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ABSTRACT 

The aim of this research is to do a comparison between students’ view of equality in 

secondary school and in gymnasium. The research begins with four focus groups, two on 

each grade to conduct material. The focus groups with girls and boys were separated 

from each other. With help from the researcher, acting as a moderator in the focus 

groups, the students have discussed advertisement and what message it convey. The 

students have also discussed their view of femininity and masculinity.  

With its starting point in separate maintenance and hierarchy, the theory of gender was 

discussed and connected to the result of the research. The conducted material was further 

on analyzed to be able to find out if the school can affect the students’ thoughts about 

equality. The conducted material from the focus groups was compared between boys and 

girls and also between the two grades. 
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1 INLEDNING 

Människorna vill ha 

Drömmar att leva på 

Visioner om en bättre värld 

Vill ha eldsjälar och 

Stjärnor och 

Lyckliga idoler 

Människorna vill ha 

Ett liv fyllt av känslor 

Känslor fyllda av liv
1
. 

Reklam bygger på visioner om vad människor vill ha och hur de vill se ut. 

Människor påverkas av den media som de ständigt exponeras av, vilket gör att 

normer kring hur saker och ting bör vara växer fram. Reklam är något som 

människor ständigt blir utsatta för, även om de inte tänker på det eller vill bli det. 

Den blir mer och mer provocerande och utmanande i sin framtoning, allt för att 

väcka konsumentens intresse. Jag har under mina perioder av Verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) märkt att generellt så har saknar eleverna förmåga att vara 

källkritiska till det de ser och läser om, vilket påverkar deras syn på världen. Det sätt 

som kvinnor i media framställs kommer därför att påverka eleverna mycket, eleverna 

får bilden av att det är på detta sätt man ska se ut och så man ska vara. Dessa 

stereotyper av kvinnligt och manligt blir idag en moteffekt till det arbete som bedrivs 

kring jämställdhet. Idag kämpar Sverige och världen med att få det mer jämställt
2
, en 

kamp som inte är helt lätt på grund av våra invanda mönster kring manligt och 

kvinnligt.  I skolans värdegrund läggs det mycket fokus på allas lika värde samt att 

arbeta för att främja jämställdhet. Skolan ska alltså bygga på dessa tankar och 

verksamheten ska genomsyras av dessa värderingar
3
.  

Därför vill jag undersöka hur skolan klarar av att förmedla dessa värderingar. Kan 

skolan vara med och påverka elevernas tankar kring jämställdhet? Genom att 

diskutera med elever från högstadiet och gymnasiet så kan jag få en uppfattning om 

de förändringar som kan ha uppkommit under de åren som gymnasieeleverna läst 

mer än högstadieeleverna.   

                                                 
1
 Wiman, 2002, s. 27 

2
 Regeringens hemsida,  jämställdhet (2013-05-02) 

3
 Lgr11, s. 8 
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2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförande studie mellan högstadieelever och 

gymnasieelevers syn på jämställdhet med hjälp av fokusgrupper. För att uppnå mitt 

syfte använder jag mig av analys av reklambilder. Genom detta vill jag få en bild av 

vilken effekt skolan kan ha på elevers tankar kring kvinnligt och manligt i samhället. 

Jag vill ta reda på om skolan kan motverka de könsroller som idag finns etablerade i 

samhället. Intressant för studien blir även att se om åsikterna skiljer sig åt mellan 

pojkar och flickor.  

2.1 Frågeställningar 

 Skiljer sig högstadieelevers och gymnasieelevers tankar kring genus? 

 Har pojkar och flickor samma syn på jämställdhet? 

 Vilken möjlighet kan skolan ha att påverka elevernas tankar kring 

jämställdhet? 
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3 BAKGRUND 

Här presenteras material som kan vara bra för läsaren att veta om innan resultatet på 

min undersökning presenteras. Hur reklam påverkar barn, vad som står i skolans 

dokument kring ämnet samt hur den jämställdhetspolitiken som råder i Sverige ser 

ut. Material som är med i bakgrunden kommer även att kopplas till mitt resultat i 

diskussionskapitlet.  

3.1 Jämställdhet   

Jämställdhet är ett ämne som ofta diskuteras i media och är även en stor del av 

skolans värdegrund. Det kan ibland vara oklart att fastställa vad begreppet egentligen 

innebär. Hedlin skriver att den allmänna uppfattningen kring begreppet handlar om 

lika lön för lika arbete samt behandla alla lika men menar att resonemangen har två 

problem. De människor som förknippar begreppet med behandla alla lika anser 

oftast att de själva behandlar alla lika. Här har vi ett av problemen, menar författaren, 

de som uppger detta är helt omedvetna om hur svårt det är att behandla män och 

kvinnor lika. Vi förväntar oss att kvinnor och män ska handla olika och utifrån detta 

bemöter vi dem även olika. Det behöver inte heller vara så att om vi behandlar alla 

lika så är det jämställdhet, författaren menar att villkoren för män och kvinnor är 

olika.  Det är viktigt att ha det i åtanke och utifrån kvinnor och mäns villkor agerar 

vi
4
. Skolan bygger på en värdegrund som ska utgå från jämställdhet, Hedlin tar upp 

kritik riktad till de brister som finns kring ämnet i skolan. En undersökning som 

författaren presenterar visar att läroböcker i ämnet historia ofta presenterar männen 

som normer och kvinnor som avvikande till denna. Böckerna innehåller väldigt få 

kvinnor, även om det handlar om nutidshistoria. Den bild som böckerna då bygger 

upp ger eleverna en felaktig bild av hur verkligheten såg ut. Vidare menar författaren 

att jämställdhetsfrågan i skolan kräver stora kunskaper från läraren och ställer höga 

krav på att lärarens arbete kring ämnet ställs i ett större sammanhang
5
.  

Ett problem som Hedlin tar upp kring arbetet med jämställdhet handlar om att 

människor har en förmåga att skylla på andra. Arbetssektorn vill gärna hänvisa till 

arbetet i skolan, lärare inom skolan menar att arbetet med jämställdhet bör börja 

                                                 
4
 Hedlin, 2010, s. 9 

5
 Hedlin, 2010, s.8- 11 
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redan i förskolan. Personal på förskolan menar att föräldrarna bör ta mer ansvar som 

i sin tur säger att det beror mycket på media, som menar att det beror på samhället 

och så vidare. I grunden handlar det om att var och en bör börja med sig själv för att 

våra invanda normer ska förändras
6
. 

3.1.1 Jämställdhet i reklam 

Jarlbro skriver om hur människor blir mer och mer utsatta för reklam i det offentliga 

rummet. Författaren tar upp ett exempel där tidningen Råd & Rön skriver om 

debatten kring hur människor nu vill slippa bli utsatta för reklam på bussar, 

husväggar och så vidare. Vidare skriver författaren om hur reklamen försvaras med 

att den hör till vår yttrandefrihet, men att det är svårt att förstå hur sexuellt 

framställda kvinnor på bild kan försvaras med yttrandefrihet
7
. Den stora frågan enligt 

författaren är huruvida reklamen speglar samhället eller om den smutsar ner det 

offentliga rummet. Jarlbro anser då att reklamen inte speglar samhället men visar de 

förhållanden som finns i samhället, såsom skönhetsideal och så vidare. Då reklam 

handlar om att sälja och övertyga konsumenten kan vissa delar döljas och på så sätt 

blir det en missvisande spegel av samhället. I populärpress visar en undersökning 

som Jarlbro skriver om att kvinnor är överrepresenterade och att dessa ofta är unga, 

sexiga och har en dekorativ funktion i bilden. Detta kan ställas emot en bild av 

mannen som ofta är stark, handlingskraftig och i många fall inte lika ung. Författaren 

menar även att reklamerna bidrar till att bevara den traditionella bilden av 

könsrollerna som finns i samhället
8
.  

I reklam kan man se tydliga tecken på hur en kvinna respektive en man framställs 

olika. Kvinnor kopplas ofta samman med sexuella anspelningar och kvinnans roll 

handlar om att tillfredsställa andra. Medan mannens roll handlar om självkänsla och 

styrka med betydligt mer kläder än vad kvinnor har i reklamer
9
. Reklamen speglar de 

maktförhållande som vårt samhälle bygger på, den speglar dock inte verkligheten 

men får oss att tro att det är så vi bör vara
10

.  

                                                 
6
 Hedlin, 2010, s. 29 

7
 Jarlbro, 2006, s. 119 

8
 Jarlbro, 2006, s. 120-122 

9
 Jarlbro, 2006, s. 123 

10
 Ekman, 1998, s. 94 
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Dagens reklam handlar om att tänja på gränserna, i många fall kan en reklam som 

provocerar och skapar uppståndelse ger företaget mer positivt än negativt. Negativ 

uppmärksamhet i form av anmälningar eller stämningar kan skapa goda 

försäljningssiffror, vilket gynnar företaget. Detta leder till att företagen ständigt 

måste gå steget längre för att lyckas chockera konsumenten och uppnå samma 

resultat. Kanske är det därför mode och kroppsideal blivit så känsligt och gör att vi 

tappat perspektivet, skriver Ekman
11

. 

3.2 Jämställdhetspolitik 

Den svenska regeringen bedriver en jämställdhetspolitik som syftar till att motverka 

och förändra synen på fördelningen av makt och resurser mellan könen. Det handlar 

om att låta kvinnor och män ha samma möjlighet att påverka sin livssituation, när 

kvinnor och män delar samma villkor i alla delar av samhället kommer vi få ett mer 

rättvist samhälle. Ett jämställt samhälle bidrar till ett mer demokratiskt samhälle och 

gör att vi kan få en större ekonomisk framväxt, detta då alla människors kunskaper 

och skaparkraft kan främjas. Sverige har under de senaste åren satsat stora pengar på 

jämställdhetsarbetet och innefattar stora satsningar på många olika delar i samhället. 

Bland annat har regeringen arbetat fram handlingsplaner kring att bekämpa våld mot 

kvinnor samt en jämställdhetssatsning inom skolans område. Den svenska 

jämställdhetspolitiken har även blivit efterfrågad av det internationella samarbetet 

mellan olika länder i världen, Sveriges framsteg har gjort att länder efterfrågar 

landets erfarenheter och lösningar
12

. Sveriges regering har infört vissa åtgärder för att 

öka jämställdheten i landet mellan kvinnor och män. Skattereduktion för 

hushållstjänster, satsning på kvinnoföretagsamhet och ett förstärkt arbete mot 

prostitution är exempel på åtgärder som ska främja utvecklingen för ett mer jämställt 

Sverige
13

. 

