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1. Inledning  
 

Kajsa Svaleryd hävdar i sin bok Genuspedagogik (2003) att vårt kön verkar vara av stor 

betydelse redan när vi föds och vi blir genast tilldelade diverse olika associationer beroende på 

om vi föds till pojke eller flicka. Är det en flicka förknippas hon med rosa rosetter, pyssel, 

förtroliga samtal och dockor, medan pojken får många att tänka på klätterträd, brottning och 

hög ljudnivå (2003). Denna föreställning om vad som är traditionellt manligt eller kvinnligt 

följer oss sedan genom alla år och det är väldigt viktigt att vi följer dessa ramar för att anses 

vara socialt accepterade.  Men vad blir konsekvenserna av att vi redan från tidig ålder delar in 

flickor och pojkar efter förutbestämda mönster? Idag lever vi i ett samhälle med väldigt snäva 

ramar kring vad som är socialt accepterat både i och utanför skolans värld. Sociala normer 

mellan könen är ständigt närvarande, och hur förhåller man sig till dessa som lärare?  

För att kunna uppmuntra och motivera mina nuvarande och framtida elever till en möjlighet av 

ett friare identitetsskapande och få dem att fundera över normer är det för mig intressant att 

undersöka hur eleverna själva bidrar till konstruerandet av dessa. Genom att synliggöra normer 

och visa ett slags visuellt könsbyte via kortfilmen ”Se mig” av gruppen Crazy Pictures, vill jag 

utmana eleverna till att själv reflektera över de inte alltid så självklara normerna som vi 

undermedvetet förhåller oss till för att anses vara socialt accepterade i den grupp vi befinner oss 

i.   

Mitt mål med studien är därför att få en bättre förståelse kring hur elever 

konstruerar och upplever normer kring vad de anser vara traditionellt eller typiskt ”manligt” 

och ”kvinnligt”, samt få inspiration kring hur jag som pedagog kan för att motverka dessa 

normer.  
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1.1.1 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med studien var att undersöka och diskutera hur elever i en gymnasieskola i Sverige 

konstruerar och upprätthåller könsnormer samt vilka egenskaper de tillskriver ”manligt” och 

”kvinnligt”. Vidare ville jag även undersöka hur den visuella filmatiseringen av ett utbytande 

av dessa egenskaper påverkar dem genom att analysera diskussionen ur ett normkritiskt 

perspektiv.  

För att besvara syftet ställdes följande frågeställning:  

 

o Hur konstruerar eleverna vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”?  

 

o Hur upprätthåller eleverna dessa normer? 

 

 
 
1.1.2  Avgränsningar  
De avgränsningar som har gjorts i studien beror främst på arbetets omfång och tidsåtgång.  

De normer som behandlas i studien är de som rör konstruerandet av traditionellt ”manligt” och 

”kvinnligt” trots att även andra normer kring identitetsskapande är centrala i sammanhanget. På 

grund av att jag endast haft möjlighet att vid ett längre tillfälle både introducerat metod för att 

analysera film, sett kortfilmen och även haft diskussionen med eleverna så gjordes även en 

avgränsning vad gäller materialet. Från början var syftet att introducera mer än en film för att 

ge eleverna ytterligare diskussionsunderlag, men på grund av tiden så var jag tvungen att välja 

bort en av filmerna.  

Studiens syfte är inte att ge generella svar på hur gymnasieelever konstruerar män 

eller kvinnor eller vilka egenskaper som tillskrivs de stereotypiseringar som diskuterats, särskilt 

eftersom elevgrupperna består av tre generellt homogena grupper av elever vad gäller social 

bakgrund, klass och etnicitet. På grund av arbetets omfattning och tidsåtgång så kommer enbart 

elevernas svar att redovisas som är av intresse för studien. Detta leder naturligtvis till att 

resultatet i studien blir vinklat.  
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1.2  Forskningsöversikt  
I detta avsnitt presenteras den tidigare forskningen som behandlar hur genus konstrueras av 

barn samt två relevanta begrepp som används i studien; heteronormativitet och maskulin 

hegemoni.  

 

1.2.1. Barns skapande av det sociala könet  
Pedagogikforskaren Birgitta Almqvist (1989, 13-15) menar att könsidentitet är den sannolikt 

tidigaste och starkast befästa faktorn i socialisationsprocessen. Redan från tidig ålder lär sig 

barn att skilja på kvinnligt och manligt och anammar detta som om denna lärdom är en 

oföränderlig del av deras identitet. Både flickor och pojkar söker efter denna identitet bland 

annat genom lekar som fungerar som övningar i framtida roller som stämmer överens med 

könsnormen. Svaleryd (2006, 14-16) menar att barnets skapande av denna könsidentitet är en 

känslig process. Pojkar blir fostrade att grunda sin upplevelse och sitt konstruerande av 

könsidentitet på vad som anses vara en olikhet, där det i huvudsak är viktigt att identifiera 

motpoler, mammor, fröknar eller kvinnliga kamrater, då de tidigt förstår att de ska bli något 

annat som krockar med de faktorer som associeras med kvinnorna i deras närhet– ”De ska bli 

män” (2006, 16). Pojken tvingas därmed till ett identitetsskapande som grundar sig på att 

pojken bör identifiera vad som anses vara representativt för en flicka, i syfte att senare undvika 

detta. Pojkarna får en förståelse för normen de bör leva upp till; De ska vara aktiva, dominanta, 

högljudda och kräva uppmärksamhet (ibid,.)  

I relation till pojkarnas identitetsskapande som grundar sig på olikheter, blir 

flickor fostrade att grunda sina identitetsupplevelser på likheter. Flickor identifierar sig många 

gånger med ett ”vi” istället för ett ”jag” och utvecklas i nära och känslomässiga relationer med 

exempelvis en bästis där de tränar lyhördhet, hänsyn, medkänsla och anpassningsförmåga 

(2006, 19).  Ett exempel på skillnaden mellan pojkar och flickor tar sig i uttryck i deras lek – 

där pojkar generellt ter sig till andra pojkar och rör sig långt ifrån de vuxna. De springer, jagar, 

tävlar och jämför och i klassrummet ges de mycket negativ uppmärksamhet av läraren i form 

av förmaningar på grund av deras gränsöverskridande och högljudda uppträdande. Att 

upprepande gånger möta liknande negativa reaktioner ifrån omgivningen kan leda till att 

pojken kan känna en osäkerhet runt sin identitet vilken i sin tur leder till prestationsorientering 

och tävlan om vem som i sin tur är ”mest pojke”, något som kan yttra sig både kring vem som 

springer snabbast eller är starkast, till vem som drack mest öl under helgen. Lekarna 

kännetecknas av en hierarki i gruppen och utmärks av fysisk aktivitet eller i ovan nämnda 
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tävlingsmoment (2006, 16-18). Flickornas lek utmärks istället av att de läser böcker, skriver 

brev och handlar målmedvetet och effektivt men är ändå konstant medvetna om deras inverkan 

på andra. Som tidigare nämnts har de gärna en bästis som de anförtror sig åt och tränar hänsyn 

och medkänsla. Flickorna tränar sig i att gå in och ut ur relationer men inte i att vara ensamma 

vilket i sin tur leder till att en konflikträdsla kan uppstå som då hotar relationen. Vidare menar 

