilka de är. 
 
Larsson m.fl. (2005) förklarar att konsekvenserna av deltagandet i undersökningen ska vara så 
lindriga som möjligt, det vill säga att respondenten ska lida så lite som möjligt av deltagandet. 
Larsson m.fl. (2005) tar upp svårigheter att göra undersökningar omfattandes barn och ungdomar, 
utifrån ett etiskt perspektiv. Författaren menar att en svårighet vid arbete med yngre barn är att de i 
hög grad är känsliga för stress samt har ett stort behov av att ha välbekanta personer omkring sig. 
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En svårighet, som författaren tar upp, vid arbete med äldre barn är att de lätt kan uppleva att deras 
självkänsla och integritet blir hotad. Vi har, med utgångspunkt i dessa resonemang, bestämt oss för 
att intervjua tjejer över 18 år, för att undvika riskerna att intervjuerna blir för påfrestande för våra 
respondenter. 
 
Relevans för socialt arbete 
Denna studie är relevant för socialt arbete på så sätt att den ger större förståelse för hur olika 
könsnormativa förväntningar från samhället kan påverka unga tjejer på ett studieförberedande 
program på gymnasiet. Socionomer, såsom kuratorer, har daglig kontakt med dessa tjejer och det är 
därför viktigt att de vet hur tjejerna upplever samhällets könsnormativa förväntningar och hur det 
påverkar de i deras vardag. För att kunna hjälpa tjejerna att hantera dessa förväntningar behöver 
kuratorn förstå vilka krav tjejerna försöker leva upp till, och denna studie kan ge alternativa 
förklaringar till tjejernas situation. 
 
Resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten av de genomförda intervjuerna att presenteras. Texten är indelad i 
två underrubriker som representerar de två teman som följer hela studiens struktur, dessa är 
”Skönhetsideal” och ”Utbildnings- och Yrkesval”. Vid benämning av respondenterna som grupp 
kommer dessa att refereras till som intervjupersoner eller tjejer. För att underlätta läsningen kommer 
respondenterna att kallas IP1, IP2, IP3 etc. när exempel på specifika svar från en enskild respondent 
redovisas.  

Skönhetsideal 
Intervjupersonerna beskrev skönhetsideal som samhällets bild av vad som anses vara vackert. De 
gav exempel på kända kvinnor som alla passar in på de idag rådande skönhetsidealen, vilka enligt 
intervjupersonerna var att tjejer ska vara smala men ha någorlunda stora bröst och rumpa, ha långt, 
fint hår och naglar, samt sminka sig och ha fina kläder. IP2 menade att ”man ska se naturlig ut, men 
inte så som man ser ut när man är naturlig”. 
 
Samtliga intervjupersoner upplevde att människor i deras omgivning strävar efter att uppnå de 
rådande skönhetsidealen i samhället. Detta uppmärksammade intervjupersonerna då tjejer i deras 
omgivning på olika sätt försöker förändra sitt utseende till det bättre, genom att använda ansikts- 
och hårvårdsprodukter och smink, noggrant välja ut trendriktiga klädesplagg, vara medvetna om 
vad och hur mycket de äter samt träna. Ett vanligt svar bland intervjupersonerna var även att de 
flesta i deras omgivning ser ut och klär sig på liknande sätt, detta såg IP1 och IP5 som ett tecken på 
att andra försöker förhålla sig till rådande skönhetsnormer. IP5 påpekade dessutom att människor 
som försöker leva upp till skönhetsidealen vanligtvis gör det omedvetet.  
 
Intervjupersonerna uttryckte allihop att de upplever könsnormativa förväntningar gällande utseende 
på sig som tjejer. Förväntningarna är bland annat att de ska använda smink, sköta om sitt hår, vara 
smala och klä sig i fina, feminina kläder. IP5 gav som exempel, på hur dessa förväntningar tar sig 
uttryck, det faktum att de flesta modeller som ses i skönhetstidningar ser väldigt lika ut, vilket hon 
uppfattar som att detta utseende anses vara önskvärt och en mall för tidningarnas läsare att anpassa 
sig efter. Ett annat exempel, som majoriteten av intervjupersonerna nämnde, var att de blir 
annorlunda bemötta om de går ut bland folk uppklädda och sminkade, jämfört med om de går i 
mjukisbyxor, osminkade och med håret ”ofixat”. Intervjupersonerna upplevde att fler människor 
tittade på dem och gav dem komplimanger när de var uppklädda och sminkade, jämfört med när de 
inte var det. IP3 påpekade att något som tydligt visar att tjejer upplever skönhetsrelaterade 
förväntningar från omgivningen är när en tjej kommer till skolan i mjukisbyxor och okammat hår 
och säger ”jag hann inte fixa mig idag”. IP3 menar att det faktum att tjejer måste förklara varför de 
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inte är uppklädda och varför de inte har fixat sitt hår visar att tjejer är väl medveten om vilka 
könsnormativa förväntningar de har på sig gällande sitt utseende. 
 
Samtliga intervjupersoner uppgav att de upplever att samhällets könsnormativa förväntningar 
gällande utseende på dem är högre än de förväntningar som finns på killar. De menade att killar 
lättare kommer undan med att se ovårdade ut, samt att den typiska föreställningen om killar och 
tjejer är att tjejer ska se fräschare ut. IP6 menade att hon känner sig tvungen att ta god hand om sin 
hy då hon inte vill använda så mycket smink, och att hon troligtvis inte hade upplevt detta krav om 
hon hade varit kille. 
 
Gällande hur viktigt det är för tjejer att leva upp till omgivningens könsnormativa förväntningar 
gällande utseende skilde sig intervjupersonernas svar åt i viss mån. IP2 uttryckte att hon skämdes 
över att säga det, men att det är viktigt för henne att leva upp till omgivningens förväntningar på 
hennes utseende, då hon inte vill vara ful. Hon menade även att hon tycker synd om fula människor 
och att hon är rädd för att andra ska tycka synd om henne om hon ser ut på ett visst sätt. IP4 
uttryckte att hon vill se bra ut, men att det finns viktigare saker i livet att oroa sig för. IP1 och IP5 
menade båda att de endast försöker leva upp till förväntningarna för sin egen skull, då de mår bra av 
att se bra ut. IP1 påpekade dock att hon inte är säker på om hennes egen vilja till att leva upp till 
förväntningarna är naturligt betingad eller socialt konstruerad. IP3 upplevde att det är viktigt att 
följa förväntningarna så långt det behövs för att hon ska passa in i sin omgivning, hon uttryckte att 
det inte är något fel på att vara som alla andra om man mår bra av det. IP6 uttryckte att det var 
viktigt för henne att följa skönhetsidealen gällande vikt, då hon alltid har upplevt sig vara 
överviktig. Hon berättade att hon spenderat mycket tid och pengar hos dietister som hjälpt henne att 
gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt, både för hennes hälsa och utseende. Hon menade också att det var 
viktigt att ha fina kläder och långt hår, då detta får henne att känna sig feminin. 
 
De övergripande svaren gällande vilka reaktioner som skulle orsakas om tjejerna inte skulle leva 
upp till omgivningens könsnormativa förväntningar var att reaktionerna antagligen inte skulle vara 
speciellt starka, men att de kanske inte skulle få lika många blickar och komplimanger som de får 
när de anstränger sig för att leva upp till förväntningarna. IP6 menade att hon antagligen inte skulle 
upplevts som snygg om hon inte ansträngde sig för att se bra ut. Hon förklarade att oavsett om en 
tjej är snygg eller inte så upplevs hon som snygg om hon har rätt frisyr, smink eller klädstil. Därför 
tror hon att hon inte skulle ses som snygg av andra om hon struntade i sitt utseende helt och hållet. 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det är ok att inte följa omgivningens könsnormativa 
förväntningar gällande skönhetsidealen, men de hade olika kommentarer på frågan. IP2 menade att 
det är självklart att det är ok att inte följa förväntningarna, då utvecklingen av förväntningarna och 
idealen skulle bli statisk annars. Hon menar att om ingen går emot strömmen så ändras aldrig 
idealen, och att de har ändrats över tid. Vidare ansåg IP2 att det egentligen kanske skulle vara 
hälsosammare att strunta i förväntningarna och idealen, då idealen oftast är ouppnåeliga. Hon tyckte 
trots det att ideal och förväntningar är nödvändiga i samhället då människor behöver något att sträva 
efter, och då människor faktiskt mår bra när de lyckas leva upp till andras förväntningar. Även IP1 
uttryckte att de flesta tjejer antagligen tycker om att klä upp sig och göra sig fina, även hon 
påpekade att människor behöver något som skapar känsla av samhörighet och ger bekräftelse för att 
må bra. IP4 menade att det är ok att inte följa förväntningarna, men att det är viktigt att vara beredd 
på konsekvenserna om man gör det valet. Med detta menade hon att ”man kan inte förvänta sig att 
folk ska behandla en som alla andra, om man inte försöker vara som alla andra”. IP3 svarade på 
liknande sätt och sa att det är ok att inte följa förväntningarna, men då ska man kunna hantera att 
människor exempelvis kommenterar om man går upp 10-15 kg i vikt. IP6 motiverade sitt svar med 
att ingen kan bestämma hur någon annan ska se ut, därför är det ok att inte följa förväntningarna. 
 