3.3 Styrdokument 

I min uppsats har jag valt att samtala med elever från både gymnasiet och högstadiet 

om jämställdhet och deras syn på genus. Den värdegrund som den svenska skolan 

vilar på är samma för både grundskolan och gymnasiets styrdokument, därför har jag 

                                                 
11

 Ekman, 1998, s. 65-66 
12

 Regeringens hemsida, jämställdhet  (2013-05-02) 
13

 Regeringens hemsida,  jämställdhetspolitik (2013-05-02) 
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endast tagit utdrag från grundskolans läroplan (Lgr11). När det gäller reklam och 

media i undervisningen kommer det utdrag från både grundskolan och gymnasiets 

läroplaner (Gy11).  

3.3.1 De grundläggande värderingarna i skolan 

Skolan ska arbeta för att förankra de mänskliga rättigheterna, allas lika värde och 

individens okränkbarhet. Den värdegrund som skolan vilar på handlar om 

jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet för de svaga och utsatta samt fostra 

generösa och toleranta medborgare. I Läroplanen för grundskolan står det att inga 

elever i skolan ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller 

liknande
14

.  

  Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 

och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.
15

.   

Det är även viktigt att skolan inte bara förmedlar dessa värden utan att dessa även 

genomsyrar den dagliga verksamheten i skolan
16

. Läraren ska ta ansvar för att pojkar 

och flickor har lika mycket inflytande i skolan
17

. Även kursplanen i 

Samhällskunskap tar upp vikten av jämställdhet, där står det att eleverna ska utveckla 

en förståelse för vikten av ett jämställt samhälle
18

.  

3.3.2 Styrdokument grundskolan 

Undervisningen i skolan ska ge elever möjlighet att kritiskt granska och hantera 

information i vardagslivet från olika källor. Eleverna ska också få förståelse för hur 

individen och samhället formas
19

, ha vetskap om kunskapssökande via olika medier 

och kunna kritiskt granska dess trovärdighet
20

. Samhällskunskapsundervisningen i 

                                                 
14

 Lgr11, s. 7 
15

 Lgr11, s. 8 
16

 Lgr11, s. 7 
17

 Lgr11, s. 15 
18

 Lgr11, .s 199 
19

 Lgr11, s. 199 
20

 Lgr11, s. 200 
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årskurs 7-9 ska innehålla information kring massmedia, hur media påverkar 

människorna samt vilka möjligheter och risker det finns med informationsspridning 

på internet
21

. 

3.3.3 Styrdokument gymnasiet 

Elever ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i ett kritiskt förhållningssätt då 

dagens samhälle består av ett stort informationsflöde och därför kräver dessa 

kunskaper. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med modern 

informationsteknik samt olika metoder för att få information
22

. Eleverna ska kunna 

söka, granska och analysera olika källors trovärdighet. Genom undervisningen ska 

eleverna kunna förstå massmedias roll i samhället samt vilken påverkningsroll de har 

på individen och hur individen genom media kan påverka samhället
23

. 

3.4 Effekter av reklam 

Jarlbro menar att det är viktigt att skilja på två typer av påverkan av reklam. Dels 

handlar det om den kortsiktiga, den som påverkar vårt köpbeteende. Sedan finns det 

den som påverkar människans normer och accepterande kring ideal på längre sikt. 

Det är inte så lätt att kartlägga reklamens potentiella effekter, reklamen i samband 

med influenser från andra håll, såsom familjen och skolan, kan vara avgörande, 

menar författaren.  Författaren menar att det är svårt att empiriskt visa att det är 

reklamen som påverkar människor, hon menar dock att studier visar att barn och 

ungdomars kroppstillfredställelse minskat de senaste åren
24

. Ekman skriver om hur 

media med all säkerhet bidrar till att fler och fler unga människor insjuknar i 

ätstörningar varje år. Samtidigt som problemet kring anorexi och bulimi tas upp i 

media exponeras vi ständigt av nya dieter och hur vi snabbt ska kunna gå ner i vikt. 

Vidare skriver författaren om hur fetma blivit lika attraktivt som en allvarlig 

sjukdom, vi förväntar oss att feta människor är dumma och lata, menar författaren. 

Detta ställer författaren i kontrast till att invånarna i västvärlden blir större och 

större
25

.  I Sverige är 43 procent av unga kvinnor i åldrarna 13-17 år missnöjda med 

sina kroppar, motsvarande siffra för pojkar är 17 procent. Vidare skriver författaren 

                                                 
21

 Lgr11, s. 202 
22

 Gy11, s. 143 
23

 Gy11, s. 150 
24

 Jarlbro, 2006, s. 130-133 
25

 Ekman, 1998, s. 63-64 
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om hur samma undersökning visat att 60 procent av flickorna och 46 procent av 

pojkarna menar att reklam påverkar deras uppfattning om sina kroppar. Studier som 

författaren tar upp visar även att flickor har sämre självkänsla och är mer missnöjda 

med sina kroppar än pojkar, mycket beror på reklam men även på kamraters 

inflytande. Viktigt är att poängtera att studien inte visar varifrån kamraterna fått sitt 

ideal ifrån, det kan vara så att det kommer från media och reklam
26

. 

Medias bilder påverkar människors tankar kring vad som är snyggt och modernt, 

Jarlbro skriver att det är omöjligt att säga om det är medias påverkan som gör att 

många unga får ätstörningar med mera. Även samhället i sig måste ta del av ansvaret 

och inte skylla det på endast media. Olika tider och kulturer skiljer på vad som är 

vackert och inte, i detta fall har reklam och media en stor påverkan. Bilden av 

kvinnligt och manligt är även något som media är med och påverkar. Detta då 

kvinnor och män framställs på olika sätt och med olika medel. Det kvinnliga idealet 

framställs ofta som smala och kvinnans vikt påverkar huruvida hon kan tillfredsställa 

sin omgivning eller inte. I många fall framställs övervikt som oattraktivt och att 

dessa människor är lata och karaktärslösa. Vidare skriver författaren att det handlar 

om barnens säkerhet i sin identitet, de barn som är säkra är mindre benägna att ta åt 

sig åt dessa ideal
27

. 

 

 

 

                                                 
26

 Jarlbro, 2006, s. 130-133 
27

 Jarlbro, 2006, s. 109-110 
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4 TEORI 

Eleverna i min undersökning har fått diskutera teman som alla kan kopplas ihop med 

jämställdhetsarbetet som ska bedrivas i skolan och jag har inriktat mig på reklam för 

att få en bild av hur eleverna ser på manligt och kvinnligt. Utifrån elevernas 

diskussioner har jag analyserat och dragit slutsatser kring hur de ser på könsroller i 

samhället och hur bra skolan lyckas förankra den värdegrund som står med i 

styrdokumenten.  

Begreppet genus kommer från socialt och kulturellt präglade idéer kring vad som är 

manligt och kvinnligt. Forskningen som bedrivs kring ämnet lägger fokus på den 

maktdimension som finns kring femininitet och maskulinitet, utan maktdiskussionen 

menar Fagerström och Nilson att det inte kan kallas genusforskning.  Det är svårt att 

säga vad det är som styr människor när det gäller genus, de flesta forskare är dock 

överens om att det handlar om en samverkan mellan arv och miljö
28

.  

Genus handlar om föreställningar kring vad som är kvinnligt respktive manligt samt 

makt och värderingar. Genussystemet är en modell som ska hjälpa till att förstå två 

mönster, den handlar om de förväntningar, föreställningar och processer som 

återskapas enligt ett visst mönster. Systemet utgår från två principer, isärhållande och 

hierarki
29

. Det är utifrån dessa som diskussionen sedan kommer att utformas. Jag ska 

försöka se om eleverna har liksnande syn på kvnnligt och manligt samt om synen på 

detta skiljer sig från de yngre till de äldre eleverna.  

Isärhållande handlar om att manligt och kvinnligt ses som två skilda saker och som 

ett motsatspar. Även om vi idag vet att kvinnor och män inte är motsatser till 

varandra eller homogena grupper så finns ändå dessa tankemönster kvar
30

. Här 

menar man att det finns två varianter, antingen kvinna eller man och dessa paras ihop 

med olika egenskaper
31

. Det skulle innebära att de elever som deltar i 

fokusgrupperna har tankar kring egenskaper som pojkar respektive flickor besitter 

för att de har ett visst kön.  

                                                 
28

 Fagerström & Nilson, 2011, s. 12-14 
29

 Hedlin, 2010, s. 17 
30

 Hedlin, 2010, s. 17 
31

 Hedlin, 2006, s. 47 
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Redan från födseln sätts barn i ett fack, antingen pojke eller flicka, därefter 

behandlas barn utifrån det. Pojkar förväntas vara starka och stora och flickor pratas 

till med med en ljusare röst och på ett barnsligt sätt. Människor skapar olika tankar 

kring egenskaper som kvinnor och män har, utifrån detta förväntas sedan personer 

agera och vi kommer även tolka handlingarna utifrån dessa föreställningar
32

. Även 

forskaren Judith Butler skriver om att människor lär sig agera som pojke och flicka i 

den stund som vår identitet blir applicerad på ett kön, författaren menar då att kön är 

performativt. Samhället har en definition kring vad som är manligt och kvinnligt och 

utifrån det kommer de att agera. Butler menar att det inte finns en maskulin eller 

feminin gen som gör att vi agerar på ett visst sätt
33

. Utifrån definationerna skapas 

sedan normer och regler som människor anpassar sig efter i samhället. Författaren 

presenterar en rad studier som visar att människor inom olika verksamheter, inte 

minst skolan, behandlar personer utifrån dessa förväntningar och normer trots att 

man tror sig behandla alla på samma sätt.  Beroende av normerna som skapats så 

bildar personerna runt omkring en tanke kring vad som är ett normalt beteende
34

. 

Butler menar att det även handlar om vilka konsekvenser dessa föreställningar ger, 

hur människor påverkas av dessa normer
35

. Vilket är mycket intressant i denna studie 

då skolan är en plats där normerna kan byggas upp och spridas. Här påverkas 

eleverna av varandra, lärarna samt verksamhetens syn på kvinnligt och manligt.  I 

denna studie är det intressant att se om eleverna i sina svar visar antydningar till att 

även de tänker i dessa banor kring manligt och kvinnligt. Utifrån forskarnas resultat 

borde eleverna som deltar i dessa fokusgrupper vara formade efter vad samhället och 

dess normer kring ämnet är.  