Svaleryd (2006) att flickor ofta blir uppmärksammade för sina yttre attribut som exempelvis att 

de är söta eller ”fina i håret”, eller att de hjälper till; ”Vad duktig du är!” (2006, 20). Detta kan 

senare resultera i att flickorna mäter sitt egenvärde i vad de gör för andra och hur de ser ut. I 

skolan så utmärks skillnaden mellan pojkarna och flickorna att flickorna ofta blir talade till med 

ett mjukare tonfall och förväntas vara snälla och lydiga. Till skillnad från pojkarnas högljudda 

positionerande i klassrummet så lever flickorna efter normen att sitta ner och göra som de blir 

tillsagda. Risken med denna olika behandling mellan pojkar och flickor kan leda till att 

flickorna intar en biroll och att de får mindre uppmärksamhet av pedagogen. De flickor som 

anses vara ”duktiga flickor” är de som får minst uppmärksamhet i ett klassrum, i förhållande 

till ”duktiga pojkar” som är de som får mer uppmärksamhet än övriga pojkar (2006, 18-22). 

”Alla barn är oerhört mottagliga för subtilt uttalande och outtalade signaler, krav, normer, 

förväntningar, regler och villkor som de möter” (2006, 22), och en följd av detta blir att barn 

därmed tidigt får lära sig sitt ”rätta” kön, vilket innebär att de måste förhålla sig till vissa 

normer och beteenden för att bli accepterade av omgivningen (ibid,.).  

 

	  
1.2.2 Det heteronormativa & Den maskulina hegemonin 
Lundin och Elmeroth (red) definierar termen heteronormativitet som en ”föreställning om att 

alla är heterosexuella och önskar leva i tvåsamhet”(2014, 60). Enligt normen blir alltså 

heterosexualiteten en ideala subjektsposition och den grundläggande modellen för relationer 

mellan könen. Heteronormen förklaras utifrån två olika distinktioner, den första är den mellan 

man och kvinna. Denna distinktion benämns av Lundin och Elmeroth (2012, 60-61) som 

dikotomisering av kön och utgör grunden för att heteronormen ska kunna existera. Gör man inte 

skillnad på och isärhåller kön, så kan det inte existera någon heteronorm. Den andra 

distinktionen, differentiering av sexualiteter, syftar på de förväntningar som finns om att en 

person som beskrivs vara kvinna, automatiskt ska attraheras av en person som beskrivs som en 

man och vice versa. Gränsdragningen mellan heterosexualitet och andra sexualiteter är grunden 

för att denna process ska fungera. Genom att kritisera och utmana heteronormen, utmanar man 
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även föreställningen om vad som betraktas vara traditionellt kvinnligt och traditionellt manligt 

(2014, 60-61). Heteronormen kan därmed vara något som inte uppmärksammas förrän någon 

utmanar dessa traditionella föreställningar om vad som är ’typiskt’ för respektive kön.  

 I en artikel skriven av Mimi Schippers publicerad 2007, beskrivs begreppet 

hegemoni som den kulturella dominans en grupp människor erhåller över samhället. Denna 

dominans leder till att sociala normer kring vilka attityder och värderingar som anses vara 

accepterade etableras. Schippers hänvsar till Reawyn Connells modell där genus beskrivs vara 

en socialt konstruerad struktur utan någon egentlig biologisk anknytning. Dessa bidrar senare 

till skapandet av genus via något som Connell kallar den reproduktiva arenan, vilket syftar till 

vår kroppsliga struktur och reproduktiva skillnader. Dessa påverkar senare till skapandet av 

genusordningen, där maskulinitet verkar som ett tillämpande för både män och kvinnors 

praktiserande och handlingsutrymme (Schippers 2007). Vidare menar Connell att denna 

tillämpning lätt kan resultera i att både sociala och kulturella plan blir påverkade.  Genom att 

förkroppsliga denna maskulina tillämpning vid upprepande tillfällen skapas en samhällsstruktur 

som påverkar både individer, institutionella strukturer såväl som global maktfördelning. Den 

maskulina hegemonin gestaltas därmed av manlig överordning där patriarkatet blir legitimt i 

den rådande samhällsordningen. I relation till detta menar Connell (Schippers 2007) att det inte 

existerar någon feminin hegemoni då vad vi betraktar som ’kvinnlighet’ är konstruerat i 

förhållande till kvinnors underordning. Denna beskrivs i sin tur vara konstruerad för att i första 

hand tillmötesgå manliga begär och intressen. Ett maskulint hegemoniskt samhälle domineras 

därmed av heterosexuella män, och i förhållande till kvinnans underordning så underordnas och 

exkluderas även homosexuella män (Schippers 2007).  

 Varför begreppet ”den maskulina hegemonin” används i denna studie är för att 

genus- och feministiskt orienterad forskning har under de senaste åren främst fokuserat på 

mäns överordning i samhället. Både över kvinnor och barn men också över andra män eller 

grupper med en annan genustillhörighet (Connell 1996).  

 

1.3  Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel så kommer de teorier som använts för att tolka resultaten i analysen att 

redovisas. Detta kapitel är uppdelat i tre delar, där den första delen redogör för 

genusbegreppet och hur detta kan förklaras. Den andra delen baseras på Toril Mois teori om 

att könet är sociokulturellt konstruerat och den andra delen reder ut begreppet norm samt 

förklarar det normkritiska perspektivet.  
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 1.3.1 Genusbegreppet 
I Sverige lanserades genusbegreppet i Sverige på 1980-talet av Yvonne Hirdman (2003) som 

menar att vårt genussystem är uppbyggt av två grundläggande egenskaper. Den första är att det 

existerar en hierarkisk ordning mellan könen, där män är överordnade kvinnor i samhället. 

Detta innebär att det förekommer en dikotomi som syftar till att särskilja män och kvinnor där 

mannen synliggörs som norm. Den andra egenskapen som utgör genussystem är att genus bör 

ses som något som är kulturellt nedärvt, där män och kvinnor existerar under strukturella och 

osynliga överenskommelser. Genom att dessa föreställningar upprätthålls bidrar det ytterligare 

till att mannen fortsätter att verka som norm och ges en maktposition i samhället (2003).  

 Andra teorier om ”könsroller" grundar sig i att kvinnor och män delas upp enligt 

stereotyper baserat på beteende, roller och förväntningar där dessa anses vara olika för de båda 

könen. Dessa idéer kring stereotyper grundar sig främst i uppfostran och ”härmning”, men även 

i biologiska skillnader. Hirdman diskuterar även ytterligare ett begrepp som uppkom för att 

skilja det sociala könet från det biologiska – genusbegreppet (2003). Genus definieras utifrån 

hur sociala, kulturella och även tidsmässiga aspekter påverkar föreställningar om kön. Genus är 

föränderligt över tid och definieras också olika beroende på i vilket socialt eller kulturellt 

sammanhang det diskuteras i. Det är människan som konstruerar genus och det görs ofta 

omedveten som när vi exempelvis könskodar, det vill säga vi förknippar olika yrken eller 

föremål med kön (Hirdman 2003). Ett exempel på en könskodning är att ”sjuksköterska är ett 

kvinnligt yrke”.  