Svaren på frågan huruvida vikten av att följa skönhetsidealen varierade beroende på vilken situation 
tjejerna befinner sig i var ganska enhetliga. Samtliga tjejer svarade att de kände olika omfattande 
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krav på att se ut på ett visst sätt beroende på vilken situation de befann sig i. Tjejerna uttryckte att 
det framförallt vid speciella tillfällen är som en oskriven regel att de ska vara uppklädda och 
välsminkade, medan de i vardagliga sammanhang kan vara mer bekväma och inte följa de 
könsnormativa förväntningarna lika strikt. IP6 uttryckte att hon känner större press på sig att se bra 
ut när hon är på semester, eftersom hon då träffar många människor som hon inte träffat tidigare och 
som därför inte vet hur hon ser ut i vanliga fall. Hon menade även att hon tar mycket bilder på sig 
själv på semestern som hon sedan lägger ut på sociala nätverkshemsidor, som exempelvis 
Facebook, och det är viktigt att hon ser bra ut på bilderna då hela hennes kontaktlista kommer att se 
dem. Vidare menade IP6 att det nästan är pinsamt att inte se bra ut på semestern, eftersom man är 
ledig och inte har något annat för sig än att ta hand om sig själv och sitt utseende. 
 
Utbildnings- och yrkesval 
Tjejerna vi intervjuade ska efter avslutad gymnasieutbildning läsa vidare till yrken som socionom, 
hudterapeut, lärare, något inom sjukvård och sedan var en som inte var riktigt säker ännu. Deras 
motivering till val av dessa yrken är att de vill jobba med och för att människor ska få det bättre. 
Om de däremot fick utbilda sig till vad som helst utan begränsning av bland annat betyg och andra 
faktorer så ville de bli läkare, arkeolog, psykolog, ägare till nagelsalong, ägare till skönhetssalong 
och ägare till en frisörsalong. För att vara specifik ville IP1 efter avslutad gymnasieutbildning läsa 
vidare till något inom sjukvård, exakt vad var hon lite osäker på men drömyrket är att bli läkare. IP2 
vill läsa vidare till socionom men drömyrket är att bli en arkeolog. IP3 var osäker på om hon vill 
läsa vidare till höst då hon inte är säker på vad hon vill studera men drömyrket är att bli psykolog en 
dag. IP4 har sökt in till socionomprogrammet men drömyrket är att öppna en egen nagelsalong. IP5 
vill läsa vidare till hudterapeut och hennes dröm är att öppna en egen skönhetssalong. IP6 ska i höst 
läsa vidare till lärare men drömyrket är att ha en egen frisörsalong och jobba som frisörska/stylist.  
 
De faktorer som spelade in i tjejernas val av framtida utbildnings- och yrkesval var mestadels det 
egna intresset för yrket men tjejerna påpekade även att samhällets könsnormativa förväntningar, på 
att vi bör välja yrken som bland annat ger bra lön och imponerar på andra, påverkade dem i deras 
val. Till exempel menade IP2 att det är meningsfullheten och hennes intresse för att hjälpa andra 
människor som huvudsakligen styrde in henne i hennes val av socionomprogrammet men samtidigt 
uttryckte hon att det var viktigt att hennes familj stöttade henne i hennes val. IP2 menade vidare att 
anledning till att hon inte valt att läsa till arkeolog, som egentligen är henne dröm, är på grund av att 
hon i framtiden vill bilda familj och vill därför inte behöva resa särskilt mycket i sitt yrke. 

Våra intervjupersoner läser på samhällsprogrammet som är ett studieförberedande program så de 
känner press från andra att de nästan måste läsa vidare för att kunna bli något. IP6 uttryckte det så 
här ”andra ställer mig jämt frågan; vad ska du plugga vidare till? Och inte ska du plugga vidare?”. 
Sedan tycker intervjupersonerna även att det finns könsnormativa förväntningar från samhället att 
de ska välja vissa utbildningar och/eller yrken, detta för att bland annat imponera på familj, vänner 
och omgivning. Tjejerna påverkades även, i sitt val av framtida utbildning/yrke, av familjens 
åsikter. IP2 uttryckte att vissa yrken ansågs som mer imponerande i andras ögon och att hon tror att 
tjejer tenderar att välja dessa yrken för att de vill att andra ska se de som framgångsrika i framtiden. 
Tjejerna var allihopa överens om att familjen ville att de skulle studera vidare och helst till ett 
väletablerat yrke, som exempel gav de läkare och advokat. 
 
Alla tjejer förutom IP6 var överens om att om de vore killar så skulle både samhället och familjen 
ha mindre krav på att de ska studera vidare eller skaffa sig ett bra yrke. IP6 tyckte däremot att om 
hon vore kille så skulle nog andra vilja att hon satsade på att bli något högre än lärare eftersom hon 
är ledartypen, hon gav statsminister som exempel. IP5 uttryckte även att eftersom hon har att öppna 
sin egen skönhetssalong i framtiden som dröm troligtvis inte skulle få samma stöttande reaktioner 
från sin omgivning om hon vore en kille. 
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Alla våra intervjupersoner var överens om att det finns förväntningar från samhället på att välja 
vissa yrken då dessa ger bland annat bättre lön och imponerar mer. IP1, IP2 och IP4 tyckte det var 
rätt så viktigt att följa förväntningar från familj och omgivning för att respektera sina föräldrar, 
imponera på sin omgivning och för inte känna sig misslyckad samt att andra inte ska se på en som 
misslyckad. IP4 uttryckte det så här; ”jag tror inte typ gamla klasskompisar och sånt skulle se mig 
som jämlik med dem om vi träffades på någon återförening om 10 år och jag städar toaletter medan 
de har värsta jobben”. IP1 menade att det är lätt att hamna utanför sin vänkrets om man väljer ett 
lågavlönat yrke om alla andra vänner väljer välbetalda yrken, man kan inte leva på samma sätt som 
dem och då kan det bli att man hamnar utanför. IP1 menar vidare att förväntningarna från samhället 
är indirekta, att vissa utbildningar och yrken framställs som mer positiva och att man därför väljer 
att läsa till dessa utbildningar/yrken. Ip1 menar även att de positiva utbildningarna/yrken även är 
svårare att bli antagen till, eftersom det är många som konkurrerar om platserna, därför är det status 
om man visar för omgivningen att man faktiskt är tillräckligt smart och duktig som lyckats bli 
antagen. IP2 tog som exempel att jobb på ICA inte värderas särskilt högt och att det inte skulle 
imponera på speciellt många i framtiden. IP3, IP5 och IP6 menade däremot att även om samhället 
framställer vissa utbildningar och yrken som mer positiva så försöker de gå sin egen väg och vara 
måna om deras egna intressen. IP6 tog som exempel att hon har valt lärarprogrammet trots att det 
finns fördomar om att det är ett lågavlönat och ouppskattat yrke. 

Analys 
I detta avsnitt analyseras det framkomna resultatet utifrån tolkningsramen. Först kommer resultat 
under temat ”Skönhetsideal” att analyseras utifrån de två teoretiska begreppen ”Roller” och 
”Normer”. Därefter kommer även resultat under temat ”Utbildnings- och Yrkesval” att analyseras 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna ”Roller” och ”Normer”. Utifrån de två nämnda teoretiska 
utgångspunkterna kommer sedan en koppling mellan skönhetsideal och utbildnings- och yrkesval 
att göras. 

Skönhetsideal 
Johansson (2006) menar att vi formas till att efterlikna alla andra, till exempel finns det en hel del 
populärpsykologi som ger oss tips på hur vi kan bli som andra framgångsrika människor för att 
själva nå framgång. Intervjupersonerna uttryckte allihop att de upplever könsnormativa 
förväntningar från andra gällande skönhetsideal. Intervjupersonerna gav exempel som att använda 
smink, vara smala och klä sig feminint. Ett återkommande svar från intervjupersonerna var även att 
de uppmärksammade att andra tjejer i deras omgivning försökte ändra på sitt utseende till det bättre 
och att de flesta klär sig på ett liknande sätt, har ungefär lika långt hår och att alla är ungefär lika 
smala. Detta visar på att tjejerna ofta förknippar strävan efter det ”bättre” med det ”normala”. Att 
tjejerna ser ut och klär sig på liknande sätt tyder även på att de följer de rådande normerna. 
Dessutom resulterar kravet av imitation av andra till att kreativitet förhindras. Johansson (2006) 
förklarar detta som att kreativitet och nyskapande förhindras när vi ständigt uppmuntras till att vara 
som alla andra. Detta krav sker däremot inte genom tvång utan individen utlovas istället framgång 
och lycka. Intervjupersonerna upplevde inte att det var ett måste att följa samhällets normer men de 
tyckte ändå att både de själva och deras omgivning gjorde det, detta kan förklaras som att tjejerna 
tror att samhället belönar dem med framgång om de väljer att se ut på det ”rätta” sättet.  
 