Den andra principen som tas upp i genussystemet handlar om hierarki. Den 

uppdelning som finns i samhället kring vad som är manligt och kvinnligt innehåller 

även värderingar, här menar författaren att de områden som räknas till manliga har 

högre status än de kvinnliga. Yrken som är typiskt manliga ger bättre betalt och barn 

lär sig i tidig ålder inte bara vilket som är kvinnligt och manligt utan även att det 

manliga har högre status
36

. Detta skulle betyda att skolan är en viktig del där barn 
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kan få en annan bild av de yrken som klassas som manliga, skolan är en institution 

som då kan vara med och påverka hur framtidens medborgare tycker och tänker 

kring detta. Intressant i fokusgrupperna blir då att se om eleverna verkar tycka att det 

är mannen som står i centrum eller om deras syn på världen är annorlunda. Det blir 

svårare för den som avviker från normen att hävda sig, vilket gör att denna person får 

försvara och motivera sig mer
37

. Det är mannen som är normen i samhället och 

kvinnan den som avviker från det normala
38

. Det finns många exempel i samhället 

där männen har högre status, hjälten i böckerna är man, det är mannens behov som 

sätts i centrum och kvinnans i periferin. Detta lär sig barn tidigt och kommer bygga 

upp sin världsbild kring dessa värderingar. Handlingar som sker utifrån dessa 

föreställningar är oftast omedvetna, kön används som kategoriseringsprincip. Det 

kan vara allt från vilka leksaker som ges till barn, till vilka yrken som män och 

kvinnor bör ha. Eftersom vi i vårt dagliga liv skapar och återskapar våra idéer kring 

manligt och kvinnligt finns det även en förändringspotential. De inlärda mönstren 

och kring kön kan ändras
39

. 

Jag ska med hjälp av teorin kring isärhållande och hierarki studera om eleverna i 

skolan har dessa tankar och funderingar kring manligt och kvinnligt. När vi 

analyserar manligt och kvinnligt i reklamen, har eleverna tankar som kan härledas till 

detta resonemang kring isärhållande och hierarki? Teorin säger att eftersom tankarna 

kring egenskaper kopplade till genus är olika i olika kulturer och tider är de även 

föränderliga. Då bör det vara så att skolan är en institution som kan vara med och 

påverka elevernas tankar kring detta. Utifrån min teori förväntar jag mig att eleverna 

har tankar kring vad som är manligt och kvinnligt samt att de är medvetna om 

problemet som finns i samhället. Dock är det troligen så att eleverna själva agerar 

och tänker i banor kring manliga och kvinnliga egenskaper omedvetet.   
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5 METOD 

I kapitel fem tas det upp hur undersökningarna gjorts och hur de skolor som dessa 

gjorts på valts ut. Här presenteras även arbetets validitet/reabilitet samt övervägande 

som krävts under arbetets gång. 

5.1 Fokusgrupper  

Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer som leds av en moderator. En 

fokusgrupp innebär att det är mycket interaktion mellan gruppdeltagarna och 

diskussionen handlar om ett specifikt ämne som moderatorn bestämt. Denna form av 

forskningssätt lämpar sig väl för att ta reda på människors sociala erfarenheter och 

åsikter
40

. Fokusgrupper är den metod jag valt att bygga min studie på. Jag låter 

eleverna diskutera ämne som kan kopplas till reklam och jämställdhet. Fokusgrupper 

är ett bra tillvägagångssätt om forskaren vill ta reda på respondenternas sociala 

tolkningar och åsikter, vilket är precis det jag vill få fram i min uppsats. Det blir 

gruppens interaktion som läggs i fokus, till skillnad från en individuell intervju där 

det är den enskilda individens åsikter som förs fram
41

. Deltagarna i en fokusgrupp 

diskuterar fram svaren och kommenterar det en annan person sagt, det är denna 

interaktion som blir svår att få fram i en individuell intervju
42

.  Individuella 

intervjuer skulle göra att eleverna inte påverkades av varandras svar och tankar, jag 

skulle dock missa den diskussion som kan uppstå i fokusgrupper kring ämnet. Då jag 

vill höra elevernas olika tankar och få dem att diskutera fram svaren i gruppen så är 

fokusgrupper det bästa alternativet för min undersökning. Jag får då ta del av den 

interaktion som uppkommer mellan eleverna.  

5.2 Genomförande av fokusgrupper 

Min studie är en kvalitativ studie, i en kvantitativ studie kan det vara svår att få 

människors tankar och åsikter. De svar som fås i en kvalitativ studie ska leda till 

uppmuntran och följdfrågor. Samtalen utgår från en översikt kring tänkta frågor men 

till detta kan ändringar komma beroende av svaren från respondenterna
43

. Under 

mina diskussioner med eleverna i fokusgrupperna är tanken att detta ska bygga på 
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diskussioner kring deras erfarenheter och tankar kring mitt ämne. Därför anser jag att 

det passar bra med en kvalitativ studie. Mina respondenter möter alla samma teman, 

vilket även tyder på en kvalitativ studie
44

.  

För att kunna få en bild av hur skolan kan vara med och påverka eleverna över tid 

kommer två av grupperna från högstadiet och resterande från gymnasiet. Då kommer 

jag kunna se om eleverna har en annan bild av jämställdhet när de gått tre år till i 

skolan.  

Mina fokusgrupper bestod av fem pojkar och fem flickor på varje skola, för att få en 

avslappnad känsla satt vi tillsammans runt ett bord och pratade i grupp. Jag pratade 

med flickorna för sig och pojkarna för sig, diskussionerna i grupperna tog cirka 30 

minuter. Eleverna fick titta på två olika reklambilder som vi sedan pratade om och 

analyserade (se bilaga 1). Den första bilden har jag valt då den är väldigt 

provocerande och har väckt stor debatt. Jag tyckte att det var intressant med två olika 

typer av bilder, den första är mer uppenbart provocerande medan den andra kan se 

mer neutral ut i jämförelse. Dock anser jag att bild nummer två visar en väldigt tydlig 

bild av hur kvinnor ofta framställs i reklam och det ideal som förmedlas. Bilderna är 

helt olika vid första anblick, därför anser jag att dessa två passade bra att diskutera då 

de båda framställer kvinnor på ett utmärkande sätt. Under diskussionerna i 

fokusgrupperna agerade jag moderator och förde samtalen framåt genom att ställa 

frågor och utifrån de svar jag fick ställdes följdfrågor. Eftersom jag valt att bygga 

mina diskussioner kring öppna frågor och teman kan elevernas svar variera oändligt 

mycket, beroende på hur frågan ställs
45

. Fördelen med öppna frågor är att 

informanterna själva kan forma sina svar och ta upp det som de anser vara relevant 

för diskussionen
46

. En nackdel med öppna frågor kan vara all den information som 

jag kommer få in, det kan även vara så att ämne som inte är relevant för ämnet 

kommer diskuteras. Jacobsen menar att det är bra att då och då under samtalen 

sammanfatta och kontrollera av att svaren uppfattats korrekt
47

. Jag försökte hela 

tiden ställa frågor utifrån diskussionen som gjorde att eleverna förklarade sig ännu 

mer och analyserade sina egna tankar. Frågorna byggdes kring innehållet som tänkts 

ta upp (se bilaga 2), detta för att jag skulle veta att jag fick med allt samt få en 
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struktur på diskussionerna. Ordningsföljden och följdfrågorna varierade mellan 

grupperna beroende av vad som eleverna svarade. Oftast handlade följdfrågorna om 

att eleverna skulle motivera svaren eller analysera vidare, bra följdfrågor kan vara 

”varför”, ”hur” och så vidare
48

. Min roll som moderator försökte jag göra så neutra 

som möjligt. Under diskussionerna var mitt mål att försöka att inte ställa ledande 

eller följdfrågor som kunde påverka elevernas tankar kring ämnet. Självklart har min 

roll om moderator påverkat grupperna mer eller mindre då det är jag som lett 

diskussionerna framåt.  

Mina diskussioner i fokusgrupperna spelades in och transkriberades senare. Jag valde 

att spela in materialet för att kunna få ut så mycket som möjligt av det. Fördelen med 

att spela in en intervju eller diskussion är bland annat att samtalsledaren kan lägga all 

fokus på informanterna och diskussionen
49

. Genom att ha gruppintervjuerna 

inspelade kunde jag lyssna på dem flera gånger och på så sätt få med allt det viktiga. 

För att inte missa något i min transkribering så lyssnade jag först igenom materialet 

och skrev ner det jag ansåg vara väsentligt för min uppsats, efter det så lyssnade jag 

igenom det en gång till och fyllde i om jag missat något.   

Jag valde att inte göra en ordagrann transkribering, detta då mycket av det material 

jag fått ihop inte är relevant till mina frågeställningar. Det kan exempelvis vara vissa 

utsvävningar och anekdoter som eleverna berättar. Jag har då valt att utesluta detta ur 

transkriberingen, det handlar om att spara tid men även att skydda eleverna då vissa 

saker kan avslöja deras identitet eller vara för personligt
50

.  

5.3 Urval 

Fokusgrupperna har gjorts på en gymnasieskola och på en högstadieskola båda 

belägna i centrala Kalmar. Skolorna är två skolor som båda har ett rykte att vara bra 

och att de har skötsamma elever. De elever som deltog från gymnasiet gick på ett 

samhällsvetenskapligt program. Vilka elever som deltog i min undersökning skedde 

slumpmässigt då de elever som ville vara delta fick det. Genom att diskutera samma 

ämne med elever som kommit olika långt i sin utbildning vill jag kunna se om det 

skiljer sig mellan deras sätt att se på ämnet. Eftersom det är begränsat med tid för 
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uppsatsen valde jag att ta två grupper från gymnasiet, en med pojkar och en med 

flickor, och likadant för högstadiet. Det efterföljande arbetet såsom transkribering 

och analys gjorde att jag inte kunde hinna med så många gruppintervjuer. Det är inte 

helt enkelt att få skolor att avsätta tid till att genomföra intervjuerna, vilket även har 

påverkat mitt urval. Jag har valt att prata med pojkar och flickor för sig eftersom jag 

vill kunna jämföra deras svar och jag vill undvika att de påverkas av varandras svar. 

Inom grupperna även om det är pojkar och flickor för sig så är jag medveten om att 

de kan påverka varandra, hade tiden funnits kunde blandade grupper laggs till för att 

se om samma elever ändrar sina svar beroende av vilka som är med i gruppen. Min 

tanke är även att genom att ha grupperna separata kan jag få mer renodlade svar 

kring vad pojkar respektive flickor tänker och tycker kring ämnet.  Studien görs med 

hjälp av elever från två åldersgrupper för att uppsatsen syftar till att få en blick av hur 

skolan kan påverka eleverna över tid.  