 

1.3.2 Det sociokulturella könet 
Toril Moi beskriver i sin bok Sex, Gender and the body (2005) risken med att förväxla 

kvinnlighet med att vara kvinna. Detta är oerhört ofördelaktigt då vad som anses vara 

”kvinnligt” respektive ”manligt” är sociala konstruktioner. Att vara kvinna eller man syftar på 

den biologiska skillnaden medan de sociala konstruktionerna har sina rötter i generalisation och 

kulturella normer. Ett exempel på en överdriven kulturell norm, något Moi benämner som en 

social könstendens, är att anta att alla kvinnor är feminina. Om en kvinna inte lever upp till 

normen om vad som anses vara kvinnligt så kommer hon att bli betraktad som onaturlig och 

avvikande eftersom vår ”naturliga sanning” är att kvinnor är feminina.  
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Vidare menar Moi att det är svårt att konstruera en mer passade definition av termen 

kvinnlighet utan att fastna i de redan existerande kulturella normerna, mycket för att dessa 

konstant förändras (2005).  

 Moi citerar Simone de Beauvoir med frasen ”One isn’t born a woman, one 

becomes one” (108:2005) och menar vidare att även den sexuella identiteten och de 

standardiserade värden vi knyter till termen kvinnlighet är även dessa sociala konstruktioner. 

Den patriarkala traditionen innebär att vi automatiskt länkar “kvinnlighet” med alla kvinnors 

sexuella identitet genom att tilldela attribut som anständighet, ödmjukhet och ljuvlighet till den 

kvinnliga könsrollen utan att ta hänsyn till varken den biologiska eller den sociala 

konstruktionen. Dessa termer används istället för att förklara en kvinna per automatik, något 

som leder till att definitionen av kvinnlighet blir mer komplex. Essentiella och sociala särdrag 

som vi förknippar med alla kvinnor är främst kulturellt accepterade och är djupt rotade i det 

patriarkala samhället. När vi förhåller oss till förutfattade meningar om att alla kvinnor är 

feminina och alla män maskulina så begränsar vi både kvinnor och mäns sociala position i 

samhället, en position som generellt innebär att män automatiskt ses som överordnad och 

kvinnor som underordnad (ibid.).  

 Moi menar vidare att ett vanligt tillvägagångsätt att analysera kvinnlighet är via 

binära motsatser, den vanligaste av dessa är att jämföra manligt/kvinnligt. Genom att jämföra 

motsatser är det ofta lätt att få fel uppfattning om innebörden av ett ord då människor tenderar 

att dela upp orden i hierarki och tilldela ett av orden överordnade kvaliteter. I fallet 

manligt/kvinnligt är det generellt “manligt” som tilldelas en överordnad position och 

”kvinnligt” utses till den andra, negativa motsatsen (2005).  

 

1.3.3 Normkritisk perspektiv 
För att kunna förklara och redogöra för ett normkritiskt perspektiv så måste vi först definiera 

ordet ”norm”. Enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras ordet “norm” som det som anses 

vara det normalt godtagbara beteendet i en social grupp. Normer kan delas in i olika system där 

det finns ett förväntat beteende som individerna i gruppen måste förhålla sig till. Dessa system 

kan bland annat delas in i kategorierna rättsligt, ekonomiskt, moralist och estetiskt och värderas 

olika högt beroende på hur den sociala gruppen är konstruerad. Samhällets normsystem 

återfinns både i traditioner och seder men även i våra formella lagar (NE, 2014).  

 I enlighet med Nationalencyklopedin beskriver Lena Martinsson i sin bok Skola i 

normer (2014) begreppet norm som ”ett vardagligt ord som fångar upp viktiga teoretiska 
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aspekter av sådant som möjliggör makt och ojämlikhet”(2014, 10). En norm är därför något 

som av massan anses vara normalt och synliggör därmed samtidigt vad som av den sociala 

gruppen eller samhället inte anses vara normalt. Martinsson menar vidare att alla normer inte är 

skadliga, som exempelvis skolans värdegrund. En skadlig norm är den som diskriminerar och 

utesluter andra människor, exempelvis vid stereotypifiering där man förenklar och överdriver 

något som är typiskt, vilket leder till att beskrivningen blir så överdriven att varken den som 

blir stereotypifierad eller de som finner sig vara utanför stereotypen känner igen den eller kan 

identifiera sig med den. Detta kan leda till att en grupp människor känner att de inte blir sedda 

eller accepterade i samhället då de ses som något som avviker den rådande normer. Exempel på 

sådana grupper är de människor som inte benämner sig själv som heterosexuell, människor av 

annan hudfärg än majoriteten av invånarna på en plats eller i ett land, människor med 

funktionshinder eller pojkar som inte är manliga och flickor som inte är feminina (2014).  

 Martinsson (2014) menar att faran med normer blir när de upprepas, då en norm 

befästs på nytt. Problemet är att normen exkluderar alla som inte lever efter normaliteteten och 

måste därför utmanas. Det eller de som anses uppfylla normens kriterier blir överordnade de 

andra, och det är denna överordnande kategorin som måste dekonstrueras då det skapar och 

värderar olikheter mellan människor. Martinsson belyser även att det är svårt att stå utanför 

normer och vara objektiv, men att börja problematisera normen och uttrycka motstånd kan man 

göra nya upptäckter kring hur en själv och andra förstår världen (2014, 12-15).  

 Lotta Eek-Karlsson och Elisabeth Elmeroth (red) uttrycker i boken Normkritiska 

perspektiv (2012) att inom begreppet ”norm” kan det även urskiljas två olika riktningar. Den 

första är teoretiska antaganden där verkligheten beskrivs ur en systematiserad 

förklaringsmodell där normen grundar sig på vetenskapliga teorier eller erfarenhet. Ett exempel 

på ett teoretiskt antagande kan vara att ”vi presterar bättre om vi motionerar regelbundet” eller 

att ”kvinnor kan göra flera saker samtidigt” (2012, 16). Den andra riktningen är värdemässiga 

antaganden och är baserade på vad en människa upplever och anses är rimligt i relation till 

andra människors värderingar. Ett exempel på detta är att det är ”viktigt att arbeta med genus i 

skolan” eller att ”dödstraff borde tillåtas”(2012, 17). Ju fler människor som tillskriver sig 

normen, desto större legitimitet får den vilket kan leda till att en grupp med människor som 

legitimerar en norm känner samhörighet och kan därför börja identifiera sig som en grupp. I 

olika grupper kan det då även utvecklas olika normsystem vilket ofta leder till att det även 

skapas hierarkier mellan grupper. Det kan även skapas normer för de som inte tillhör gruppen, 

ett exempel är vuxna som uttrycker ”barn ska synas men inte höras” (2012, 19), en norm som 
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de vuxna möjligtvis tjänar på och som den exkluderade och här även styrda gruppen, barnen, 

drabbas av den då vi kan göra antagandet att de inte är barnen som varit med och skapat 

normen. Normer har därmed två sociala funktioner – att fungera som något som är socialt 

sammanhållande men också något som är styrande och kontrollerande. De som väljer att följa 

den sociala normen får därmed lättare tillgång till gruppen och kan då bli belönad genom 

exempelvis bekräftelse och en känsla av tillhörighet. De som i sin tur väljer att inte följa 

normen kan bli påverkad negativt och bli betraktade som avvikande, något som exempelvis kan 

leda till känslor av skuld och skam beroende på normens natur (2012, 20-25).  