Ambjörnsson (2004) menar att processen att bli en tjej kan ses som en sammanbindning av olika 
typer av makt och självdisciplinering. Alla handlingar är därmed präglade av tankar och attityder 
om underförstådda krav på normer. IP3 påpekade att en tjej måste göra ursäkter, som att hon inte 
har haft tillräckligt med tid, för sitt utseende om hon kommer till en situation där det förväntas av 
henne att hon ska vara uppklädd. Detta kan förklaras som att det finns underförstådda krav på 
normalitet som IP3 är väl medveten om. Dessa normer leder även till att bland annat IP3 har lärt sig 
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att disciplinera sig för att följa de aktuella normerna. Ännu ett exempel på hur tjejer lär sig att vara 
disciplinerade är att intervjupersonerna upplevde att de själva och andra i deras omgivning följde 
skönhetsidealen genom användning av ansikts- och hårvårdsprodukter för att det ska se ut som att 
de har naturligt fin hy och fint hår samt noggrant utvalda trendiga klädesplagg. Dessutom nämnde 
intervjupersonerna att tjejer i deras omgivning är medvetna om vad och hur mycket de äter samt att 
de jobbar på sin kropp genom att träna. Att tjejerna är måna om hur de ser ut och disciplinerar sig 
därefter kan även förklaras utifrån det Meurling (2003) skriver, vilket är att fåfänga sedan lång tid 
tillbaka har varit en önskvärd egenskap hos kvinnor. Under senare delen av 1900-talet började unga 
tjejer allt mer göra sig attraktiva genom att skapa sig ett snyggt yttre. IP1 påpekade att hon inte är 
säker på om hon följer normerna av egen vilja eller om hon gör det för att det är socialt konstruerat. 
Även IP5 upplevde att folk som följer skönhetsidealen oftast gör det utan att vara medvetna om det. 
Engdahl (2009) beskriver även att varje enskild individ beslutar sig för att leva sitt liv på ett visst 
sätt och för att möjliggöra detta arbetar denne med sig själv samt granskar och övervakar sig. Att 
vara sig själv är ingen lätt uppgift och det krävs förståelse och hårt arbete för att åstadkomma det. 
Eftersom egenskapen fåfänga sedan lång tid tillbaka varit önskvärt för tjejer kan den ha blivit så 
djupt inrotad att tjejerna inte upplever fåfängan som ett måste utan nästan snarare som en 
naturlighet. Detta kan förklara varför IP1 inte kan särskilja om hennes vilja att följa skönhetsidealen 
är naturligt eller om det är socialt konstruerat. Tjejer har levt med att följa skönhetsnormer i så 
många år att det för somliga har blivit en roll som de har införlivat till deras identiteter. 

Vidare menar Meurling (2003) att tjejer i början av 1900-talet gick ner i vikt, förändrade sin frisyr 
och valde attraktiva kläder för att betraktas som snygg av andra. På den tiden och även i dagens 
moderna samhälle anses det yttre spegla individens inre karaktär. Detta innebär att en individ som 
uppfyller samhällets definition av att vara attraktiv anses även ha en god karaktär eftersom denna 
person betraktas som bland annat disciplinerad, som är en önskvärd egenskap. Däremot betraktades 
en individ, som inte uppfyller samhällets definition av att vara attraktiv, som en person med dålig 
karaktär. I dagens moderna samhälle kopplar vi ihop vältränade individer och framgångsrika 
personer med en god karaktär. Intervjupersonerna anser att det krävs disciplin för att följa 
samhällets normer. Till exempel nämner IP6 att det finns ett större krav på att se bra ut när hon är på 
semester, detta på grund av att hon möter på flera nya ansikten som inte vet hur hon ser ut i vanliga 
fall. Hon menade vidare att det är pinsamt att inte sköta om sig och sitt utseende när hon är på 
semester eftersom hon har gott om ledig tid. Detta kan förklaras som att IP6 upplever ett krav på 
disciplin från andra eftersom hon på semester inte upplever att hon kan vara ofixad på grund av att 
andra eventuellt kommer uppleva henne som lat. Att IP6 vill vara extra fin när hon är på semester 
kan även bero på att hon vill få social acceptans av människor hon inte har träffat förut och hon gör 
detta genom att visa att hon är disciplinerad nog att följa samhällets normer. Hennes behov av 
disciplin kan förklaras som att hon i enlighet med det Ambjörnsson (2004) skriver om att processen 
att bli en tjej är sammanlänkad med självdisciplin. Detta innebär att IP6 disciplinerar sig för att följa 
samhällets normer och i utbyte lovas hon framgång som i sin tur resulterar i lycka.  
 
Samtliga intervjupersonerna ansåg att det finns striktare könsnormativa förväntningar på tjejer än på 
killar. Killar har lättare att ha ett ovårdat utseende utan att få kommentarer eller reaktioner om det. 
Tjejerna menade även att det finns en kollektiv uppfattning om att tjejer bör se fräschare ut än killar. 
IP6 gav som exempel att hon som tjej är tvungen att antingen ta god hand om sin hy eller använda 
smink för att få den att se bra ut, om hon däremot hade varit kille tror hon att hon inte hade behövt 
anstränga sig lika mycket för att ha fin hy.  Detta kan förklaras som att det sedan många år tillbaka 
har målats upp olika roller för tjejer och killar. Meurling (2003) förklarar att idealrollen för tjejer 
skiljer sig från idealrollen för killar, både fysiskt och psykiskt. Tjejer uppfostrades utifrån det som 
betraktades vara deras biologiska kall, vilket innebar att tjejerna inte betraktades vara anpassade för 
teoretiskt arbete. Det ansågs tillhöra männens område. Istället skulle tjejerna fokusera på sin fåfänga 
och göra sig attraktiva. Detta kan förklara varför IP6 anser att killar inte behöver ägna lika mycket 
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tid åt att förbättra sin hy i jämförelse med tjejer. Detta kan vidare kopplas till det Ambjörnsson 
(2004) skriver om att en norm aldrig existerar självständig utan att den alltid finns i relation till en 
motpol. Till exempel finns det en norm om att tjejer inte ska ha hår på benen och motpolen är 
killarnas tänkta benbehåring. Som tjej formas individen därmed till att raka benen för att inte hamna 
i kategorin kille. Att tjejer förväntas sköta sin hy bättre än killar kan förklaras som att samhällets 
normer ger ett uttryck för att tjejer ska vara mer vårdade än killar. Tjejer intar därmed en särskild 
roll för att uppfylla samhällets tänkta normer för tjejer. 

Intervjupersonerna var ganska enhetliga i huruvida vikten av att följa skönhetsidealen varierade 
beroende på vilken situation de befann sig i. Tjejerna menade att kravet på ett fint utseende ser olika 
ut beroende på aktuell situation. Tjejerna uttryckte att det vid vissa tillfällen finns en oskriven regel 
om att tjejer ska vara uppklädda och välsminkade. Kravet på fint yttre är däremot inte lika strikt till 
exempel i vardagliga sammanhang, här upplever tjejerna att det finns ett större utrymme att vara 
bekväm och sig själv. Samhället ställer könsnormativa förväntningar på människor att inta särskilda 
roller för särskilda situationer. Dahrendorf (1971) menar att dessa roller kan jämföras med en 
skådespelares roller på scen. Rollen en individ intar är som användning av en mask, individen tar på 
sig den mask som denne tror förväntas av honom/henne och gör detta för att vara lämpad för en 
särskild situation. Detta kan ge en förklaring till varför tjejerna var överens om att de i vissa 
situationer nästan var tvungna till att se ut på ett visst sätt, att det är som en oskriven regel, medan 
de i andra situationer kan vara mer avslappade. Tjejerna tar på sig en mask i form av ett fint yttre, 
som fixat hår och fina kläder, när de är i situationer där det förväntas att tjejen ska se bra ut. I 
vardagliga situationer däremot tar tjejerna av sig masken och kan vara mer som de själva vill.  
 
Intervjupersonerna var överens om att samhället har könsnormativa förväntningar på dem gällande 
skönhetsideal. IP6 beskrev det som att en tjej uppfattas av andra som snygg om hon har rätt frisyr, 
kroppstyp, smink, och klädstil. Hon menar att andra inte skulle se henne som snygg eller åtminstone 
inte lika attraktiv om hon inte anstränger sig för att uppnå det som enligt henne är det ”rätta” 
utseendet. De övriga tjejerna menade på liknande sätt att det är helt upp till tjejen själv att följa de 
förväntade normerna för skönhet men att individen därmed får vara beredd på att ta konsekvenserna 
som eventuellt kan uppstå. Detta kan förklaras av det Dahrendorf (1971) beskriver, det vill säga att 
roller är socialt konstruerade. Roller både definierar individen samtidigt som de är en påträngande 
samhällelig verklighet. Och på grund av att samhället är en påträngande karaktär är det därmed 
svårt att undvika det. När IP6 säger för att få en bekräftelse från omgivningen och samhället att hon 
är snygg måste hon uppfylla vissa kriterier som att ha hår, smink, kropp och kläder som ser ut på ett 
visst sätt tyder detta på att IP6 ser de könsnormativa förväntningarna på  skönhet för tjejer som 
socialt konstruerade men även som en verklighet. IP6 anser därmed även att det är samhället som 
avgör vad som betraktas som skönhet och att det finns en stereotypisk mall för vad som anses vara 
vackert. Ambjörnsson (2004) menar att vi med begreppet ”normalt” beskriver både det som 
förkommer mest och det som är mest eftersträvansvärt.. IP5 menar att modellerna i tidningar liknar 
varandra i utseende och att det är den typ utseende som övriga i samhället försöker uppnå. Detta kan 
förklaras utifrån det Fagerström och Nilsson (2008) skriver, att människors visuella referensramar i 
det moderna samhället utgörs huvudsakligen av mediernas och reklamens fotografier.  Detta kan 
även ge förklaring till varför intervjupersonerna såg vissa utseendedrag som karaktäristiska för den 
typiska tjejen. Media får tjejerna, genom att visa dem upprepade gånger fotografier på ett särskilt 
utseende, att se denna typ av utseende som ett skönhetsideal vilket leder till att tjejerna eftersträvar 
att se ut som idealet.  