Skolorna tog jag kontakt med via mejl där jag beskrev kort vad det var jag ville 

undersöka och hur jag tänkt genomföra detta. Väl på plats deltog fem elever i varje 

grupp, de som deltog gjorde det frivilligt. Innan jag började med mina 

gruppintervjuer informerade jag eleverna om att jag spelade in samt vad materialet 

kommer användas till.  

5.4 Reabilitet och Validitet 

För att öka validiteten i min undersökning hade jag kunnat jämföra svaren i 

fokusgrupperna med svar från eleverna i individuella intervjuer. 

Samhällsvetenskapliga arbeten kring tolkningar och åsikter är väldigt komplexa och 

därför kan validiteten öka hos resultatet om flera olika metoder kombineras
51

. Min 

undersökning hade även blivit starkare om jag kunnat jämföra fler grupper med 

varandra, vilket betyder att jag inte kan vara säker på att det jag kommit fram till är 

generaliserbart. Jag kan inte heller vara säker på att de elever som jag haft med i 

mina fokusgrupper är representativa för sin åldersgrupp eller kön.  

Reabiliteten i min studie blir låg då svaren från eleverna kanske inte blir desamma 

om diskussionerna skulle göras igen vid en annan tidpunkt. Min undersökning är 

förankrad i Kalmar och kan därför inte representera resterande delar av Sverige, 
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vilket gör att det inte skulle bli samma resultat i en annan del av landet. Det material 

som jag använt till min analys kring skolan utgår från den svenska skolan och dess 

styrdokument, alltså blir min studie endast nationell.  

5.5 Etiskt förhållningssätt 

Vid denna typ av studier är det många människor inblandade, detta gör att det är 

viktigt att forskaren förhåller sig till vissa etiska regler. Det finns fyra etiska råd att 

hålla sig till, dessa är framtagna av Vetenskapliga rådet och ska skydda de 

inblandade personerna i forskningen. Det är dessa krav jag förhållt mig till när jag 

varit ute i skolorna och gjort mina fokusgruppdiskussioner.  

Det första kravet (Informationskravet) handlar om att ge de inblandade information 

kring vilka förutsättningar som finns kring forskningen samt i vilket syfte den görs. 

Informanterna ska få information om att de deltar frivilligt och när som helst kan 

välja att avbryta sitt deltagande
52

. Innan jag började diskussionerna med eleverna 

gick jag igenom vad jag gjorde, vad vi skulle prata om och varför, samt hur jag 

kommer hantera den information jag får under samtalet. Eleverna fick då veta i vilket 

syfte jag gjorde studien. Samtyckeskravet går ut på att de deltagande ska ge sitt 

samtycke till sitt deltagande
53

, vilket eleverna gjorde då de frivilligt deltog i min 

diskussionsgrupp. Då vissa elever inte var myndiga så tog jag upp detta med läraren 

innan, något som inte blev ett problem eftersom eleverna är anonyma och inte 

behövde delta eller svara om de inte ville. För att alla elever skulle känna sig trygga 

var jag noga med att påpeka att deras identitet skulle hållas hemlig, i min uppsats 

kommer det inte gå att utläsa vem svaren kommer ifrån. Genom detta tog jag även 

hänsyn till konfidentialitetskravet
54

. Jag har även tagit hänsyn till detta när jag skrivit 

mina referat, där har jag i den mån det går försökt utelämna detaljer som kan avslöja 

elevernas identitet. Eleverna fick även förklarat för sig att jag inte kommer att 

använda materialet till annat än min uppsats och efter att den är klar kommer 

inspelningarna att raderas. Forskaren får inte dela ut information kring insamlat 
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material till andra forskare i annat syfte än det som informanterna gått med på, detta 

krav kallas nyttjandekravet
55

. 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel tas det som kommit fram till i fokusgrupperna upp. Diskussionerna har 

följt samma disposition (se bilaga 2), det är utifrån dem som svaren redovisas. Först 

redovisas de svar som högstadiets pojkar och flickor svarat sedan följer gymnasiets 

pojkar och flickor. Som nämnts tidigare i uppsatsen handlar syftet om att få en bild 

av hur skolan kan vara med och påverka elevers tankar attityder till jämställdhet.  

6.1 Högstadiet 

Nedan presenteras vad eleverna i fokusgrupperna sagt som kan kopplas till 

jämställdhet och det arbete skolan bedriver kring ämnet. Gruppernas svar delas upp 

för att sedan knytas samman i diskussionen. Svaren från de olika eleverna 

presenteras nedan som gruppsvar och jag kommer inte att presentera vad varje elev 

sagt om det inte är något specifikt som presenteras från en viss elev.  

6.1.1 Pojkar   

Den grupp med högstadiepojkar som deltog i min undersökning bestod av fem 

pratsamma pojkar. Eleverna fick först titta på reklambilden för Dolce & Gabbana (se 

bilaga 1) för att sedan berätta hur de kände och vad de reagerade på i bilden. 

Pojkarna i gruppen reagerade på att mannen hade överläge och tvingade ner kvinnan 

medan hon försöker ta sig bort. Det förnedrar henne, hon har inte en chans mot alla 

killar. Eleverna fick känslan av att bilden riktar sig till män, detta då ”det är mest 

män med bar överkropp och det är ideal för männen att de vill se ut så”. De anser 

inte att det är kvinnan som står i centrum i bilden utan att fokus läggs på männen. 

”Det får tjejer att liksom lay back”, alltså att hon ställer upp, inte okej, är den känsla 

bilden förmedlar, menar en av pojkarna i gruppen. 

Den andra bilden (se bilaga 1, bild 2) ger eleverna en annan känsla än den första. 

”Den väcker lite känslor, ideal för de två har väldigt stora bröst. Blonda med stora 

bröst och skitsmala”. Här handlar det om att killen hjälper en tjej ut ur bilen, tjejerna 

ser ståtliga ut. Kvinnorna på bilden är bättre än killen och han hjälper dem. Därför 

tror pojkarna att bilden riktar sig till kvinnor och vill förmedla en lyxig känsla till 

dem.  
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Eleverna har tidigare inte arbetat så mycket med reklam och att vara kritisk till den. 

De berättar att de jobbat lite med det på bildundervisningen och kanske någon gång i 

de samhällsorienterade ämnena (SO), men de vet inte säkert.  

Kring diskussionen angående hur de olika könen behandlas i skolan ansåg 

högstadiepojkarna att alla behandlades lika. På deras skola kan alla vara som de är, 

utan att bli behandlade annorlunda. Gruppen menar att på skolan finns alla sorters 

människor och alla blir accepterade. De tror att det är annorlunda på gymnasiet, där 

behöver individerna anpassa sig mer för att bli accepterade. På frågan angående om 

skolan kan vara med och påverka människors attityd till allas lika värde och 

acceptans till olikheter så menar eleverna att skolan inte har den förmågan. Läraren 

kan diskutera saken men eleverna tror inte att det har så mycket verkan. Pojkar och 

flickor blir behandlade lika, det är individen och vad den gör som påverkar vilken 

behandling personen får av andra i skolan. Eleverna poängterar att det inte handlar 

om könet utan om hur personen beter sig och då vill bli behandlad.  

Vidare går diskussionerna in på om eleverna tycker att det finns egenskaper som är 

mer accepterade för det ena könet i skolan. På detta svarar de att det även här beror 

mer på individen men att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Alla är 

ganska lika men det kan finnas skillnader, dock kan de inte avgöra vilka de är. 

Tidigare under deras skoltid så kunde de se skillnader i idrotten, killarna var bättre 

och ville vara för sig själva. Där fanns då läraren och såg till att det blandades upp 

och att killar och tjejer var tillsammans.  

Diskussionerna med gruppen går vidare in på kroppsideal och de diskuterar hur 

kvinnor och män ser ut i reklamer. När de ska beskriva hur en kvinna framställs i 

reklam säger de att en kvinna i reklam är ofta fruktansvärt smal, de ser extrema ut. 

”Om du går ut på stan så kommer du aldrig att se en sån tjej om det inte är bröllop 

eller någonting”, det är den perfekta tjejen. Det är inte den normala tjejen som 

framställs men det är den idealbilden som finns för tjejer, det är så de ska se ut. Den 

bilden påverkar människor att försöka se ut så, speciellt tjejer. ”Tjejer strävar efter att 

se ut så, de tror att killar kommer tycka om dom mer då”. Bilden från Dolce & 

Gabbana kan vara ett exempel, tjejen får en massa snygga killar om hon har på sig 

det. Killar i reklam har mer muskler, det är mer action i de reklamerna och stiliga. 

Det är sällan de har tröja på sig.  
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De som påverkas mest av reklamer är tjejer, tror pojkarna. Detta för att det finns mer 

bilder riktade till dem, smink, hårprodukter, kläder och skor. Killar har muskler och 

klär upp sig fint, det är allt. Bild nummer två (se bilaga 1) skapar ett ideal för tjejer 

då kvinnorna i reklamen har väldigt stora bröst, de är smala och har långa ben. 

Bilden förmedlar känslan av lyx och att vara lyckad. Köper man produkten blir man 

sådan. Pojkarna menar att det inte alltid är reklamen som påverkar exempelvis valet 

av kläder, mycket beror på känslan av att passa in och inte sticka ut. Det handlar 

mycket om vad man tror att andra tycker och tänker. Många påverkas av skolan och 

de normer som finns där, pojkarna ger exempel på att vissa blir förändrade när de 

börjar på gymnasiet, deras stil ändras och de börjar se ut som de andra eleverna som 

går där. Dock vill de påpeka att det inte är så på deras skola men att det vet om 

skolor i Kalmar där det är så. Eleverna blir inte accepterade om de inte ser ut på ett 

visst sätt
56

. 

Sammanfattningsvis tyckte pojkarna från högstadiet att den första bilden var 

förnedrande och reagerade på hur kvinnan i bilden blev behandlad, däremot såg de 

inga problem med hur kvinnorna i bild två framställdes. Den bild de har av hur en 

kvinna ska vara i en reklam är väldigt smal och de menar att det är en overklig bild 

som framställs av idealkvinnan. Det är även tjejer som påverkas mest av reklamer, 

anledningen till detta är att det finns mer reklamer riktade till dem och mer 

produkter. Dock påverkas alla av sin omgivning och de normer som finns i 

exempelvis skolan. På deras högstadieskola behandlas alla lika, de kan dock se lite 

skillnader mellan könen på idrotten. Hur människor blir behandlade beror på hur de 

är som individer och inte könet, menar gruppen. Den syn som elever har på ideal och 

jämställdhet är inget som skolan kan vara med och påverka.  