 Ett normkritiskt perspektiv innebär att man medvetandegör de föreställningar som 

finns kring vad det är som betraktas normalt, och lägger speciellt vikt vid vilken form av 

diskriminering som föds ur dessa föreställningar. Eek-Karlsson och Elmeroth (red) menar 

vidare att diskriminering föder ojämlikhet och att det generellt sett är de grupper som befinner 

sig i en normposition som ges och tar makten att diskriminera de utanför normen (2014, 125-

128). Ett exempel som togs upp i den tidigare forskningen i kapitel 1.2.2 Det heteronormativa 

& Den maskulina hegemonin är att homosexualitet eller andra personer som inte ser sig tillhöra 

den heterosexuella normen automatisk blir avvikande. Eek-Karlsson och Elmeroth (2012, 127) 

tydliggör detta maktperspektiv genom att skapa motsatta begrepp:  

 

Normalitet   Avvikelse 

Priviligierad    Marginaliserad 

Överordnad    Underordnad 

Förtryckande    Förtryckt 

Subjekt    Objekt 

Figur 1. Normkritiska maktbegrepp enligt Eek-Karlsson och Elmroth: Normkritiska perspektiv, 2012:127 

 

Här menar Eek-Karlsson och Elmeroth (2012,127-129) att normaliteten eller normalpositionen 

utgörs av en priviligierad, överordnad och förtryckande subjektsposition och avvikarpositionen 

den motsatta. Dessa beteckningar är skarpa och som tabellen illustrerar är det en fråga om 

ytterligheter och svartvita begrepp som behöver nyanseras för att förstås i ett större 

sammanhang (ibid,.). 

 Sammanfattningsvis kan man förtydliga att det i ett normkritiskt perspektiv är 

normen som ska problematiseras, inte de personer eller grupper som avviker ifrån den. Ett 

normkritiskperspektiv innebär en strävan eller insikt om att det finns flera sätt att definieras 
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som människa och målet med att ifrågasätta och problematisera nuvarande normer är att 

utvidga normalitetsbegreppet (2014).  
 

1.4 Metod  
I detta kapitel kommer upplägget kring studiens metodform och tillvägagångssätt att klargöras. 

De avsnitt som här innefattas är metodval, urval och genomförande, etiska aspekter,  

metodkritik och analysmetod. Avslutningsvis så kommer även ett avsnitt gällande studiens 

disposition att redovisas.   

 

1.4.1 Metodval 
För att få svar på frågeställningen har studien utförts via intervjuer med tre elevgrupper 

bestående av fyra eller fem elever i varje grupp. Anledningen till varför denna kvalitativa 

metod fördrogs var eftersom både syfte och frågeställning är kopplade till elevernas tankar 

kring hur de upplever och konstruerar genus. Intervjuer är att föredra då studiens syfte i 

huvudsak är kopplade till människors upplevelser och tankar (Repstad 2008, Kvale & 

Brinkmann 2009). Om en kvantitativ metod hade valts hade svaren lätt haft tendenser att bli 

mer översiktliga och möjligheten att få eleverna att utveckla sina svar hade fallit bort (Eliasson 

2010).  

 Strukturen på de intervjutillfällen som hölls var semistrukturerade intervjuer, 

något som Repstad (2008) beskriver som intervjuer där det finns en intervjuguide med olika 

frågor, men intervjuaren har fortfarande stor möjlighet att följa upp mer intressanta svar med 

eventuella följdfrågor. Det är även möjligt för intervjuaren att ingripa och förtydliga vissa 

frågor om detta skulle behövas. Vidare menar Repstad (2008) att om istället en mer 

specificerad intervjuguide hade använts skulle denna lätt kunna uppfattas som fyrkantig och 

leda till att respondenterna känner sig låsta och undviker att utveckla eller resonera kring sina 

svar (2008). Semistrukturerad intervju användes därför på grund av dess flexibilitet och 

intervjuguiden finns bifogat som Bilaga A.  

Syftet bakom utformandet av frågorna i intervjuguiden var att de skulle vara av 

öppen karaktär, vilket innebär att frågorna utformats på det viset att de kräver mer utvecklade 

svar än enbart ja eller nej. De öppna frågorna bidrog här till mer ingående svar samt att det var 

lättare att etablera en konversationsartad intervju (Bryman 2011 jmf Kaijser & Öhlander 2011).  

 

1.4.2 Urval och Genomförande 
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Inför genomförandet av denna studie gjordes ett urval kring valet av skola samt valet av elever. 

Här användes ett bekvämlighetsurval då jag redan har kontakt med en närliggande 

gymnasieskola. Bekvämlighetsurval innebär kort att man använder sig av något som ligger nära 

till hands och är åtkomligt, därmed användes en skola där jag sedan tidigare har anställning. 

Problematiken kring denna typ av självselektion är att eleverna som väljs ut kan innebära hög 

grad av lika individer (Trost 2005). Som tidigare nämnts är studien av kvalitativ karaktär där 

detta inte är något hinder eftersom det är elevernas erfarenheter och föreställningar som är i 

fokus. Eleverna som valdes ut ingår i en klass och delades upp slumpmässigt men med ett 

försök att i en grupp blanda tjejer och killar; inget urval skedde därmed kring elevernas etnicitet 

eller religion och de variationer som skett kan då betraktas som slumpmässiga (Trost 2005).  

 Genomförandet inleddes med en kort presentation av studiens syfte och ett 

klargörande kring hur den i huvudsak kommer att gå till. Sedan förklarades olika nyckeltermer 

kring hur man kan betrakta film enligt Elsaesser & Bucklands bok Studying Contemporary 

American Film, publicerad år 2002. Dessa kommer att behandlas mer utförligt i förhållande till 

filmen i resultatdelen Det visuella könet.  

Trost (2005) menar att en kortfattad beskrivning av arbetets omfattning och en 

mer utveckad förklaring kring studiens syfte är av vikt för att väcka intresse och öka 

möjligheten till positiv respons (2005). I enlighet med Vetenskapsrådet (2005) och Repstad 

(2008) framfördes därefter de etiska aspekter som studien förhöll sig till och eleverna påmindes 

vid flera tillfällen under intervjun om sina rättigheter samt studiens syfte. Under intervjuns 

gång så utfördes sedan anteckningar skriftligt för att inte missa intressanta observationer, 

reaktioner eller egna reflektioner i enlighet med Bryman (2011). Vid två intervjutillfällen 

spelades ljudet in i syftet att användas som underlag om svårigheter med att anteckna uppstå. I 

den tredje gruppen var några elever emot att bli inspelade och därför tog jag hänsyn till detta.  

 

 

1.4.3 Etiska Aspekter 
Med etiska aspekter avses forskningsetiska principer som innefattar forskningskrav och 

individskyddskrav. Forskningskravet handlar om att förbättra och utveckla de kunskaper som 

redan finns tillgängliga medan individskyddskravet består av fyra huvudkrav som benämns:  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:5). 
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Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska delges information 

om undersökningens syfte samt informeras om vilken roll och rättigheter de har. Det ska 

därmed framgå att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst har rätt att avbryta 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har uppfyllts i arbetet genom att de 

deltagare som medverkat har delgetts information om deras roll, rättigheter och 

undersökningens syfte. Detta har då skett genom att intervjupersonerna informerats vid första 

kontakten, samt kontinuerligt i samband med intervjun. 