Modellerna och reklamvärlden bestämmer alltså vad som anses som vackert och detta gör de genom 
att välja ut modeller som ser ut på ett liknande sätt. Genom att bland annat reklam ständigt visar 
samhället en viss typ av utseende skapas ett ideal. Fagerström och Nilsson (2008) menar att det inte 
är många av samhällets medborgare som tittar på konstutställning och därmed är mediernas 
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fotografier avgörande gällande hur människor ser på andra. Det är genom dessa fotografier vi 
orienterar oss och associerar till för att få en uppfattning om hur människor i samhället ser ut. Detta 
kan förklara varför tjejerna uppgav vissa modellnamn för att beskriva begreppet skönhetsideal. 
Detta kan vidare förklaras utav det Ambjörnsson (2004) menar med att begreppet ”normalt” 
förklarar både det genomsnittliga och det ideala, vilket innebär att uppfattningar om vad som är 
normalt inte bara är beskrivande utan även styrande. Vi kan konstatera att det är framställningar av 
maktförhållande. Allmänheten får en bild av att modellutseendet är det genomsnittliga eftersom det 
är den typen av utseende som visas mest i tidningar och tv. Detta kan förklaras som att media har 
makten att styra vad samhället ska uppfatta som skönhet genom att visa upprepade bilder på ett 
specifikt utseende och därmed få andra att eftersträva detta utseende.  

Vidare upplevde intervjupersonerna att det skulle uppstå reaktioner om de valde att avvika från 
samhällets könsnormativa förväntningar på skönhetsideal. De menade dock att dessa reaktioner 
kunde yttra sig på olika sätt och att reaktionerna förmodligen inte skulle bli särskilt starka. Däremot 
upplevde tjejerna att de skulle gå miste om vissa förmåner, som kommer med att följa normerna, 
om de valde att avvika från de rådande normerna för skönhet. De gav exempel på att de inte skulle 
få lika många blickar eller komplimanger för sitt utseende och att andra skulle uppleva de som lata 
om de valde att inte anstränga sig för att underhålla sitt utseende. Detta kan förklaras av det 
Dahrendorf (1971) beskriver, vilket är att det existerar individer som inte följer de normer som 
samhället förväntar av dem utifrån deras sociala roller och att dessa individer betraktas därmed som 
avvikare. Individen kan alltså välja att antingen följa den förväntade rollen på henne eller inte. 
Oavsett vilket alternativ individen väljer medför alternativet konsekvenser. Dessa konsekvenser kan 
vara att personen går miste om sin individualitet och får istället en bekräftelse från samhället eller 
att individen går miste om social acceptans men får istället en känsla av att vara unik. Tjejerna 
menade att det var okej att inte följa normerna och att det inte upplevdes som ett måste men att 
dessa normer gav en känsla av grupptillhörighet. Detta kan tyda på att tjejerna värdesätter 
betydelsen av att få bekräftelse samt bli accepterad av samhället och omgivningen högre än att vara 
unik och gå sin egen väg. Detta kan vidare tyda på att tjejerna upplever att samhället belönar de 
individer som följer normerna och straffar de som inte gör det. Detta kan ses som en maktutövning 
för att få samhällsmedborgarna att följa de rådande skönhetsidealen. Detta kan förklaras utifrån det 
Johansson (2006) skriver att vi i det moderna samhället inte utesluter normativa läsningar av 
kroppen. Sättet vi ser på kroppen betraktas inte på ett objektivt sätt utan när vi ser på den tar vi 
hänsyn till faktorer som är sammanlänkade med samhällets normer. Detta kan kopplas till 
intervjupersonernas syn på skönhet och sättet de tyckte att hår, kropp, naglar och kläder ska se ut. 
De menar att de måste uppfylla vissa kriterier för att anses som snygga. Detta kan förklaras som att 
intervjupersonerna är medvetna om att andra inte utesluter normativa läsningar av kroppen och 
försöker få godkännande genom att försöka uppfylla idealen.  

Utbildnings- och yrkesval 
Tjejerna berättade i intervjun både om valen de gjort för framtiden samt om de yrken de drömmer 
om att jobba med. Kopplingen mellan val av yrke och drömyrke skilde sig åt hos tjejerna. IP1 och 
IP3, som ännu inte hade bestämt sig för vad de skulle arbeta med i framtiden, drömde om att bli 
läkare och psykolog. IP2, IP4 och IP6 som hade valt utbildningar som skilde sig från deras 
drömyrken hade valt att bli socionomer och lärare, medan deras drömyrken var arkeolog, ägare av 
en egen nagelsalong samt ägare av en egen frisörsalong. IP5 vill utbilda sig till hudterapeut och har 
som dröm att ha en egen skönhetssalong och hennes val skulle kunna medföra att hon förverkligar 
sin dröm. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar att arbeten som, enligt Ulfdotter Erikssons 
egen undersökning från 2006, rankas som högstatusyrken är bland annat läkare och psykolog, då 
dessa kräver långa utbildningar och ger höga löner. Mellanstatusyrken däremot, som exempelvis 
kurator, kräver enligt författarna en kortare universitetsutbildning och ger medelmåttiga löner. 
Arvastson (1999) menar att det i samhället finns en allmän uppfattning om vilka yrken som är bättre 
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än andra, det vill säga vilka yrken som har högre status. Dagens samhälle värderar egenskaper som 
målmedvetenhet och rationalitet högt hos människor, och viljan att göra något bättre och uppnå 
något större kopplas vanligtvis ihop med dessa egenskaper. Det är därför bättre att välja ett yrke 
som uppfyller dessa kriterier, än att välja något som inte gynnar individens utveckling. Individens 
utveckling är viktig för samhället då den är en del av samhällsutvecklingen i stort. Detta innebär 
höga förväntningar på ungdomar om att de ska utnyttja sin fulla kapacitet och komma så långt i 
livet som de bara kan. Då IP1 och IP3, som drömmer om att bli läkare och psykolog, inte har 
bestämt sig för vad de ska studera ännu kan detta ses som att de har som mål att uppfylla sina 
drömmar i enlighet med samhällets normer. Detta eftersom samhället sätter stort värde på deras 
drömyrken. Deras tveksamhet kan däremot förklaras med hjälp av rollteorin som, enligt Dahrendorf 
(1971), Johansson (2004) och Payne (2008), innebär att människors beteende påverkas av de sociala 
förväntningarna deras roller i samhället medför. Olika roller ger olika reaktioner från omgivningen, 
det vill säga olika social status. Detta medför att individer anpassar sitt beteende, och väljer vilken 
del av sin personlighet de ska visa upp för omvärlden, efter den situation de befinner sig i. Om 
tjejernas tveksamhet till vad de ska studera, trots att de är tydliga med vilka deras drömyrken är, ses 
utifrån rollteorin kan det förklaras som att de skulle vilja visa upp att de är målmedvetna genom att 
välja utbildningar som sammanlänkas med ambition och disciplin av samhället. Det kan dock vara 
så att de upplever att det finns en risk att de inte klarar av studierna och då inte uppfyller 
förväntningen på rationalitet, eftersom de valt en utbildning som inte motsvarar deras kapacitet.  
 
IP2, IP4 och IP6 som valde utbildningar som skiljer sig markant från deras drömyrken kan ha gjort 
det för att uppfylla de förväntningar som samhället har på dem att välja en utbildning som 
åtminstone ger ett mellanstatusyrke och medellön, såsom Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) 
beskriver dessa. Även deras situation kan förklaras utifrån rollteorin, de upplever eventuellt att 
deras drömyrken inte uppfyller samhällets förväntningar på dem vilket kan ha lett till att de valt 
yrken som de tror ger hög social status. Dahrendorf (1971), Johansson (2004) och Payne (2008) 
menar att de sociala förväntningarna en individs roller i samhället innebär påverkar dennes 
beteende. Individen avgör i varje situation som denne befinner sig i vilka delar av sig själv denne 
ska visa upp för omgivningen, för att förvärva högre status i samhället. Detta kan vara fallet i 
tjejernas situation, vilket har lett till att de valt andra yrken för framtiden än de yrken som de 
drömmer om att jobba med, i oro över hur deras drömyrken skulle accepteras av omgivningen. 
 