6.1.2 Flickor 

Reklambild nummer ett (se bilaga 1, bild 1) får flickorna att reagera, ” det är lite 

läskigt att han trycker ner henne och alla andra tittar på utan att göra något”. Kvinnan 

på bilden är väldigt underlägsen, killarna är över henne. En typisk kvinna i reklamer 

är oftast väldigt vacker, de vill framhäva hennes skönhet, menar flickorna. 

Meningarna går isär när det gäller hur mycket kläder kvinnor har på sig i reklamer, 

några menar att kvinnor har mer kläder på sig medan några tycker att det är tvärtom. 
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Alla är överens om att kvinnor ofta är väldigt smala, har stora bröst och en fin rumpa. 

Man ser allt på tjejen fast ändå inte, menar flickorna. Män i reklam har mycket 

muskler, är vältränade och oftast utan tröjor.  

Den andra bilden (se bilaga 1, bild 2) reagerade gruppen på och menar att det inte är 

okej att en av kvinnorna särar så på benen och har lite kläder när mannen har mycket 

kläder på sig och ser stilig ut. ”Det är inte juste, han har ganska mycket kläder på sig 

men det har inte dom”. Kvinnorna på bilden sticker ut och mannen smälter in i 

bakgrunden. Troligen handlar det om att män ska lockas av kvinnorna och därför 

framhävs dem så pass mycket.  

Flickorna menar att de inte märker av så mycket grupptryck eller att någon 

diskrimineras i deras klass. Gruppen tar upp diskussionen kring utseende och menar 

att snygga människor ofta blir behandlade annorlunda. En snygg person vill alla vara 

med, medan en ful gör att de kan kännas motbjudande. Alla eleverna håller med om 

att detta inte är något skolan kan göra något åt, de menar att det är för svårt att ändra 

på människors attityder. Om det ska tas upp och ske en förändring så tror flickorna 

att den måste ske i tidigare åldrar. I skolan har de pratat en hel del om mobbning och 

att alla ska må bra i skolan.  

Tjejerna anser inte att kvinnor i Sverige blir diskriminerade, eller liknande. Det kan 

vara så att det händer men de menar i så fall att det inte sker synligt, det sker i alla 

fall inte inom skolan eller dess aktiviteter. När eleverna var yngre kan de minnas att 

killarna i klassen fick mer uppmärksamhet när de skrek eller betedde sig illa på 

lektionerna. ”Men alltså man växer ju upp så”, säger de. Killar har en förmåga att 

synas och höras mer än tjejer, troligtvis för att de vill visa att de är starka och stora. 

Vidare så tas diskussionen upp kring varför denna typ av beteende förekommer. På 

detta svarar gruppen att det nog kommer hemifrån, uppväxten spelar en stor roll. 

Även för flickorna så anser de att särbehandling endast sker på grund av individen 

och inte beroende av kön. Vissa elever kan komma försent utan att läraren bryr sig 

medan vissa andra inte kan det.   

När diskussionen kommer vidare in på kroppsideal och vilken påverkan reklam har 

på människor har flickorna mycket tankar och funderingar kring ämnet. De menar att 

det är unga människor som påverkas mest av reklam. De lockas av det och jämför sig 

med de människorna som finns i reklamen, ”man kanske inte blir nöjd med hur man 
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ser ut för man tror att man måste se ut på ett visst sätt”. Är det en man med vältränad 

kropp tycker man att det är vackert och vill också se ut så. På ett eller annat sätt 

måste man se ut så.” Ser man något sånt och själv är mullig så mår man inte bra. Det 

är inte konstigt att många har anorexi och bulimi. Det finns inte många killar som 

lider av sånt”. Oftast beror nog den jämförelse som människor gör med dem i 

reklamen på dåligt självförtroende, personen i reklamen blir en förebild. Detta gör att 

ungdomar inte känner sig nöjda med sina kroppar och vill se annorlunda ut för att 

känna sig omtyckta och få populäritet. Många elever klär sig liknande och ser nästan 

likadana ut, detta tror flickorna beror på att någon som är populär klär sig på ett visst 

sätt och då härmar andra detta för att passa in. En av tjejerna menar att reklamer får 

oss att vilja köpa, hon ger ett exempel angående en klänning. Om en smal kvinna 

med fin kropp som bär en fin klänning vill människor köpa den, om det är en kvinna 

som är lite rundare vill nog ingen köpa klänningen. 

Precis som pojkarna på högstadiet säger tror även flickorna att den press tjejer 

känner inför sitt utseende handlar om att det finns mycket produkter riktade till dem. 

Det handlar även om att tjejer vill visa upp sig för killar och på så sätt sätter stor 

press på sitt utseende. Tonårstejejer har ofta sämre självförtroende och om de är lite 

mulligare och ser en reklam med en snygg smal tjej mår man inte bra, menar 

gruppen. De lägger även till att det inte är konstigt att många tjejer i dagens samhälle 

lider av anorexi och bulimi. Ofta i skolan och på andra ställen går det att höra hur 

flickor klagar på sina kroppar, de jämför sig med hur andra ser ut
57

.   

Bild nummer ett gjorde flickorna från högstadiet upprörda och de tyckte bilden var 

läskig då kvinnan var i sådant underläge. Även bild nummer två upprörde gruppen 

och de tyckte inte att det var okej att kvinnorna var så lättklädda och särade så pass 

på benen medan mannen hade mycket kläder på sig. I reklamer är kvinnor ofta 

väldigt smala och vackra och män har mycket muskler. Eleverna ansåg inte att 

kvinnor behandlas annorlunda i Sverige, dock kan det förekomma utan att det syns. 

Däremot tycker de att vackra människor har en fördel och särbehandlas på grund av 

det. I tidigare åldrar fick pojkarna mer uppmärksamhet och generellt syns de mer än 

flickor gör. Centrum för hur man blir behandlad är dock individen. Flickor är de som 

är mest påverkningsbara när det gäller reklam, de lockas och jämför sig med 
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personerna i reklamen, vilket skapar dåligt självförtroende. Skolan har inte möjlighet 

att påverka hur eleverna ser på andra och allas lika värde, anser gruppen. Om en 

förändring i tankesättet ska ske skulle det ske tidigare än högstadiet i så fall. 

6.1.3 Sammanfattning högstadiet  

De båda grupperna hade väldigt lika tankar och känslor kring de diskuterade ämnena. 

Den första bilden upprörde dem båda medan den andra var den där åsikterna gick 

isär. Flickorna såg en problematik kring hur kvinnorna såg ut och framställdes, det 

gjorde inte pojkarna. Även bilden av hur kvinnor och män ser ut i reklamer stämde 

överens mellan grupperna. Det är individen som avgör vilket bemötande man får, 

flickgruppen menade dock att det kan finnas diskriminering mellan kvinnor och män 

fast att det inte syns. Båda grupperna var eniga om att det i alla fall inte förekom på 

deras skola. I tidigare åldrar har flickgruppen varit med om att pojkar blivit 

behandlade annorlunda och att de överlag är mer uppmärksamhetskrävande, det är 

även i unga åldrar som skolan kan vara med och påverka, om det ens är möjligt. Det 

är de unga människorna som påverkas mest av reklamen, speciellt flickor. Det 

handlar om att flickorna jämför sig med personerna i reklamer och det dåliga 

självförtroendet gör att de mår dåligt.  

6.2 Gymnasiet  

Nedan presenteras vad fokusgrupperna från gymnasiet sagt om jämställdhet och 

vilka tankar de har kring reklam och dess påverkan. Precis som gjorts med 

högstadieelevernas svar så presenteras de utifrån de kategorier som fokusgrupperna 

utgått ifrån.  

6.2.1 Pojkar 

Den grupp med fem gymnasiepojkar som deltog hade mycket åsikter och tankar 

kring reklam och jämställdhet, det märktes att det var något de funderat på tidigare. 

Den första bilden som de fick se på (se bilaga 1, bild 1) ansåg de vara olämplig och 

anspela på våldtäkt. Eleverna kunde inte förstå hur en kvinna skulle vilja köpa något 

där en annan kvinna ligger fasthållen av en man och resterande tittar på. Därför tror 

de att reklamen riktar sig till män och försöker sälja parfym eller jeans. En kille i 

gruppen kan tänka sig att den riktar sig till kvinnor trots allt, detta så ” tjejer gillar ju 

skinny killar, där revbenen sticker ut”. Ofta framställs kvinnor väldigt naket och 
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sensuellt i reklamer, de ska vara så attraktiva som möjligt. Om personen i reklamen 

är attraktiv tror man att produkten ska göra människor attraktiva. En ful människa 

gör att man kanske inte tror att produkten är bra. Kvinnor blir ofta fotograferade 

underifrån och visar mycket ben medan mannen fotograferas uppifrån och visar 

kroppen, men det beror på sammanhanget tillägger de. Den bild pojkarna har av män 

i reklamer är att de är överdrivet maskulina och väldigt vältränade. De reklamerna 

spelar ofta på makt över det andra könet, eleverna menar att de kön som reklamen 

riktar sig till är ofta de som har makten i reklamen över det motsatta könet. En av 

pojkarna ger ett exempel på en reklam som är riktad till män, där är kvinnan i fokus 

och klänger på en man. I denna typ av reklam är mannen mer naken än kvinnan, 

menar de.  

Den andra bilden (se bilaga 1, bild 2) väcker inte lika starka känslor, bilden är svår 

att applicera på en produkt vilket gruppen tror beror på att företaget vill stärka ett 

varumärke och inte bara en specifik produkt. Denna reklambild riktar sig troligen till 

kvinnor då det är dem som är i fokus i bilden, det är mannen som ”öppnar dörren för 

henne, slaveri”. 

Eleverna kommer vidare in på diskussioner kring hur människor behandlas och 

vidare in på om människor som sticker ut behandlas annorlunda i deras skola. På 

detta svarar eleverna att det inte är så i denna skola, men generellt döms ofta 

människor negativt om de sticker ut ifrån mängden. ”Speciellt i en sån stad som 

Kalmar, vi är inskränkta. Så fort du kommer upp till en storstad så blir det helt 

annorlunda!” Gruppen menar att i större städer blir människor mer accepterade för 

den de är och det de gör. I skolan är tolerans och allas lika värde inget som de går 

direkt in på utan det smyger sig i så fall in i undervisningen då och då. Eleverna 

menar att det handlar om självkänsla och acceptans, det är inte så konkret att 

diskutera.  