Samtyckeskravet behandlar intervjupersonernas rättighet att själv bestämma över 

deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9). Detta uppfylldes då deltagarna informerades om 

att det är viktigt att de upplever att de har kontroll över frågor och eventuella följdfrågor som 

uppkommer under diskussionen och samtycka innan intervjun kan genomföras. Då 

intervjupersonerna var elever i årskurs 3 på gymnasiet och 18 år fyllda så räckte det med deras 

samtycke. Därmed behövde inte ytterligare personer informeras eller tillfrågas, som exempelvis 

vårdnadshavare (Trost, 2005:66-67; Vetenskapsrådet, 2002:9). 

Konfidentialitetskravet innebär, som namnet antyder, att deltagarna har full rätt 

till konfidentialitet. Detta innebär bland annat att intervjupersonernas personuppgifter inte ska 

förvaras där de är åtkomliga för obehöriga. Det är viktigt att den enskilde informanten inte ska 

kunna identifieras och för att förhindra detta vidtas då vissa åtgärder (Vetenskapsrådet, 

2002:12). För att upprätthålla denna etiska aspekt har de medverkande elevernas riktiga namn 

och andra känsliga uppgifter exkluderats ur arbetet. Intervjutillfället i sig kommer heller inte att 

delas i denna studien då det kan användas till att försöka identifiera eleverna.  

Nyttjandekravet innefattar insamlade uppgifter om enskilda personer och att dessa 

endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna försäkrades 

om att inget som uttrycktes under intervjun skulle missbrukas, utan endast användas i 

forskningssyfte. Enligt Kajser och Öhlander (2011) är det viktigt att delge sådan information 

för att intervjupersonen ska känna sig bekväma. Eleverna har här fått information kring deras 

anonymitet samt att de gärna får tillgång till studien efter att den färdigställts.  

Elevgrupperna som deltagit kommer inte att presenteras eller beskrivas utifrån om 

de är tjejer eller killar, något som annars skulle kunna vara en intressant faktor att analysera då 

detta kan påverka hur och med vilka verktyg de använder i konstruerandet av ”kvinnligt” och 

”manligt” samt hur de konstruerar sin identitet. Detta var ett val jag gjorde som författare av 

studien eftersom jag ansåg att det skulle finnas en risk i att man då skulle kunna identifiera 

elevgrupperna och hade på så vis brutit mot konfidentialitetskravet.  
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1.4.4 Metodkritik 
Som person är det svårt att vara helt neutral och objektiv då det är mitt intresse och min 

tolkning av de resultat som presenterats som kommer att inkluderas i denna studie. En aspekt 

som noga övervägts i denna studie är maktförhållandet mellan mig som författare och de 

intervjuade eleverna, då jag annars har en anställning på skolan och en maktposition gentemot 

dem. Därmed var det ytterst viktigt att under arbetets gång betona syftet med studien samt att 

detta givetvis inte påverkar deras betygsättning i något ämne. Eleverna uttryckte en förståelse 

kring detta och därmed beslöt jag att inte byta skolan då jag, som tidigare nämnts, valde denna 

på grund av bekvämlighetsskäl. Jag är medveten om att trots detta uttryck av förståelse så har 

eleverna och jag en relation sedan tidigare, något som kan ha påverkat deras svar i 

diskussionen. Även min egen relation till eleverna kan påverka mig som författare till studien 

vad gäller exempelvis följdfrågorna som ställdes i intervjuerna. Då jag varit medveten om och 

reflekterat över detta tidigare har jag försökt att förhålla mig så neutralt och objektivt som 

möjligt, både gentemot eleverna men också kring intervjuerna i stort.   

 

1.4.5. Analysmetod  
I denna studie är det främst språk och observationer av reaktioner, samspel och beteenden 

under de intervjutillfällen som genomförts som ligger till grund för den analys och tolkning 

som gjorts av resultatet. Bryman (2011) förklarar etnometodologin som en metod där muntlig 

interaktion är ett sätt att undersöka maktordningar och samhälliga strukturer (2011, 466-468). 

Eftersom det i denna studie även är av intresse att analysera tystnader och visuella uttryck är 

det därför fördelaktigt att använda sig av ett diskursanalytiskt verktyg som innefattar denna typ 

av analys- och tolkningsmöjligheter (Lindgren 2009, 14-17, Bryman 2011, 474) Diskurs är i 

förenklad form ett begrepp som kan förklaras som socialt konstruerade språkliga mönster i  

inom ett specifikt sammanhang, dessa mönster kan innefatta sådant som utseende, språkbruk 

och handlingssätt. Inom dessa mönster råder sedan bestämda normer som vi sedan följer när vi 

agerar inom förutbestämda sociala domäner, exempelvis en “medicinsk diskurs” (Winther et 

al.2013:7). Dessa mönster definierar gränserna och normerna för vad som är acceptabelt kontra 

oacceptabelt inom det specifika sammanhanget. En diskurs kan förklaras lika mycket genom 

vad den exkluderar och avgränsar som vad den inkluderar (Nilsson 2008:55).  

 Diskursteori fokuserar i sin tur främst på de maktförhållanden som uppstår och 

söker att upptäcka dessa socialt konstruerade mönster genom hur kulturellt förutbestämda språk 
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eller texter förmedlas (Bryman 2011, 276). I denna studie är det elevernas utsagor, reaktioner, 

sampsel och det visuella mediet, Se mig (2015), som deltagarna diskuterar som utgör den 

version som konstruerar ”manligt” och ”kvinnligt”. Elevernas utsagor har sedan granskats 

utifrån en tematisk analys som innebär att forskaren söker relevanta diskurser eller teman i sitt 

empiriska material genom att konstruera matriser som strukturerar materialet enligt relevanta 

teman och subteman (Bryman 2011, 528-530). Syftet med denna metod är därmed att upptäcka 

och synliggöra dessa diskurser eller teman som är av intresse för studien. De som sedan 

upptäckts i studiens resultat har lyfts fram med utgångspunkt i teorin samt hur ofta de 

förekommit i intervjuerna (ibid., 529).  

	  
	  
1.5 Disposition  
Studien inleds med en presentation av det visuella materialet som utgör grunden för de 

intervjuer som genomförts. Härefter följer intervjun, studiens resultat, samt även analys och 

tolkning. Dessa har kombinerats då det annars hade funnits risk för en onödig upprepning i 

studien, istället sammanställs dessa och följs sedan av en sammanfattande diskussion. Slutligen 

diskuteras vidare forskning som kan vara av intresse för framtida studier.  

 
2. Resultat & Analys 
Här kommer studiens empiri, metoden för att analysera kortfilmen samt elevernas diskussion, 

att presenteras och analyseras. Utifrån diskussionerna som genomförts med elevgrupp A, B 

och C så kommer svaren och observationer under intervju kring elevernas reaktioner under 

filmen att vävas in för att få en djupare inblick kring händelseförloppet. Elevgrupperna varvas 

eftersom syftet med studien är att få en samlad bild av hur dessa tre grupper uppfattar genus 

och konstruerar manligt och kvinnligt, samt vilka reaktioner de fått efter filmen. Eleverna är 

numrerade för att öka läsbarheten i rapporten och inte förvirra läsaren i analysen av svaren. 