Intervjupersonerna läser på samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet, vilket är ett 
studieförberedande program. De uttryckte att det innebär höga förväntningar på att de ska studera 
på högskola eller universitet efter avslutad gymnasieutbildning. IP6 menade att andra i hennes 
omgivning inte frågade henne om hon kommer plugga vidare, utan istället vad hon ska plugga 
vidare till. Tjejerna upplever även att det finns förväntningar från samhället att de ska välja vissa 
yrken och utbildningar för att imponera på omgivningen. Exempelvis så påverkades några av 
intervjupersonerna av sina familjers åsikter när de gjorde sitt val av framtida utbildning och yrke. 
Alla tjejerna menade att deras familjer ville att de skulle studera till något väletablerat yrke som 
exempelvis läkare eller advokat. IP2 menar att hon tror att många tjejer väljer högstatusyrken och 
utbildningar för att andra ska se dem som framgångsrika. Enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 
(2011) är de högst rankade yrkena, det vill säga de som har högst social status, de som kräver långa 
utbildningar och ger höga löner, men även de mittenplacerade jobben kräver någon form av 
högskoleutbildning. Detta stämmer överens med de normer tjejerna upplever att deras omgivning 
förmedlar till dem. Vidare menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) att människor redan vid 
ung ålder lär sig vilka yrken som har hög eller låg status. Denna inlärning går till genom daglig 
social interaktion som bidar till internaliseringen av olika åsikter om olika yrken, vilket innebär att 
individen gör de förmedlade åsikterna till sina egna. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks (2011) 
resonemang skulle kunna förklara varför de flesta av våra intervjupersoner valde att studera på 
universitet/högskola efter gymnasiet. Tjejerna valde även att gå ett studieförberedande 
gymnasieprogram, detta tyder på att de upplevde dessa förväntningar redan i 15års åldern, vilket i 
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sin tur kan ses som att de redan vid ung ålder påverkats av omgivningens åsikter och förväntningar. 
Tjejerna uttryckte att de kände press från omgivningen på att de måste studera för att bli något, det 
vill säga få ett bra arbete. Arvastson (1999) menar att lönearbete kan ses som en norm i dagens 
samhälle då det skapar struktur i individens liv samt bidrar till att vidmakthålla den höga 
ekonomiska konsumtion som präglar samhället idag. Arbetsmoral är en mycket önskvärd egenskap 
hos individer i förhållande till arbetsnormen, vilket innebär att individen vill arbeta av egen vilja 
och inte av tvång från samhället. Lönearbete ses även som en norm då dess motsats, arbetslöshet, 
ses som något negativt. Intervjupersonerna upplevde allihop förväntningar på dem från deras 
omgivning och eftersom lönearbete har varit en norm i samhället under lång tid kan tjejerna redan 
under ung ålder ha växt upp med särskilda förväntningar och åsikter gällande utbildning och arbete 
från familj och samhälle. 

Tjejerna menar att de upplever förväntningar från sin omgivning på att välja yrken som ger hög lön 
och imponerar på andra. IP1, IP2 och IP4 har liknande syn på hur dessa förväntningar bör hanteras. 
De anser att det är viktigt att följa förväntningar från familjen för att visa respekt för sina föräldrar. 
De tycker också att det är viktigt att följa förväntningar från omgivningen för att imponera på 
människor i deras omgivning samt för att visa andra och även känna själva att de inte är 
misslyckade. IP4 menade att hon inte vill att hennes gamla klasskompisar om 10 år, på någon 
återträff, ska tycka att hon är sämre än dem för att hon exempelvis städar toaletter medan de själva 
har ”värsta jobben”. IP2 tog även jobb på ICA som exempel på ett mindre imponerande jobb. IP1 
menar att samhällets förväntningar är indirekta och att de framkommer exempelvis genom att vissa 
utbildningar och yrken ses som bättre än andra och att många därför väljer dem. Konkurrensen om 
platser på dessa utbildningar och arbetsplatser är hög och det är därför ett bra sätt att imponera på 
omgivningen om man kan säga att man blivit antagen, menade IP1. Vidare menade IP1 att om en 
individ inte väljer ett arbete som ger ungefär samma lön som människor i dennes omgivning kan 
denne inte dela vännernas livsstil och hamnar därför utanför sin vänkrets. Detta kan förklaras 
utifrån Dahrendorfs (1971) och Arvastsons (1999) resonemang kring roller och yrkesval, samt 
Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks (2011) resonemang kring normer och yrkesval. Dahrendorf 
(1971) beskriver den sociala människan som en individ som befinner sig vid korsningen mellan 
samhället och sin individualitet och som bär i förväg socialt konstruerade roller. Rollerna definierar 
individen, men samtidigt är de en påträngande samhällelig verklighet, vilket innebär att det är svårt 
för individen att undvika samhällets förväntningar. Med detta menar författaren att de människor 
som inte följer samhällets förväntningar utifrån deras egna sociala roller ses som avvikare. 
Individens val att följa förväntningarna eller inte medför att individen antingen accepteras av 
samhället men kompromissar sin individualitet, eller att denne blir socialt utstött men bevarar sina 
unika personlighetsdrag. Enligt Arvastson (1999) är ungdomars upplevelser av valet av utbildning 
och yrkesinriktning vanligtvis att de anser det vara väldigt avgörande, detta eftersom de är 
medvetna om att valet är mer än ett val av yrke. Författaren menar att när ungdomarna väljer yrke 
så väljer de också livsstil och de roller som livsstilen innebär. Valet slutar vanligtvis med att 
ungdomen väljer ett yrke som medför en livsstil som stämmer överens med ungdomens självbild 
och ger roller som denne upplever sig kunna fylla. Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar 
även att individer skapar sin yrkesidentitet i förhållande till hur andra ser på dem. Detta innebär att 
den alldagliga sociala gemenskapen är det forum där individers självidentitet skapas. Författarna 
menar alltså att individer identifierar sig själva genom att belysa skillnader mellan det egna och 
andras arbete, samtidigt som de försöker finna gemensamma nämnare med andra för att känna 
grupptillhörighet. Samtliga dessa resonemang kan förklara varför IP1, IP2 och IP4 anser att det är 
viktigt att följa omgivningens förväntningar på dem gällande utbildnings- och yrkesval. Som 
framkommer av resultatet, vilket även återfinns i litteraturen, finns det en medvetenhet hos tjejerna 
om vilka följderna kan bli om de inte följer omgivningens förväntningar. De är rädda för att ses som 
misslyckade, ej lyckas imponera på andra samt hamna utanför sin vänkrets. Som litteraturen belyser 
är detta precis vad som kan hända om tjejerna väljer att inte följa samhällets förväntningar. Rädslan 
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för att ses som avvikare kan vara det som gör att tjejerna upplever det som viktigt att leva upp till 
andras könsnormativa förväntningar gällande deras val av yrke och utbildning. Detta kan även ses 
som att tjejerna lägger större vikt vid att känna samhörighet med omgivningen och att bli socialt 
accepterade, än vid att hävda sina unika egenskaper som självständiga individer.  
 
IP3, IP5 och IP6 ansåg att deras egna intressen var viktigare än omgivningens könsnormativa 
förväntningar på dem vid val av utbildning och yrke. Trots detta drömmer IP3 om att bli psykolog, 
vilket är ett yrke som enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) har hög status i dagens 
samhälle. IP5 har valt att bli hudterapeut och drömmer om att öppna en egen skönhetssalong, vilket 
kan anses följa samhällets normer då Meurling (2003) menar att fåfänga är en egenskap som sedan 
långt tillbaka ansetts vara ett kvinnligt drag. IP6 menade också att människor i hennes omgivning 
uttryckt att hennes val att bli lärare är ett naturligt val för henne utifrån hennes personliga 
egenskaper. Därmed tycks IP3, IP5 och IP6 ha gjort val som lever upp till omgivningens 
förväntningar, trots att de menar att det är deras egna intressen som har styrt deras val av utbildning. 
Varför IP3, IP5 och IP6 har gjort val som följer omgivningens förväntningar på dem kan förklaras 
på samma sätt som varför IP1, IP2 och IP4 anser att det är viktigt att följa förväntningarna, det vill 
säga av oro för att de ska betraktas som avvikare i samhället. 