Gruppen tycker inte att pojkar och flickor blir behandlade olika på deras skola, det 

beror på läraren framförallt, menar de. Det handlar ofta om det första intrycket man 

gör på läraren, det är de som avgör hur man blir bemött, inte könet. Läraren förväntar 

sig sedan att personen är så, ”då kanske jag blir lite så”. Vidare säger pojkarna att 

flickor kanske är av naturen lite tystare och pojkar med högljudda. Gruppen menar 

ändå att det inte handlar om kön, ”man märker att tjejer som låter lite mer blir 

behandlade på ett annat sätt med”. På frågan om skolan kan vara med och påverka 
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detta svarar gruppen att de inte tror det, återigen menar de att det handlar om det 

första intrycket och att det är utifrån det som du blir behandlad senare. I skolan har 

de tidigare tagit upp vikten av att vara kritisk till reklam, pojkarna menar dock att de 

var för omogna för att ta till sig det.  

Att reklamer påverkar alla människor, håller alla pojkarna med om. De menar dock 

att det är unga människor som påverkas mest. Äldre människor vet vad det handlar 

om de ”vet hur ett par bröst ser ut”, för unga är det mer spännande. Reklamen är ofta 

riktad till en viss målgrupp och den som den inte riktar sig till påverkas inte så 

mycket. Det skönhetsideal som reklamen framhåller är ganska orimliga, menar 

gruppen. ”Dom sätter ofta orimliga krav för att skapa ett behov, för att ge bilden av 

att om jag köper denna produkt så kommer jag närmare det idealet”. Idealet når man 

inte upp till och då köper man mer produkter, menar pojkarna. De tillägger att det är 

omedvetet som man påverkas av reklamerna och dess ideal.  

Hur människor påverkas av trender och mode beror mycket på hur självsäker man är 

som person. Reklamen styr vad man tycker är fint men sen handlar det nog om 

osäkerhet om människor påverkas av det, menar gruppen. Kompisar och de personer 

som finns i ens närhet påverkar även valet av kläder, det kan handla om att man vill 

vara som en viss person och därför anammar dennes stil.  

I idrotten är tjejer inte lika aktiva som killar, något som pojkarna tror beror på 

tjejernas medvetenhet om deras kroppar. De tänker på hur de ser ut när de springer 

och svettas, tjejerna vill inte se ut så, menar pojkarna. Killar bryr sig inte om sådant, 

”vi ska ju vara starka, vi ska vara snabba, vi ska vara bäst. Jag menar då tar vi ju i 

fullt ut”. Det är dock ingen särbehandling från lärarna, det handlar mer om personer 

och deras ideal. Många tankar kring hur man ska bete sig och vara kommer från 

samhället och har påverkat personers ideal.  

Gruppen menar att skolan inte kan vara med och påverka elevers tankar kring ideal 

och så vidare. På gymnasienivå är dessa tankar så djupt rotade, om det ska ske en 

förändring måste det vara redan på grundskolan. ”Det måste komma tidigare i 

puberteten tidigt, tidigt […], jag menar det är svårt att lära en gammal hund sitta, 

även om vi inte är gamla så blir vi äldre”. Det går inte att ha en lektion som handlar 

om ideal och sådant, det är något som måste smygas in i undervisningen. Läraren kan 

prata om det i samband med att han/ hon pratar om annat som har med samhället att 
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göra. Gruppen menar att det är ett väldigt svårt dilemma, när ämnet tas in så är 

eleverna för omogna för att göra det och när de är tillräckligt mogna så är de för 

gamla. Föräldrarna kan även vara med och påverka ungdomars tankar kring ämnet, 

menar gruppen. ”Vettiga föräldrar gör att barnen har en stor chans att även de bli 

vettiga”
 58

. 

Pojkgruppen från gymnasiet ansåg att den första bilden som visades var olämplig och 

anspelade på våldtäkt, de kunde inte förstå meningen med den reklamen. Generellt är 

kvinnor nakna och sensuella i reklamer medan män framställs som överdrivet 

maskulina med mycket muskler. Mycket av dagens reklam bygger på olika 

maktförhållanden mellan könen. Det orimliga ideal som reklamer visar påverkar 

mest unga tjejer och bygger på osäkerhet. Killar bryr sig inte lika mycket som tjejer 

gör, menar gruppen. På deras gymnasieskola kan de inte se att något av könen blir 

behandlade på ett annorlunda sätt utan det beror på individen och de första intryck 

som man gör på läraren, utifrån detta kommer man sedan att bli behandlad. Dock 

menar de att generellt är flickor tystare än pojkar.  Undervisningen tar inte upp så 

mycket om tolerans och jämställdhet. Det kan smyga sig in då och då, pojkarna tror 

dock att om skolan ska kunna vara med och påverka elevers tankar kring ämnet bör 

det ske i tidigare åldrar. De menar då att det inte går att göra något åt när eleverna 

nått gymnasieåldern.  

6.2.2 Flickor 

Flickorna i fokusgruppen på gymnasiet är ett gäng glada och pigga tjejer som gärna 

delar med sig av sina tankar och känslor kring reklamer och könsroller. Den första 

bilden som visades för gruppen (se bilaga 1, bild 1) kunde de inte förstå att man fick 

använda i en reklam. Den anspelar på våldtäkt och är hemsk, menar de. De fick 

känslan av att man försökte glorifiera en våldtäkt genom reklamen. ”det är en kille 

som håller fast henne, och alla står och glor på henne. Kvinnan blir definitivt 

nertryckt, i underläge”. Även om det är en bild som de blir upprörd över menar en av 

flickorna att de inte hade reagerat om de sett den i en tidning, detta då man är van vid 

denna typ av bilder. Hon lägger till att om man analyserar bilden reagerar man 
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självklart på den. Gruppen menar att de ofta tänker på människorna i bilden och hur 

de ser ut, inte på situationen. Det får inte vara okej, menar hela gruppen.  

Den andra bilden (se bilaga1, bild 2) tycker gruppen är överdriven och sexuellt 

utmanande, ”hon står där i bara nattlinnet, dom känns halvnakna båda två”. Det går 

inte att se klockorna som de gör reklam för, kvinnorna ser ut strippor och mannen 

kan vara deras hallick. Gruppen menar att denna bild på något sätt känns värre än 

den förra, detta då kvinnorna är helt avklädda och killen fullt påklädd. Samtidigt 

reagerar de inte så mycket då det är såhär människor går klädda, kända människor i 

synnerhet. Det som syns på bilden är något som finns i verkligheten vilket gör att 

reaktionen inte blir lika stor. Flickorna i gruppen tycker att bilden ser ”trashig” ut 

och menar att det ibland kan kännas värre när kvinnorna har mindre kläder än inga 

alls. Gruppen tillägger att det beror på sammanhangen, i den andra bilden hade 

kvinnan en baddräkt och var vid havet, det blir naturligt att hon är avklädd.  

Kvinnor framställs ofta i reklamer som felfria, de har mycket smink och kvinnan ser 

ut som en docka. Det är en vacker bild med en snygg, smal och vältränad tjej, oftast. 

Även mannen är väldigt vältränad och muskulös. De har bar överkropp och 

lättklädda, de har dock mer kläder än vad kvinnor brukar ha, menar delar av gruppen 

medan de andra tycker att de är mer avklädda än kvinnor. Reklamer med kvinnor är 

ofta mer vulgära, menar gruppen.  

Reklamen påverkar människor mer än vi tror, vi blir väldigt vana vid det och därav 

reagerar vi mindre. Gruppen berättar om hur vi ständigt blir matade med bilder som 

förmedlar ett visst ideal, något som till slut blir vardag och normalt. Flickorna i 

fokusgruppen menar att det är yngre människor som påverkas mest av reklamens 

budskap, äldre människor är mer säkra på sig själva och påverkas därför inte på 

samma sätt. Det handlar om att yngre människor söker efter något som kan förbättra 

deras utseende och jämför sig med personerna i reklamen medan äldre lägger mer 

fokus på produkten i reklamen.  

Tjejerna i fokusgrupen menar att vi påverkas av hur andra ser ut och vad de har på 

sig. Vi vill klä oss lika för att passa in samtidigt som det kan kännas tråkigt att se ut 

som alla andra. Det handlar om att man inte vill sticka ut, ”om man ser på en skola 

liksom, tjejerna har nästan likadana kläder, kanske inte samma färger men typen av 

kläder är väldigt lika”. Stilar och trender påverkar, särskilt inom en skola. En av 
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flickorna i gruppen menar att hon inte alls vill se ut som alla andra, hon menar att det 

är psykologiskt och att det är vårt undermedvetna som gör att vi vill tillhöra en viss 

grupp. Ingen vill vara ensam och de som sticker ut kanske inte blir accepterade, 

vilket gör att man väljer att följa andras spår. 

Jag klär mig väldigt alternativt ibland då känner jag att när jag är här så tycker folk 

åh vad unikt men när jag är med mina kompisar som också klär sig så, så är det 

nästan att man klär sig i samma kläder som någon annan. Då är det mer hmm okej 

kanske inte så unikt ändå.  

Vi blir definitivt dömda utifrån hur vi ser ut och hur vi klär oss, speciellt om en kille 

klär sig som en tjej eller liknande. Utifrån hur människor ser ut så tror vi att de är på 

ett visst sätt. Just detta är inget flickorna säkert kan säga om de diskuterat i skolan, de 

tror det men kan inte säga säkert. Det sägs inte rakt ut i skolan under lektionerna utan 

på rasterna kan ämnet diskuteras bland kompisarna.  

Diskussionen går vidare om skolans roll när det gäller att påverka elevers attityder. 

Gruppen tror inte att skolan kan påverka så mycket, de menar att elever inte lyssnar 

på läraren om de pratar om ämnet. Gruppen menar att det vore bra om vi inte hade 

fördomar, men om det inte urartar eller skadar någon så ser de inget problem i att det 

finns. I skolan har de dock analyserat reklam och haft det som ett projekt på 

bildlektionerna. Gruppen lägger till att de diskuterat reklamens påverkan men att de 

blir mer och mer trötta på det ju mer vi diskuterar ämnet. Flickorna menar att mycket 

av våra tankar kring kvinnligt och manligt kommer från föräldrarna och dess 

uppfostran, det är djupt rotat.  