Frågorna som utgåtts ifrån under intervjutillfället finns att tillgå i Bilaga A. Den primära 

litteraturen som använts för att klargöra metoden för att analysera kortfilmen Se mig i denna 

studie är ”Studying Contemporary American Film” skriven av Elsaesser & Buckland 

publicerad år 2002.  
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2.1 Det visuella könsbytet  
Elsaesser & Buckland (2002) menar att det främst är vilket intryck av verkligheten som 

förmedlas som är av intresse när man analyserar film. Det behöver alltså inte vara viktigt vad 

som faktiskt är verklighet utan hur väl filmen upprättar kulturella koder och normer (ibid. ).  

När man analyserar film finns det två modeller att förhålla sig till; den första har 

sitt ursprung i klassiska noveller och drama (Aristoteles poesi och Gérard Genette), den andra i 

sagoberättande och myter (Lévi-Strauss och Bahktin). Dessa två modeller skiljer med vad 

Elsaesser & Buckland (2002, 29-32) kallar makro-analytiskt och mikro-analytiskt perspektiv. 

Makro-analytiskt perspektiv innefattar alla berättande delar, oavsett vilket medium eller 

material som används i framställningen, exempelvis muntlig, skriven, berättande film, serier 

och symboliskt måleri. Mikro-analytiskt perspektiv innebär att man studerar olika stilistiska 

föremål som är mest relevanta för analys av filmens diskurs, exempelvis hur kameran rör sig 

och vilket perspektiv som används vid filmandet, kompositionen i bilden, övergången mellan 

scener och relationen mellan ljud och bild (2002, 30).  

Ur ett mikro-analytiskt perspektiv kan man tolka att kortfilmen ”Se Mig” utspelar 

sig på en påhittad, oidentifierad arbetsplats och visualiserar traditionellt stereotypa könsroller 

via ett utbyte: kvinnorna i filmen spelar traditionellt stereotypa män och männen i filmen spelar 

traditionellt sett stereotypa kvinnor. Detta görs tydligt redan i inledningen av filmen då man hör 

en kvinnlig röst beskriva ett bilsäte och ...”hur porrigt det är att glida ner i sättet och sätta sig”. 

Första bilden fokuserar på profilen av en man iklädd traditionellt kvinnliga accessoarer som 

pärlörhängen, en blekrosa kavaj och man ser att han är sminkad.  Här görs det tydligt att tittaren 

ska betrakta mannen i fråga som en stereotypisering av en kvinna. Precis som Elsaesser & 

Buckland (2002, 29-30) nämner så är öppningsscenen viktigt och kan beskrivas likt en manual 

eller en meta-text. Här upprättas tid, plats, miljö, och introducerar huvudkaraktärerna. Syftet 

med den inledande scenen är även att visa vilka ”spelregler” vi som tittare bör förhålla oss till. 

Hur är det menat att vi ska betrakta filmen och karaktärerna? Hur är det tänkt att den bör 

förstås? Inledningsscenen pågår från att man bara hör den kvinnliga skådespelarens röst och 

ljudet av telefoner som ringer blandat med annat bakgrundsljud för att upprätta miljön av ett 

kontorslandskap. Sen följer inzoomningar av ansikten på karaktärerna, och pågår tills det att 

kameran zoomar ut och vi får se konferensrummet i ett mer överskådligt perspektiv. Kameran 

manipulerar här vilken kunskap som tilldelas tittarna, något som Elsaesser & Buckland (2002, 

37-38) beskriver som narration. Med Narration menas ”berättandet” och kan exempelvis 

innebära förmedlandet av information som sker mellan karaktärerna. Det behandlar inte enbart 
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om stil (melodramatisk eller verkligt, seriöst eller komiskt) utan även hur informationen når 

publiken och vilka känslor som förmedlas. Det är därför viktigt att man försöker tolka hur 

filmen involverar och manipulerar tittaren. Syftet med filmatisk narration är att styra ögat och 

lura sinnet till att positioneras på ett optiskt eller kognitivt sätt där tittaren exempelvis får en 

känsla av att vilja veta mer eller vilja ingripa (ibid, 49).  

För att illustrera ytterligare några exempel på dessa teorier utifrån kortfilmen Se 

mig fortsätter scenen i konferensrummet. Öppningsscenen har nyss passerat och publiken har 

välkomnats in i rummet då kameran har gått från att fokusera på karaktärernas ansiktsuttryck 

till att överblicka rummet. Den manliga skådespelaren sitter tyst och tittar ner i sina papper 

medan den kvinnlig skådespelerska i förgrunden prata högljutt och fortsätter att diskutera bilar  

Figur 2. Stillbild ur filmen Se mig, Crazy Pictures, 2015. 

med de andra kvinnliga skådespelarna i kostym och slips. Den första scenen utspelar sig vid ett 

större bord i vad som ser ut som ett konferensrum. De kvinnliga skådespelarna fortsätter att 

skoja och prata högt. Den ena kvinnan säger att ”Audin är en cock-magnet” och skratt utbrister 

samtidigt som ännu en kvinnlig skådespelare tittar på mannen med pärlörhängen och säger ”Nu 

blev du våt i byxan” följt av skratt från resten av bordet. Scenen fortsätter med att de kvinnliga 

skådespelarna, beter sig generellt respektlöst mot de andra genom att exempelvis storma in på 

mötet och avbryta när den manliga skådespelaren, pratar och försöker presentera en 

sammanställning av en rapport. ’Mannen’ som stormat in börjar sedan prata om en kommande 

After Work, där de efterlyser någon som kan ’fixa lite snacks’. Alla tittar bort och ’mannen’ 

tittar på ’kvinnan’ samtidigt som han frågande lyfter ögonbrynen (se bild.)’Kvinnan’ ser 

besvärad ut och säger ”Jag kan göra det, absolut”. Chefen säger då ”Fint killar, då fixar ni det. 

Ni gjorde ju så fint sist”. 

Ur ett makroperspektiv (Elsaesser & Buckland 2002, 30) är den första scenen 

relativt upplyst, väl adapterad till att efterlikna ett generellt kontorslandskap. I bakgrunden hörs 
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telefoner som ringer, knappandet på tangentbord och ett dovt mummel från de anställda. 

Kameran börjar med en in zoomning av ansiktet på en av huvudpersonerna och zoomar sedan 

ut för att få en mer övergripande bild av lokalen och de andra karaktärerna. In zoomningar på 

de som pratar varvas med närbilder på karaktärerna runt om i rummet, en tolkning som kan 

göras av detta ur ett microperspektiv är att ansiktsuttrycken är viktiga för att förmedla 

stämningen i rummet och för att bidra till berättelsen. Efter scenen i konferenslokalen zoomar 

kameran ut och övergår i en ny scen där belysningen är dämpad och det är ett varmt ljus. 