Den vanligaste uppfattningen bland intervjupersonerna gällande skillnader i samhällets 
könsnormativa förväntningar på killar och tjejer var att de skulle ha mindre krav på sig att studera 
vidare om de vore killar. Detta motsäger det traditionella synsättet som tidigare har existerat i 
samhället. Meurling (2003) menar att idealrollen för tjejer tidigare ofta kännetecknades av 
förmågan att observera, förstå och tänka fantasifullt, medan logiskt tänkande ansågs som en 
manligare egenskap. Det var den tidiga uppfattningen om att kvinnor inte var lämpliga för teoretiskt 
arbete som uteslöt kvinnorna från affärslivet och politiken under 1900-talet. Men trots att tjejerna 
vill läsa vidare är det till yrken sådana som psykolog, sjukvårdspersonal och skönhetsrelaterade 
arbeten vilket kan förklaras utifrån det Johansson (2004) beskriver som trots att en person har 
lämnat en gammal roll kan individen fortfarande uppleva förväntningar från omgivningen kopplade 
till den gamla rollens sammansättning. De flesta av våra intervjupersoner har lämnat den gamla 
rollen som var sammankopplad till hemmet men däremot vill de läsa vidare till yrken som är 
kvinnodominerade, så trots att de vill läsa vidare så väljer de att göra det till yrken som är 
sammanlänkade med feminitet. Detta kan förklaras som trots det att tjejerna har lämnat den gamla 
rollen kan de uppleva, i enlighet med Johansson (2004), vissa förväntningar kopplade till den 
tidigare rollen och dessa förväntningar kan vara att yrket ska karaktäriseras av femininitet. Däremot 
hade bland annat IP6 en annan uppfattning, vilken var att människor i hennes omgivning skulle 
ställa högre krav på henne som kille att uppnå något större än att vara lärare. Då hon av 
omgivningen anses ha ledaregenskaper gav hon statsminister som exempel på ett yrke omgivningen 
hade ansett vara passande för henne om hon vore kille. Även IP5 påpekade att hennes dröm om att 
öppna sin egen skönhetssalong kanske inte skulle få samma stöd från omgivningen om hon hade 
varit kille. Detta kan förklaras som att dessa tjejer har svårare att lämna de gamla rollerna och 
förhåller sig till samhällets normer på ett mera traditionellt sätt. IP5 har ett traditionellt synsätt på så 
sätt att hon upplever att fåfänga är en feminin egenskap och IP6 upplever att det är en manlig 
egenskap att sträva efter högre positioner. 

Upplevelser gällande både skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval 
IP5 som valt att utbilda sig till hudterapeut, samt har som dröm att öppna en egen skönhetssalong är 
den av tjejerna vars yrkesval stämmer överens med hennes drömyrke. Av intervjun framkom att IP5 
upplever sig fatta sina beslut på ett självständigt sätt, både vad gäller yrkesval och skönhetsideal. 
Hon uttrycker att hon endast följer samhällets skönhetsnormer för att hon själv mår bra av att göra 
det, samt att hon grundade sitt val av yrke och utbildning på sitt eget intresse för skönhet och att 
hon inte lät sig påverkas för mycket av andras åsikter om vad hon bör välja. Engdahl (2009) menar 
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att individer självvalt omvandlar sig själva till konstverk för att uppnå särskilt estetiskt värde och 
uppfylla vissa kriterier. Med detta menas att individen, för att kunna vara sig själv, formar sin 
personlighet och sitt liv efter de förväntningar som finns på denne i samhället. Visserligen kan IP5:s 
val av yrke ses som att hon har hittat ett sätt att vara sig själv och därmed känt sig trygg i att välja 
att följa sin dröm, men sett utifrån Engdahls (2009) resonemang är det viktigt att belysa hur hon 
kom fram till detta val. Meurling (2003) menar att fåfänga är en egenskap som sedan långt tillbaka 
varit önskvärd hos kvinnor. IP5 kan ha integrerat denna norm till sin egen och på så sätt format sin 
personlighet och sitt intresse för skönhet, som Engdahl (2009) ovan beskriver. På så sätt kan IP5:s 
yrkesval förklaras med att hon påverkats av samhällets normer på ett omedvetet plan då hon gjort 
samhällets normer till sina egna för att sedan göra sina val efter uppfattningen att hon är sig själv. 
 
Meurling (2003) påpekar att det finns skillnader i önskade roller för tjejer och killar, dessa 
skillnader är även både fysiska och psykiska. Redan i början av 1900-talet fanns det en önskan att 
uppfostra tjejer utifrån det som betraktades vara deras biologiska kall, detta innebar att tjejer inte 
betraktades vara anpassade för teoretiskt arbete. Tjejerna ansågs heller inte kunna tänka logiskt utan 
de betraktades vara mer anpassade att observera, förstå och tänka fantasifullt. Detta uteslöt de från 
att kunna jobba inom affärsliv och politik. Tjejer uppfostrades heller inte till att konkurrera om makt 
och ställningar i det offentliga borgerliga livet utan detta ansågs vara männens område. Dock tyckte 
samhället på den tiden att tjejer behövde en klar position och förväntades hålla sig inom den. Det 
rådde en önskan om att de skulle fokusera sin energi på ett avgränsat område och detta kunde 
möjliggöras på bästa sätt i hemmet. Intervjupersonerna upplevde könsnormativa förväntningar på 
dem gällande skönhetsideal och yrkesval från sin omgivning. Dessa förväntningar uttryckte sig på 
så vis att tjejerna upplevde att de var tvungna att se bra ut och att det fanns vissa oskrivna regler om 
hur de ska se ut och att dessa förväntningar var även beroende av vilken typ av situation tjejerna 
befann sig i. De förväntningar tjejerna upplevde från omgivningen var att de skulle sträva efter att 
utbilda sig och att denna utbildning ska även helst utmynna i en god karriär. Med god karriär 
menade tjejerna att de skulle ha möjligheten att utvecklas, ge meningsfullhet och generera i en god 
lön. Tjejerna var dock mer benägna att följa skönhetsidealen på ett mera traditionellt sätt och 
uttryckte att de gjorde detta för att de vill vara vackra och att de tycker om att klä upp sig. Men de 
menade dock att de inte visste om deras önskan att se bra ut var skapat av samhället eller om det 
faktiskt är deras egen önskan. Tjejerna följer även de rådande normerna för yrkesval då de allihopa 
strävar efter att utbilda sig och till yrken som kräver universitet- eller högskoleutbildning och som 
ger god lön samt imponerar på omgivningen. Dock har de rådande normerna för utbildning- och 
yrkesval utvecklats i högre grad än normerna för skönhetsideal. Detta kan bero på att fåfänga har 
sammanlänkats med feminitet i väldigt många år. Meurling (2003) menar att fåfänga sedan långt 
tillbaka varit en önskvärd egenskap hos tjejer. Detta kan förklara varför tjejerna har svårare att göra 
sig av med normerna för skönhetsideal. Men även rollen för kvinnor i utbildning och yrkesval har 
utvecklats långsamt och anses än i dag vara traditionell och gammalmodig. Samhället är mer öppen 
för att tjejer ska utbilda sig, dock är det fortfarande män som gör karriär i högre grad, det vill säga 
det är fortfarande männens område att klättra i positionerna och uppnå chefsplatser. Även de yrken 
som rankas högst av samhället är än i dag ofta dominerade av män. Meurling (2003) menar att 
tjejerna anvisades till hemmet och att sköta hushållsarbetet på grund av de typiska dragen som 
förväntades av kvinnor på den tiden och att detta var ännu ett sätt att stärka könens skilda placering 
i det sociala rummet. Denna traditionella roll som Meurling (2003) beskriver har tjejer i dagens 
samhälle börjat lämna men det finns fortfarande vissa könsnormativa förväntningar knutna till den 
traditionella rollen som engagerad hemmafru. Johansson (2004) beskriver att när en individ lämnar 
en roll så sker detta stegvis. Det inleds med att individen för en dialog med sig själv kring den 
aktuella rollen och börjar se på rollen på ett annat sätt än tidigare. Ju mer individen börjar förhålla 
sig annorlunda till rollen desto mer börjar omgivningen uppmärksamma förändringen. Processen 
individen genomgår i lämnandet av en roll fortgår med att individen försöker hitta ett nytt beteende 
eller en ny roll att ersätta den gamla med. Under processens gång funderar individen mycket på hur 
denne ska förhålla sig till förändringen som sker. Hur lång processen av att lämna en roll blir är i 
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hög grad beroende av omgivningens reaktioner. Sista steget i processen är att individen försöker 
hitta en balans mellan den gamla rollen och den nya, det vill säga individen försöker hitta ett bra 
sätt att förhålla sig till den gamla rollen samtidigt som denne intar sin nya roll. Efter lämnandet av 
sin gamla roll kan individen fortfarande uppleva vissa förväntningar kopplade till den gamla rollen 
från dennes omgivning. Detta kan förklara varför tjejer i dagens samhälle väljer att läsa vidare. De 
har lämnat den traditionella hemmafrurollen, dock tenderar dagens tjejer att välja ”kvinnoyrken” 
och yrken som är kvinnodominerade. Det är även fortfarande männen som oftast är högst upp i 
arbetsställningar. Tjejerna har lämnat den gamla traditionella rollen men förhåller sig till den genom 
att välja utbildningar som uppfyller vissa kriterier knutna till den gamla rollen. Det kan bero på att 
omgivningen än i dag har könsnormativa förväntningar på tjejer att välja yrken som är kopplade till 
den gamla traditionella rollen. Tjejerna väljer eventuellt dessa utbildningar och yrken som är 
kvinnodominerade eftersom det är lättare för dem att lämna den gamla traditionella tjejrollen om de 
väljer att inta en ny roll som inte är långt ifrån den gamla. När rollförändring beskrivs i denna 
analys menas det med den samhälleliga förändringen av tjejers roll och inte de enskilda tjejernas 
rollförändring.  