Den gymnasieskolan som eleverna går på behandlar inte pojkar och flickor olika, 

anser flickgruppen. Däremot var det skillnad på högstadiet, där var det otänkbart att 

en kille skulle klä sig feminint, ”fast det är ganska otänkbart här med” tillägger en av 

tjejerna. På högstadiet och mellanstadiet kunde killar prata mer på lektionerna utan 

att bli tillsagda men om en tjej gjorde samma sak sa läraren till henne. ”Dom sitter 

där och babblar på lektionerna i tre år och man själv kanske säger en sak och får en 

utskällning direkt”, det är fruktansvärt tillägger de. Generellt ska flickor vara söta, 

ordentliga och inte stimma på lektionerna. Den klass som eleverna går i består av få 

killar, vilket gör det svårt för tjejerna att uttala sig om hur pojkar är nu när de går på 

gymnasiet. Överlag tror flickorna att pojkar är mer bullriga, även om tjejer kan prata 

ganska mycket de med. På idrotten tycker gruppen att de kan se stora skillnader 
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mellan pojkar och flickor. Det är pojkarna som ska vara sportiga medan tjejerna inte 

är så delaktiga i idrotten. Många tjejer vågar inte fast att de vill, de tar ingen plats, 

säger en av flickorna i gruppen. ”man känner på sig att de vill men de vågar inte för 

det är en killgrej typ”. Gruppen menar att när det gäller idrotten har det blivit värre 

på gymnasiet än på högstadiet, vilket de tycker är förfärligt.  

Diskussionen fortlöper kring om läraren kan vara med och få igång tjejerna på 

idrotten men gruppen menar att läraren sällan gör något för att få en förändring. En 

av flickorna menar att det inte behöver bero på kön utan vissa kanske inte tycker om 

idrott och vill inte vara med av den anledningen. Då menar en annan i gruppen att det 

kan bero på att personen aldrig fått vara delaktig tidigare i skolidrotten vilket nu gör 

att de inte tycker att det är roligt. Gruppen instämmer och menar att problemet ligger 

i att man inte får göra fel, det är där en förändring måste ske
59

.  

Den första bilden som visades tyckte gruppen anspelade på att glorifiera våldtäkt och 

där av var hemsk. Gruppen menar att de kanske inte hade reagerat om de såg bilden i 

tidningen, de menar att de är vana vid denna typ av bilder. Även den andra bilden 

upprörde, detta då de tyckte att den var överdriven och sexuellt utmanande. Den 

typiska kvinnan i reklamer är väldigt smal och felfri, även om kvinnorna är vackra så 

är reklamerna ofta vulgärare än de med män. Viljan att passa in och att inte sticka ut 

är det som gör att unga människor är de som påverkas mest av reklamer, tror 

flickorna. I tidigare åldrar så tycker gruppen att det är skillnad på hur pojkar och 

flickor blir behandlade i skolan. Tidigare blev flickorna tillsagda om de pratade 

under lektionen, något som de inte anser att pojkarna blev. Generellt tar pojkar för 

sig mer, vilket märks av under idrotten i skolan. Attityder kring allas lika värde och 

jämställdhet är något som inte tas upp i skolan så mycket, gruppen tror dock inte att 

en gymnasieskola kan påverka eleverna så mycket kring ämnet utan det måste i så 

fall ske när eleverna är yngre.  

6.2.3 Sammanfattning gymnasiet 

De båda gymnasiegrupperna som deltagit undersökningen tyckte att den första bilden 

var olämplig och hemsk som anspelade på våldtäkt. Den andra var det endast 

flickorna som reagerade över och tyckte att även den var olämplig, pojkarna tyckte 
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inte något speciellt om denna. Både kvinnor och män framställs överdrivet i 

reklamer, män är väldigt maskulina och kvinnor smala och vackra. Det första 

intrycket läraren får av en elev är det som kommer påverka hur denne blir bemött, 

det handlar inte om könet. Dock är båda grupperna överens om att pojkar är mer 

högljudda och tjejer tystare. Flickorna poängterar dock detta lite extra och menar att i 

tidigare åldrar märktes detta av och det var mer accepterat för en pojke att väsnas på 

lektionerna. På den gymnasieskola som grupperna går tycker de inte att eleverna 

behandlas annorlunda beroende av kön, ämnet är dock inget som behandlas på 

lektionstid utan i så fall på rasterna av eleverna själva. De ser inte något problem i 

detta då båda grupperna tror att det är svårt för skolan att påverka elevernas attityder 

och tankar kring dessa ämnen, det är för hårt rotat sen tidigare. Osäkerhet hos unga 

människor gör att de vill smälta in och anpassar sig utifrån de normer som finns i 

omgivningen. Det är även denna osäkerhet som gör att unga påverkas mest av 

reklamer och de ideal den förmedlar, menar båda grupperna. Pojkgruppen menar 

dock att tjejer påverkas mest då killar inte bryr sig lika mycket om hur de ser ut.  
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7 ANALYS  

Utifrån svaren som presenterats under resultatdelen kommer dessa nu att analyseras 

utifrån den teori som tagits upp under kapitel 4. Här kommer frågeställningarna att 

svaras på och diskuteras.  

7.1 Skillnader och likheter mellan svar från de olika 

åldrarna 

Den största skillnaden mellan de olika åldersgruppernas svar handlar om 

analysförmåga. Högstadieeleverna har ett helt annat sätt att se på bilderna, de ser 

bilden i sig medan gymnasieeleverna har en förmåga att analysera bilden vidare.  

De olika åldrarna har samma bild av skolans roll inom jämställdhet och menar att 

institutionen inte har förmåga att förändra elevers attityder och tankar kring det. 

Vilket är intressant då Hedlin menar att det är en stor fördel med genusdiskussionen, 

att den är just föränderlig eftersom den bygger på normer som vi får bekräftade via 

miljön
60

. Alltså beror förändringen på människor och den miljön vi befinner oss i. 

Alla elever menar att det är i tidigare åldrar som den förändringen kan ske. Dock har 

de olika tidsaspekter, gymnasieeleverna menar att förändringen kan ske under 

högstadiet, början av sexan men högstadieeleverna menar att det kan ske på 

mellanstadiet. De tror att det kan ske en förändring men inte för dem, den skulle skett 

i årskurserna under dem.  

Det är intressant att eleverna motsäger det Hedlin påpekar
61

. Eleverna i grupperna 

tror inte att skolan kan påverka, trots att de allihop säger att det är i de unga åldrarna 

som man är mest påverkningsbar. Är det då så att de i vissa frågor anser sig vara 

äldre än vad de är? Skoltiden är en tid då eleverna är unga och formbara vilket bör 

vara en fördel för skolan i jämställdhetsarbetet och att kunna etablera den 

värdegrund
62

 skolan vilar på hos eleverna. Den attityd som elever visar kring att bli 

påverkade av skolan kan göra det svårare, dock handlar mycket av detta arbete om en 

längre period. Det är inget arbete som görs över en natt, utan jag tycker mig ändå se 
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vissa förändringar i deras tankesätt, vilket tyder på att det sker en förändring under 

dessa år.  

Högstadieeleverna såg problematik i hur bilderna såg ut, men de lade inte någon 

större vikt vid det. Däremot reagerade gymnasieeleverna starkare på bilderna som 

visades. Den stora skillnaden som jag ser i detta exempel handlar om reaktionerna på 

bild nummer två, här reagerade de yngre eleverna liknande och tyckte att de hade lite 

kläder, vilket gav bilden ett sämre intryck. Dessa elever såg det som att kvinnorna 

var privilegierade och att mannen hjälpte dem. Gymnasieeleverna däremot reagerade 

starkare och ansåg att även denna bild var stötande och tycker att det ser illa ut att 

flickorna går klädda i väldigt utmanande klänningar medan mannen har kläder på 

sig. Högstadieeleverna såg problematiken med att reklamen innehöll kvinnor med 

väldigt lite kläder och hur de betedde sig. Däremot så kunde gymnasieeleverna se en 

större problematik som kan kopplas till jämställdhet och inte bara de ytliga 

aspekterna. De negativa reaktionerna kring att bilden framställer män och kvinnor på 

så olika sätt kan kopplas samman med Hedlins teori kring isärhållande
63

, bilden 

förmedlar en klar bild över vad som är män och kvinnor. Vilket även alla eleverna 

lade märke till i bilden samt reagerade över.  

Intressant är även hur bild nummer ett först kan väcka en känsla av att det inte är 

okej och anspelning till våldtäkt, senare i diskussionen pratar högstadiepojkarna om 

samma bild och menar att kvinnan har tur och har det bra då många killar vill ha just 

henne. Detta menade pojkarna på högstadiet och jag tycker det visar att de har en 

bild av kvinnan och attraktion. Det var endast denna grupp som såg något bra för 

kvinnan. Elevernas diskussioner kring hur kvinnan diskrimineras visar att de inte 

stödjer teorin kring hierarki
64

, de menar att kvinnan förnedras i bilden och eftersom 

de reagerar på detta visar det att de anser att kvinnan bör vara på samma statusnivå 

som männen. Dock så kan deras tankar kopplas till isärhållande
65

 då de inte ser 

endast individer i bilden utan lägger mycket fokus på kön och hur de framställs.  
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7.2 Skillnader och likheter mellan pojkar och 

flickors svar 

Denna undersökning har visat att pojkar och flickor har många liknande tankar om 

jämställdhet men det visar även att pojkar och flickor reagerar olika på samma bilder.  

Resultatet som framkommit tyder mycket på att både pojkar och flickor har klara 

föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt, utan att de tänker på det 

själva. När de pratar om att pojkar är mer högljudda så är de inne på det som Hedlin 

kallar isärhållande. Grupperna pratar om pojkar och flickor som att de har olika 

egenskaper och att människor kan vara mer eller mindre kvinnliga och så vidare. 

Hedlin skriver om att vi sedan utifrån dessa föreställningar kring manligt och 

kvinnligt kommer agera
66

, det är precis det som läraren gör i de exempel som 

eleverna gett där läraren endast ber flickorna att vara tysta på lektioner. Detta 

exempel skiljer sig från pojkar och flickor, flickorna uppfattar det som att de inte får 

höras lika mycket medan pojkar ser det som att det är så pojkar och flickor är. Det 

var även flickorna som menade att flickor inte vågar ta för sig inom vissa områden 

för att det är något som anses vara mer kopplat till killar. Dock menar både pojkarna 

och flickorna att det i slutändan handlar om individiden och att det är denne som blir 

bedömd. I elevernas uttalande smyger det sedan in tankar och tolkningar som kan 

kopplas till isärhållande
67

. Pojkarna menar att flickor bryr sig mycket om sitt 

utseende, vilket inte killar gör på samma sätt då de ska vara starka och stora och kör 

på bara det. Här kan vi se att det handlar om stereotypa bilder av hur en kvinna är 

och ska se ut samt hur mannen ska vara och se ut.  