Kameran zoomar in på en av de manliga skådespelarnas händer som står och hackar paprika, 

här kan tittaren dra kopplingen till att det förmodligen är snacks till företagets planerade After 

Work. En annan manlig skådespelare kommer in och under konversationen mellan de två 

zoomar kameran in på deras ansiktsuttryck (se bild nedan).  

 

Figur 3 och 4. Stillbilder ur filmen Se mig, Crazy Pictures, 2015.  

Precis i slutet av scenen börjar en poppig låt att spelas och bilden övergår till att 

zooma in på ett öga som applicerar mascara, sen till läppar som applicerar rött läppstiften. Efter 

detta zoomar kameran ut och man får en lite mer övergripande bild av de manliga 

skådespelarna som gör sig iordning inför festen. I dessa två inledande scenerna kan man tydligt 

se att producenterna vill illustrera och fokusera på filmens binära oppositioner (Elsaesser & 

Buckland 2002, 32-33), eller enkla motsatspar som här är man och kvinna, eller främst 

”manligt” och ”kvinnligt”. Vid upprepande tillfällen är männen i filmen i utsatta situationer och 

förolämpas verbalt av sina kvinnliga kollegor. Vad som kan tolkas vara filmens syfte, att 

illustrera könsnormer på en arbetsplats, överensstämmer med att Se mig är filmad utifrån en 

strukturalistisk modell och fokuserar på att framställa alla element i filmen efter motsatspar. 

Exempel på dessa motsatspar är karaktärerna som förmedlas enligt manligt och kvinnligt, 

överordnad och underordnad (chef kontra anställd) men även vad gäller de känslor som 

förmedlas via ljud, ljus och bild, exempelvis stark i kontrast med svag och mjuk i kontrast till 

hård (ibid.).  
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I denna studie är det inte författarens tolkning av filmens innehåll som är av vikt 

utan elevernas upplevelser och tolkningar, därav har inte hela kortfilmens händelseförlopp, 

budskap eller innehåll beskrivits eller diskuteras i resultatet. Syftet med detta avsnitt har istället 

varit att förklara samt att via filmen redogöra kort kring några av de begrepp som eleverna fått 

tagit del av innan intervjun vad gäller hur en film är komponerad.  

 

2.2 Intervjuer 
Under kortfilmen Se mig observeras blandade reaktioner från eleverna, deras kroppsspråk och 

ansiktsuttryck pendlar mellan att de uttrycker glädje och spridda skratt, till att de ser irriterade 

och nästan arga ut. Efter att eleverna har sett klart kortfilmen inleds intervjun nästan direkt på 

elevernas initiativ, de är ivriga att komma igång. I elevgrupp A börjar de prata i mun på 

varandra och de uttrycker blandade reaktioner efter filmen. Majoriteten av eleverna tycker att 

den var ”bra”, och att de inte tidigare inte fått möta denna typ av visuellt illustrerande av 

normer och därför inte reflekterat kring liknande situationer på exempelvis en arbetsplats som 

kortfilmen utspelar sig på. Någon nämner en musikvideo av en känd artist som i videon tar 

rollen som kille för att illustrera hur kvinnor blir sämre behandlade i ett förhållande, men 

annars verkar ingen av eleverna har mött denna typ av problematiserande via ett visuellt media 

vad de kan minnas eller är medvetna om. En elev uttrycker att kortfilmen var tråkig eftersom 

den bara utspelade sig på en arbetsplats och för denne eleven kändes det för långt bort för att 

hen skulle ta till sig det som hände. När de elever som uttryckte att filmen var ”bra” och får 

svara på frågan ’varför och på vilket vis’, så resonerar tre elever:  

 

Elev 1: ”[…] Men jag tyckte den var bra ändå för jag tror att den visar typ verkligheten av hur det 

kan se ut mellan män och kvinnor på ett jobb. Skillnaden var väl bara att kvinnorna var männen… 

jag tror att man reagerar mer på det nu faktiskt om jag tänker efter. Hade det varit elaka män eller 

så istället så hade det varit mer vanligt”.  

Elev 2: ”Fast alla män är ju inte så. Det var därför jag inte tyckte den va bra, filmen, för det är ju 

precis som att nu bara för man är kille eller man, så är man en sån jävla douche! … man 

behandlar ju inte andra så eller dåligt för att de är tjejer”.  

Elev 3: ”Ja eller hur. Nej fast det va det ju ingen som sa och det är ju inte budskapet heller. Det är 

ju inte emot män, alltså filmen, meningen är väl att man ska uppmärksamma att det KAN vara 

såhär. Men det är ändå ganska sjukt, jag har nog inte tänkt såhär innan. Eller alltså man har ju 

fattat att det inte är så jämställt som man tror men detta kändes ju lite … typ som när mamma 

växte upp… Helt sjukt att det ska vara nutid eller så…”.  
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Elevernas diskussion visar här på att det finns en medvetenhet kring existerande normer och 

svaren kan här tolkas som att de har kunskap om normpositionerande (Eek-Karlsson & 

Elmeroth 2012) och även att de kan dela in karaktärerna efter vilka som anses priviligierade 

och överordnade, kvinnorna, samt de som upplevs marginaliserade och underordnade, männen 

(2012). Baserat på kommentaren från elev 3 ”… typ som när mamma växte upp” kan det tolkas 

att eleven har en förförståelse kring att normer är kulturellt betingat och att de förändras med 

tiden. Elev 1 uttrycker en förståelse kring sin egen reaktion genom att kortfilmen illustrerar ett 

utbyte där de kvinnliga skådespelarna spelar traditionellt stereotypa män. I enlighet med 

Esaesser & Bucklands metod (2012) så har därmed Crazy Pictures, skaparna av filmen, på ett 

framgångsrikt sätt etablerat hur tittarna ska betrakta männen och kvinnorna i kortfilmen. 

Elevens svar kan även tolkas med att Crazy Pictures tidigt har lyckats konstruera 

inledningsscenen där syftet enligt Elsaesser & Buckland är att visa vilka ”spelregler” vi bör 

förhålla oss till samt hur filmen ska betraktas (2012, 48-49).  

 Elev 2 uppmärksammar även stereotypen kring hur kvinnorna, ”männen”, 

framställs och agerar i kortfilmen. Enligt Lundin (2012) kan detta tolkas som att eleven 

utmanar heteronormen; föreställningen om vad som betraktas vara traditionellt manligt. Eleven 

exemplifierar här en kunskap att de traditionella föreställningarna som existerar kring 

”manligt” och ”kvinnligt” beteende är hämmande och kan skapa en missvisande koppling som 

direkt krockar med hur eleven konstruerar sin identitet.  
I elevgrupp B uttrycktes liknande tankar kring filmens innehåll. Många ansåg att 

karaktärerna var överdrivna men att det ändå ”kändes” som att detta var något som kunde 

inträffa på en arbetsplats. På frågan hur eleverna tyckte att filmen behandlade ”kvinnligt” 

respektive ”manligt” svarade två elever:  

Elev 4: ”Jag tror den visar verkligheten av hur det kan se ut mellan män och kvinnor på 

jobbet. Skillnaden här är att kvinnorna fick spela män och männen fick spela kvinnor…jag 

tycker att dom gjorde det bra, sen kanske det inte är så överallt, och alla män är inte så 

heller, men den tar upp en viktig diskussion om till exempel jämställdhet… filmen speglar 

just manligt och kvinnligt, ”männen" är mer maskulina och tar för sig eller bryr sig inte på 

jobbet och "kvinnorna" är tillbakadragna och tystlåtna och sådär ... Jag tänkte på Beyonce’s 

låt när jag såg den. Den videon If I were a boy där hon är en man för att byta perspektiv. ” 

Elev 5: ”[…] Det kan ju vara bra att den är rolig tror jag. Vi pratade ju om det på 

psykologin, eller svenska va det kanske, att det är lättare att fatta vissa grejer om det är 
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humor med i bilden. Humorn blir ingången tror jag. Alltså att man kan ju driva med vissa 

saker som att män alltid är tuffa, kvinnor är mer snälla och så, … och då är det lättare att 

prata om dom sen”. 