I och med att tjejerna i viss utsträckning går emot de traditionella normerna för kvinnor gällande 
utbildnings- och yrkesval möjliggör de att samhällets normer får en chans att förändras. 
Ambjörnsson (2004) menar att när individer i samhället försöker uppehålla eller sätta igång 
kortvariga och godtyckliga normer innebär det att de utsätter sig för ett eventuellt misslyckande. 
Genom att normen enbart existerar i relation till något annat och inte är en påtaglig eller stabil 
position att uppnå blir misslyckandet därigenom en del i själva skapandet av genus. Dock är det i 
dessa misslyckanden som potentialen till förändring finns. Det vill säga genom att gå emot den 
förväntade rollen eller de rådande normerna för tjejer samt ifrågasätta samhällets förväntningar 
skapas en möjlighet för förändring. Olika sätt att överträda gränser gällande normer kan vara 
revolutionära på så sätt att de påvisar de sprickor i den ordning som gärna vill framställas som hel 
och total. Genom att undersöka de förväntade normerna och rollerna istället för att söka sig bortom 
dem, som ofta görs i onödan, skapas utrymme för individen att åstadkomma en förändring i 
samhället (ibid.). Det är lättare att lämna den traditionella rollen för tjejer gällande yrkesval då 
denna roll begränsade tjejerna genom det Meurling (2003) förklarar som att de endast ansågs vara 
lämpade för hushållsarbete. Författaren menar att tidigt på 1900-talet och en bra tid framöver 
upplevde tjejer i samhället inte, utifrån de förväntade rollerna och normerna på tjejer, att de kunde 
läsa vidare och det fanns heller ingen större frihet för tjejerna att välja vilket yrke som helst. I och 
med att tjejer i dagens moderna samhälle väljer att utbilda sig går de emot de traditionella normerna 
för kvinnor gällande utbildnings- och yrkesval, därmed gör de det möjligt för de traditionella 
normerna att förändras och utvecklas. Däremot var våra intervjupersoner mer angelägna att hålla 
fast vid den traditionella rollen och de traditionella normerna gällande skönhetsideal för tjejer. Detta 
kan förklaras som att denna roll och dessa normer är svårare att lämna för de är så långt tillbaka 
konstruerade och inpräntade i tjejernas vardag. Tjejerna tycker även att det är roligt att följa 
skönhetsidealen då de gillar att fixa och klä upp sig. Nackdelen var när det upplevdes som ett krav 
och tjejerna inte kunde välja själva hur de skulle se ut. Det skadliga beteendet däremot som kan leda 
till ätstörningar och andra skador på kroppen upplevde tjejerna inte som ett krav. Normerna för 
tjejer gällande skönhetsideal har funnits så länge i vårt samhälle att det kan ha bidragit till varför 
tjejerna upplever det som en naturlighet och inget som är skapat av samhället. 

Slutsatser 
Samhällets könsnormativa förväntningar gällande skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval var 
inget tjejerna upplevde som ett krav utan de valde att följa dessa förväntningar på grund av de 
medföljande förmånerna. Dessa förmåner var bland annat komplimanger, beundrande blickar, hög 
lön, meningsfullhet och grupptillhörighet.   
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Vidare upplevde tjejerna förväntningarna för både skönhetsideal och utbildnings- samt yrkesval 
som en naturlighet. Bland annat att det var en självklarhet för tjejer att klä sig feminint på grund av 
den stereotypiska rollen för tjejer och tjejerna upplevde även utbildning som en självklarhet. 
Förväntningarna gällande båda områdena krävde disciplin från tjejerna, dock menade tjejerna att 
förväntningarna gällande utbildnings- och yrkesval var mera påfrestande att följa på grund av 
rädslan för att misslyckas. 

Utveckling gällande könsnormativa förväntningarna för utbildnings- och yrkesval har utvecklats 
och förändrats i högre grad än de könsnormativa förväntningarna för skönhetsideal som än i dag 
framstår som traditionella. Förväntningarna gällande utbildnings- och yrkesval är idag att tjejer ska 
utbilda sig och arbeta, medan det tidigare varit att tjejer ska stanna hemma och ta hand om familjen. 
Däremot var de könsnormativa förväntningarna gällande utbildnings- och yrkesval att tjejer ska 
välja feminina yrken. Skönhetsidealen är däremot mer statiska.  

Tjejerna upplevde att de könsnormativa förväntningarna gällande skönhetsideal var mer omfattande 
och strikta än de för killar. Konsekvensen av att inte följa dessa normer kunde även leda till att 
tjejerna hamnade i kategorin ”kille”, vilket inte var önskvärt. Gällande normer för utbildnings- och 
yrkesval var det däremot önskvärt att hamna i kategorin ”kille” 

Förväntningarna på att följa skönhetsidealen upplevde tjejerna var beroende på situation och plats 
medan kravet på att följa förväntningarna för utbildnings- och yrkesval var ständigt gällande. 
Tjejerna upplevde att de kunde vara mindre noga med hur de såg ut i vissa situationer, medan de 
ansåg att det gällande utbildnings- och yrkesval alltid är viktigt att imponera på andra, leva upp till 
andras förväntningar samt behålla sin plats i vänkretsen. 

Tjejerna upplevde även att media har stor roll i skapandet och bevarandet av de könsnormativa 
förväntningarna gällande både skönhetsideal och utbildnings- samt yrkesval. De upplevde att media 
framställde vissa utseenden och yrken som bättre än andra, och att det därmed var mera 
eftersträvansvärt för tjejer att välja att se ut på det sättet och arbeta med det som framställdes som 
positivt. 

Den huvudsakliga orsaken till varför tjejerna väljer att följa de könsnormativa förväntningarna beror 
på att tjejerna upplever att dessa skapar samhörighetskänsla och social acceptans och detta 
värdesätter tjejerna högre än att vara en självständig individ. Tjejerna upplever att det är viktigt att 
få andras bekräftelse på att de ser bra ut, att imponera på andra samt att bevara sin plats i 
vänkretsen. 
 
Tjejernas upplevelser av skönhetsideal samt utbildnings- och yrkesval är förbundna på så sätt att 
båda medför könsnormativa förväntningar på tjejer, som tjejerna sedan följer. Dessutom relaterar 
dessa könsnormativa förväntningar till varandra genom att båda är sammanlänkade med femininitet 
och den kvinnliga rollen.  

Diskussion 
Tjejerna upplevde inget krav på att följa samhällets könsnormativa förväntningar men gjorde valet 
att följa dem ändå. De menade att det var något de upplevde som naturligt och roligt. Att tjejerna 
upplever normerna som en naturlighet kan vara för att de på grund av att de är tjejer upplever ett 
behov av att uppfylla särskilda förväntningar gällande utseende som kommer med denna roll. 
Dessutom kommer vissa förmåner med att följa normerna och det är dessa förmåner som underlättar 
för tjejerna att följa normerna. Vi tror dock att dessa förmåner kan vara ett indirekt sätt för samhället 
att få individer att följa normerna i tron om att de gör det självvalt. Engdahl (2009) problematiserar 
den egna viljan, det vill säga hur mycket det är vi gör av egen vilja och hur mycket som är indirekta 
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krav som vi följer omedvetet. Tjejerna var inte säkra på om de följde normerna på grund av att de 
förväntades att följa dem eller om det var av egen vilja. Det vill säga tjejerna kunde inte särskilja på 
om deras vilja var socialt konstruerat eller biologiskt skapat. Eftersom samhällets könsnormativa 
förväntningar är en betydelsefull del i tjejernas vardag krävs det att skolkuratorer har en förståelse 
för hur viktigt somliga tjejer kan uppleva omgivningens förväntningar för att bättre förstå deras 
situation och vara till hjälp om de skulle hamna i skönhet- eller betygshets. 
 
De könsnormativa förväntningarna är mer traditionella gällande skönhetsideal till skillnad från de 
könsnormativa förväntningarna gällande utbildnings- och yrkesval. Orsaken till att de inte har 
förändrats eller utvecklats i större omfattning kan förklaras utifrån att tjejerna upplever de som 
ofarliga och roliga att följa. Medan de könsnormativa förväntningarna gällande yrkesval har 
utvecklats i större utsträckning, vilket kan bero på att de traditionella normerna upplevdes som 
gammalmodiga och problematiska för tjejer och därmed skedde förändringen. Detta kan kopplas till 
Frisén och Holmqvist (2010), Ahern och Hetherington (2006), Stice (2001) samt Stormer och 
Thompson (1996) som alla påvisar att samhället har en stark påverkan på unga tjejers självkänsla 
och kroppsuppfattning, vilket kan leda till missnöje med den egna kroppen och ohälsosamma 
beteenden. Även resultat som framkommit i denna studie visar att tjejerna inte i någon större 
omfattning reflekterar över riskerna med att omedvetet följa skönhetsidealen i dagens samhälle. Vi 
tror att detta är något som bör lyftas fram för vidare diskussion och forskning, då vi precis som 
Thulin och Östergren (2004) anser att det troligtvis finns något problematiskt även i det vi ser som 
normala beteenden. Tjejerna följde de könsnormativa förväntningarna omedvetet och utan att 
reflektera över konsekvenser som strävan efter skönhetsideal kan leda till. Även om vi lever i ett 
samhälle där betydligt många tjejer upplever det normalt i att följa skönhetsideal är det fortfarande 
viktigt att reflektera över varför vi gör det och hur mycket samhällets könsnormativa förväntningar 
påverkar oss i vår vardag samt vilken effekt detta har på vår hälsa. 
 