Eleverna verkar ha ett synsätt som menar att skolan innehåller Hedlins isärhållande 

men inte hierarki. Deras svar tyder inte alls på att något av könen skulle vara bättre 

än de andra eller att de delar som kan kopplas till män skulle ha högre status
68

. Dock 

svarar flickorna på ett sätt som får mig att ändå tro att det finns en viss hierarki. De 

pratar om att de har det jobbigare, att de har mer att kämpa mot, de har de jobbigare i 

striden kring skönhet och mer press på sig. Kan detta kanske vara en antydan till att 

kvinnor har mer att leva upp till för att accepteras? Alltså en form av hierarki där 

kvinnan är i underläge från början.  
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De reklambilderna som visats för eleverna i fokusgrupperna gav olika reaktioner. 

Både pojkar och flickor ansåg att den första bilden var provocerande och hemsk. 

Eleverna tyckte att den bilden illustrerade en våldtäkt, vilket de tyckte var otäckt.  

Det var den andra bilden som gav olika reaktioner mellan könen. Flickorna reagerade 

starkare på denna bild och tyckte att även den var olämplig, främst handlade det om 

att kvinnorna i bilden var väldigt avklädda. Något som pojkgrupperna inte reagerade 

över, de tyckte att bilden inte förmedlade ett sunt ideal men det var inte den starka 

reaktion som flickorna framförde. Fagerström och Nilson menar att genus handlar 

om arv och miljö
69

, även flickorna tog upp hur vi påverkas av vad våra föräldrar har 

för åsikter och normer. Kan de olika reaktionerna från grupperna bero på att de 

kommer från olika miljöer? Utifrån svaren kring hur eleverna känner sig matade med 

reklam och olika ideal så kan även detta vara en del i den miljö som påverkar deras 

syn. Reklambilder och dess föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt 

har gjort att grupperna har den syn de har idag. Här är även skolan en del av denna 

miljö, det skolan förmedlar kommer att påverka elevernas tankar och åsikter även om 

de inte är medvetna om detta själva.  

Det är alltså flickorna som ser att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor på 

olika ställen i samhället, det verkar inte vara samma bild som pojkarna har av 

situationen.  

7.3 Skolans påverkan 

Studien visar att eleverna utvecklar sitt tänkande under skoltiden, även då de inte tror 

det. I min undersökning så märkte jag mest skillnad när det gäller flickornas 

reaktioner. Högstadieeleverna hade båda liknande tankar medan dessa sedan skiljde 

sig åt när det kom till gymnasiet. Flickorna hade en mer analyserande tanke kring 

kvinnligt och manligt i de olika reklamerna, de reagerade starkt på båda bilderna och 

såg en problematik i dagens samhälle kring ämnet. Pojkarna på gymnasiet såg inte 

samma problem, de reagerade på bilderna men deras vidare diskussioner visade att 

de såg könen som olika, isärhållande, och antydde att det handlar mycket om hur vi 

är av naturen. De pratade om att kvinnor lade mycket fokus på utseende medan 

männen la fokus på styrka, de visade inte tecken på att detta skulle vara något 

problem, alltså att denna bild av könen fortsatte. Flickorna på gymnasiet pratade om 
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att de i tidigare åldrar behandlats utifrån kön och tyckte att det var hemskt att det 

fanns dessa schabloner kring hur en flicka och pojke ska vara. Gymnasiepojkarna var 

införstådda med dessa schabloner men verkade inte tycka att det fanns något problem 

i det, utan det är ju så det är. Skolan har en hel del att arbeta med, att vissa elever är 

medvetna är en bra början men på något sätt måste det fås in mer i undervisningen 

om skolan ska kunna klara de mål som finns i styrdokumenten
70

. 

Det har visat sig att det har skett en liten förändring i elevernas tänkande, den största 

skillnaden är att gymnasieeleverna har en bättre analysförmåga vilket inte är konstigt 

då de gått i skolan längre. Det har genom resultatet visat sig att det är flickorna som 

utvecklats mest i sina tankar kring jämställdhet, medan pojkarna nästan tagit ett steg 

tillbaka. Vad detta beror på kan jag inte svara på men det skulle kunna handla om att 

det är ett problem som de själva inte blivit berörda av och då inte lagt så stor vikt vid. 

Om då heller inte skolan lagt så stor vikt vid ämnet så kan det vara fallet. Även om 

jag ser att eleverna är medvetna om hur viktigt det är med jämställdhetsarbete får jag 

inte känslan av att de ser det som ett så stort problem i skolan som det är i dagens 

samhälle. Den hierarkiprincip
71

 som Hedlin tar upp verkar inte finnas kvar i skolan 

och elevernas tankar. Det är snarare isärhållande som skolan har kvar att arbeta med, 

eleverna som deltagit i mina fokusgrupper visar att de har en tanke om att kvinnligt 

och manligt är två skilda saker och kopplar samman dem med olika egenskaper, i 

vissa fall mer och i vissa mindre.  

I min studie har jag även sett att det är flickor som har de starkaste känslorna 

kopplade till kvinnligt och manligt samt till kroppsideal. Det är de som ser det största 

problemet i hur det är idag och den press som unga kvinnor idag känner inför sig 

själva och samhället. Alla grupper tog upp diskussionen kring osäkerhet och dåligt 

självförtroende hos unga. De menar att detta påverkar deras syn på sig själv och gör 

att de mår dåligt. Kanske kan det vara en bra början för skolan att försöka ta tag i 

problemet här och arbeta med att få ungdomarna att må bra i sig själva och inte 

jämföra sig med alla andra människor. Tyngdpunkten här borde ligga i allas lika 

värde och att få eleverna att förstå hur vikten av detta, vilket även är en del i 

jämställdheten. 
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8 SVAR PÅ FRÅGORNA 

Jag har hållit i fyra fokusgrupper, två på högstadiet och två på gymnasiet. Eleverna 

har diskuterat reklam och det budskap som reklamen sänder ut samt hur de ser på 

kvinnligt och manligt. Detta material har sedan använts för att analysera om skolan 

kan vara med och påverka elevers tankar kring jämställdhet. Jag har utifrån resultatet 

även kollat på om svaren skiljer sig mellan könen samt åldrarna. Det har visat sig att 

det sker en förändring i tankesättet, dock så verkar det mest ske hos om flickorna. 

Pojkarna på gymnasiet hade en tydligare tanke kring manligt och kvinnligt. Det 

verkar nästan som att de har en mindre kritisk syn på problematiken kring 

jämställdhet än pojkarna på högstadiet. Deras diskussioner kretsar mycket kring att 

pojkar och flickor är på ett visst sätt naturligt. Det är flickorna som, enligt min studie,  

fått en starkare inställning till jämställdhet och som blir upprörda när diskussionen 

tas upp. De äldre eleverna har en mer analyserande och kritisk syn på reklam och 

media, de har en förmåga att diskutera och tolka bilderna jag visat på ett annat sätt än 

högstadieeleverna. Gymnasielevernas dikussioner går in mer djupgående kring 

bilderna och hur personerna i dem framställs. De drar sedan paralleller till samhället 

och deras vardag, något som högstadieeleverna också gör med inte i samma 

utsträckning. Min studie har då visat att svaren på fråga ett och två handlar om att 

eleverna har väldigt olika syn på genus och jämställdhet beroende på om de är pojkar 

eller flickor samt deras ålder. 

studiens fråga tre som handlade om skolans möjlighet att påverka elevernas tankar 

kring jämställdhet har visat sig svår att svara på. Även om jag ser en viss skillnad i 

elevernas tankemönster så är det svårt att säga om den beror på skolan eller inte, det 

verkar som det sker väldigt lite arbete med detta i skolorna som jag besökt. Jag har 

genom elevernas svar fått en känsla av att det finns mycket kvar att arbeta med samt 

att det skulle vara bra om lärarna försöker ta tag i problemeatiken med hur elever ser 

på sig själva och viljan att inte sticka ut.  

Då Sverige är ett land som satsar mycket på arbete kring jämställdhet och eftersom 

detta är en stor del av skolans värdegrund så bör det läggas mer fokus på det i 

undervisningen, den miljö eleverna befinner sig kommer påverka deras framtidssyn. 

De elever jag pratat med har fortfarande mycket kvar av det som Hedlin kallar 

isärhållande, vilket är något vi alla måste vara med och ändra på. Det kan vara så att 
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lärare överlag behöver mer information och tips om hur problem ska motverkas kan 

göras, det måste göras nu och inte sen! 

8.1 Vidare forskning 

Min studie lägger grund för vidare forskning kring skolans roll i jämställdhetsarbetet. 

Intressant skulle vara att göra fler fokusgrupper för att se om utfallet blir ett annat. 

Genom att även föra diskussioner i fokusgrupper med både pojkar och flickor så 

kanske resultatet blir mer varierat och får en annan bild av vad eleverna tänker och 

tycker. Att göra samma studie på elever i en annan stad eller elever med utländsk 

bakgrund jämfört med elever med svenska bakgrund skulle även vara intressant. Om 

tid finns skulle forskaren kunnat följa elever över tid för att se hur deras värderingar 

och tankar förändras.  
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Fokusgrupper 

Fokusgrupp Gymnaiset pojkar den 3/5- 13 

Fokusgrupp Gymnaiset flickor den 3/5-13  
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Fokusgrupp Högstadiet flickor den 7/5-13 
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Bilaga 2 

Diskussionsämne till fokusgrupperna 

 

Reklam 

 Vad tycker ni om reklamen? 

 Vilka känslor förmedlar den? 

 Är det enkelt att förstå vilken produkt som säljs? 

 Varför tror ni att man använder saker i reklamer som inte har med produkten 

att göra? 

Jämställdhet i reklamen 

 Hur framställs kvinnor i reklam?  

 Vad tycker ni om det?  

 Hur framställs mannen i reklam? 

 Vad tycker ni om det?  

 Tror ni att människor jämför sig med dem i reklamer? På vilket sätt? Hur kan 

detta påverka oss? 

Kroppsideal  

 Tror ni att människor kan tänka sig att ha på sig något de inte tycker är snyggt 

för att det är modernt? 

 Hur kommer det sig? 

 Tror ni att människor behandlas olika beroende på utseende och kläder? 

Varför, vad tycker ni om det? 

Undervisningen 

 Har ni arbetat med reklam och marknadsföring? På vilket sätt, vad lärde ni er 

då? 

 Diskuterar ni källkritik av olika slag? 

 Anser ni att det är skillnad i skolan på hur pojkar och flickor behandlas? 

 Tycker ni pojkar och flickor beter sig olika, vad tror ni det beror på?  

 Verkar det vara mer accepterat för någon att vara på ett visst sätt? 

  