En av slutsatserna som framkom i studien var att de könsnormativa förväntningarna på tjejer är mer 
omfattande och ställer större krav på dem jämfört med killar. Detta kan ha att göra med den 
traditionella synen på könsroller. Den traditionella kvinnorollen kännetecknas av att kvinnan är en 
hemmafru som tar hand om sin familj och håller ordningen och disciplinen i hemmet. Samtidigt har 
hon tid över till att sköta om sitt utseende (Meurling, 2003). Motsatsen till detta skulle vara 
smutsigt, fysiskt arbete som resulterar i ett grövre utseende och mindre intresse för ordning och 
reda. Även i dagens samhälle tycks detta speglas genom de könsnormativa förväntningar som 
tjejerna upplever på att de ska se fräschare och mer vårdade ut än vad killar behöver göra samt att 
de ska prestera bättre än killarna i skolan. Det intressanta är hur kvinnor sedan urminnes tider setts 
som mindre intelligenta och mindre kapabla till det mesta, samtidigt som samhället nu ställer dessa 
höga krav på dem. Tänkbart är att denna tvetydighet som samhället uppvisar kan ha konsekvenser 
för kvinnorna, såsom svårigheter med att finna sig själv och veta hur de ska bete sig. Detta är något 
som skulle kunna vara intressant för framtida forskare att undersöka. Ur ett retrospektivt perspektiv 
skulle det även vara intressant att undersöka om denna motsägelse är en ny företeelse eller om 
samhället har ställt dessa krav på kvinnor även tidigare, för att kartlägga hur utvecklingen har 
utspelat sig samt hur den kan komma att se ut i framtiden. 
 
Bengs (2002) undersökning gällande ungdomars kroppsuppfattning visade att tjejer visade stort 
missnöje med sina kroppar, att tjejerna internaliserat ett fragmenterat och problematiserat sätt att se 
på den egna kroppen samt att tjejer även ansträngde sig mer för att förändra och kontrollera sina 
kroppar. De är även oroade över hur den egna kroppen ser ut samt hur andra ser på den. Även i vår 
studie framkom resultat som visade på att tjejer följer de rådande skönhetsnormerna och anpassar 
sitt utseende efter dem. Tjejerna uttryckte att de följde normerna av egen vilja, men samtidigt 
upplevde de könsnormativa förväntningar från omgivningen, exempelvis vänner och media. 
Tjejerna pendlade från att uttrycka att de följer sin egen väg och endast följer skönhetsnormerna av 
egen vilja, till att förklara hur de anstränger sig för att leva upp till omgivningens förväntningar för 
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att undvika socialt utanförskap. Detta pendlande kan ses som ett försök att faktiskt bli självständiga 
i sin syn på skönhet, samtidigt som tjejerna är medvetna om att de måste följa normerna för att bli 
bemötta på ett önskvärt sätt av omgivningen. Studier som denna ger en inblick i hur samhället sätter 
sin prägel på unga tjejer att formas efter samma mall som alla andra, och hur tjejerna faktiskt gör 
det utan att ifrågasätta omgivningens auktoritet i bestämmandet av dessa normer. Viktigt är att 
påpeka att forskning som problematiserar samhällets krav på unga tjejer att se ut på ett visst sätt 
väcker tankar och frågor, vilket i sin tur kan leda till en utveckling av idealen. 
 
Huang (2006) fann i sin forskning att en kvinnas livskarriär och yrkeskarriär är tätt sammanlänkade, 
med detta menas att yrkeskarriären är integrerad i hela kvinnans liv och den sammansättning av 
roller hon besitter. Samhället har samtidigt könsnormativa förväntningar på att tjejer ska välja vissa 
yrken som anses som feminina samtidigt som det inte är önskvärt att kvinnan ska klättra i 
positioner. Vi tror att eftersom yrkeskarriären är väldigt tätt integrerad med individers liv kan 
samhällets könsnormativa förväntningar på tjejer bidra till att stärka den stereotypiska tjejrollen 
som ofta framställs som feminin. Med detta menas att samhället ständigt ställer könsnormativa 
förväntningar på att tjejer ska välja yrken som är kvinnodominerade och feminina, vilka dessutom 
oftast är av mellanklass. Samhället har låga förväntningar på tjejer, till exempel att de inte ska 
sträva efter att nå höga maktpositioner på arbetsmarknaden samtidigt är det önskvärt att tjejerna gör 
bra ifrån sig i skolan. Vi tror att dessa motsägelsefulla förväntningar kan leda till att tjejerna drabbas 
av betygshets samtidigt som de utvecklar lågt självförtroende på grund av att samhällets 
förväntningar ger intrycket av att tjejer, trots att de är disciplinerade, inte duger för högre 
arbetspositioner. Ulfsdotter Erikssons (2006) forskning visar på att de flesta yrken som anses ha hög 
status sammankopplas oftast med maskulinitet och dessutom bidrar en hög andel kvinnor inom en 
yrkesgrupp till en negativ påverkan på yrkesstatusen. Detta tror vi ytterligare stärker budskapet, att 
kvinnor och tjejer inte duger för högt värderade arbeten, och att de därmed bör nöja sig med 
lågstatusyrken alternativt hålla sig inom hemmet. Rabe-Hemps (2011) undersökning visar på att 
kvinnliga poliser framställs i media som omhändertagande och vårdande istället för 
brottsbekämpande. Våra intervjupersoner var allihopa överens om att media har en stor roll i 
skapandet och bevarandet av könsnormativa normer och roller. Att media framställer tjejer som 
omhändertagande tror vi är ännu ett sätt att bibehålla det traditionella synsättet på att tjejer enbart 
duger som hemmafruar. Bihagen och Ohls (2007) forskning visade dessutom på att tjejer är 
överrepresenterade inom arbeten som inte utmynnar i en karriär och underrepresenterade inom 
arbeten som kan leda till en karriär. De könsnormativa normerna och rollerna gällande utbildnings- 
och yrkesval har förändrats och utvecklats genom åren men vi tror att de fortfarande behöver 
utvecklas då de är i hög grad än idag präglade av det traditionella synsättet på den kvinnliga 
könsrollen. 

I vår uppsats fann vi att tjejerna upplevde samhörighetskänslan mer betydelsefull än att vara en 
självständig individ. Detta var även den huvudsakliga anledningen till varför tjejerna valde att följa 
de könsnormativa förväntningarna gällande både skönhetsideal och utbildnings- och yrkesval, 
tjejerna menade att dessa könsnormativa förväntningar skapar en grupptillhörighet. Tjejerna vill 
kunna vara som alla andra och menar att för att kunna vara en del av denna grupp måste de även 
anpassa sig efter de krav som ställs på dem. Vi upplever tjejernas strävan efter kollektivism som 
intressant då det moderna samhället idag präglas av individualism. Dock anser vi att vår uppsats är 
för liten i sin omfattning för att kunna bidra till en bättre helhetsbild på orsaken till detta. Vi tycker 
därmed att det krävs en vidare forskning för att belysa fördelar och nackdelar med individualism 
respektive kollektivism för att komma underfund med varför tjejerna värdesätter 
samhörighetskänslan framför att vara en egen individ och gå sin egen väg. 
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Bilaga 1 

 
 

Intervjuguide 
 

 Vad tänker du när du hör ordet skönhetsideal? 
 Hur ser skönhetsidealen ut idag? 
 Anser du att andra tjejer i din omgivning följer skönhetsidealen? Hur märker du det? 
 Upplever du förväntningar gällande utseende från andra? Vilka? Hur märker du dessa för-

väntningar? 
 Tror du att dessa förväntningar hade sett annorlunda ut om du hade varit pojke? På vilket 

sätt? 
 Hur viktigt är det för dig att leva upp till omgivningens könsnormativa förväntningar? 
 Vilka reaktioner tror du att du får från omgivningen om du går emot eller inte uppnår för-

väntningarna? 
 Är det ok att inte följa de könsnormativa förväntningarna gällande skönhetsidealen? Motive-

ra. 
 Är det lika viktigt att följa dessa ideal beroende på vilka du är med eller var du är? Varför? 
 Vad tror du att du kommer göra efter gymnasiet? Motivera. 
 Vad hade du velat bli om du kunde jobba med vad som helst? 
 Anser du att det finns förväntningar från omgivningen på att du ska välja en viss utbildning 

eller ett visst yrke? Från vilka? Hur ser dessa förväntningar ut? Hade det sett annorlunda ut 
om du vore pojke? 

 Hur viktigt är det att följa dessa förväntningar? Vilka reaktioner får du från omgivningen om 
du går emot de könsnormativa förväntningarna? 

 Vad grundar du ditt val av framtida utbildning (yrke) på? Vilka faktorer spelar in? (Lön, sta-
tus, meningsfullhet) 