Elev 4 och 5 redogör för vad som enligt normen traditionellt sett betraktas vara kvinnligt och 

manligt genom att ge de kvinnliga skådespelarnas karaktärer egenskaper där de ”tar för sig och 

bryr sig inte” och killarna i filmen som porträtterar den traditionella föreställningen om kvinnor 

tilldelas egenskaperna ”tystlåtna” eller ”snälla”. Deras svar överensstämmer med Mois teori 

(2009) där vad som är manligt och kvinnligt ofta ses som binära motsatser där det ena ordet, 

eller i detta fall de ord som eleven använder för att beskriva karaktärernas särdrag, ses som 

underordnade. Både män och kvinnors sociala position begränsas om de skulle betraktas som 

manligt eller kvinnligt, något som eleverna uppmärksammas illustreras i filmen. Även 

Elsaesser & Buckland (2002) redogör för användandet av motsatspar där karaktärerna 

förmedlas enligt manligt/kvinnligt eller överordnad/underordnad (2002), något som kan ha lett 

till att elevens tolkning av karaktärerna förstärktes.   

 Som tidigare nämnts så uttryckte majoriteten av eleverna att karaktärerna var 

överdrivna, något som kan ses ur ett normkritiskt perspektiv där ett sätt att analysera och 

problematisera normer är att försöka identifiera ytterligheter inom normen (Eek-Karlsson & 

Elmeroth 2012). Varför eleverna upplever att karaktärerna mycket riktigt porträtteras efter en 

djupt kulturellt rotad könsnorm kan grunda sig i att Crazy Pictures ville förstärka stereotyperna 

för att på så vis ytterligare belysa subjektspositionen (kvinnorna) och objektpositionen 

(killarna). Utan denna uppenbara stereotypisering skulle Crazy Pictures öppna upp för nya 

tolkningar, något som eventuellt skulle kunna krocka med filmenssyfte.  

En tolkning av den första elevens svar är att kvinnligt och manligt konstrueras 

enligt den traditionella normen, där attribut som ödmjukhet eller i detta fall snällhet knyts till 

den kvinnliga könsrollen utan att ha någon koppling till den sociala eller biologiska 

konstruktionen (Moi 2009). En annan elev resonerade kring attributen som tilldelats männen, 

att de hade kläder i rosa och pastell, var sminkade och hade kjol eller klänning. Eleven 

uttryckte en irritation kring att kvinnor eller “låtsas-kvinnor” på film alltid klär sig i ”så sjukt 

kvinnliga kläder”. Två andra elever svarar då:  

Elev 3: ”Jo men det är väl så det blir när det ska vara så typiskt tjejigt? Nu var väl 

budskapet att visa att det är en slags parodi på kvinnor och män. Så alltså om man tänker på 

tjejer och kvinnor… eller vad heter det, … typiska kvinnor..” 

Elev 4: ”menar du stereotyper?” 
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Elev 3: ”ja precis. Jo men om men om man pratar om en typisk kvinna, eller då en 

”stereotyp” av en kvinna eller tjej, då tänker man ju kanske att hon är snygg, har typ rosa 

kläder, fixat hår och sådär… Smink med då. Men tänker man en typisk man så har han ju 

aldrig rosa. Bara typ jeans eller svart och så är de biffiga och har ett nice jobb och nice bil”.  

 

Även dessa två elever konstruerar stereotypa normer kring vad som anses vara traditionellt 

kvinnligt respektive manligt. Manligheten kan här tolkas vara priviligierat positionerad (Eek-

Karlsson & Elmeroth 2012) då utseendet inte verkar vara av samma stora betydelse som för 

den stereotypa kvinnan, samt att mannen även tilldelas statussymboler som tyder på att vara 

framgångsrik och självständig: ”ett nice jobb och nice bil”.  Även elevgrupp C uttryckte 

liknande funderingar kring vad som ansågs vara manligt respektive kvinnligt enligt olika typer 

av media. Här diskuteras främst föreställningen om män och kvinnor i TV-program, serier, 

sociala medier, bloggar och film - medier som eleverna ansåg att de var i kontakt med i större 

utsträckning. En elev menar att:  

 

Elev 1: ”Ja asså så fort man loggar in på instagram eller fejjan1 och ser alla smala och 

snygga tjejer, och alla är så tränade och ’fita’ så blir man ju såklart påverkad av det. Ens 

självförtroende blir ju mest påverkat, och jag tänker ju att jag kanske vill se ut som vissa av 

dom. Alla bloggar är ju till exempel smala och snygga också, det finns ju ingen tjock… 

eller kraftig tjej som är känd och bloggar”.  

 

Liknande kommentarer kring upprätthållandet av normer uppstod i alla tre elevgrupper som 

uttryckts ovan, att de ansåg sig vara relativt påverkade av spridningen av exempelvis attraktiva 

kvinnor och män via olika medier. Här var det främst tjejerna i grupperna som tyckte att de var 

påverkade av de olika medierna och hur de ofta upplevde att de bara såg ”perfekta” kvinnor 

och ett fåtal uttryckte även att de mådde dåligt kring detta eftersom de inte tyckte sig vara ”så 

pass snygga”. Majoriteteten av de manliga eleverna uttryckte att de inte kände sig påverkade av 

medierna utan att de snarare var mer påverkade av sina kompisgrupper och av syskon.  

Diskussionen i en av elevgrupperna kretsade mest kring hur eleverna upplever att de förväntas 

bete sig som kvinnliga respektive manliga ungdomar eller elever. Två elever resonerar kring 

detta:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Slang för Facebook 
2	  Eleven refererar här till Real Madrid – fotbollslag för herrar i Spanska ”La liga”.	  	  
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Elev 6: ”Nej men till exempel när man är tjej så är det inte helt okej att typ säga vissa grejer 

eller göra vissa grejer… Typ om man håller på mycket med någon idrott som fotboll eller 

hockey så blir man kallad butch eller typ lebb”.  

Elev 7: ”ja och har man en rosa skjorta eller tröja på sig så är man gay och bögjävel... oj 

förlåt. Men man kan ju inte precis ha rosa kavaj och skägg, haha…! Ingen skulle våga det 

och speciellt inte att komma till träningen i sånt. Det kanske är mer okej nu när Real2 har 

rosa bortaställ, men i så fall är det bara rosa fotbollströjor då som hade känts ok. Och 

kanske inte ens då. Min brorsa hade nog mobbat mig som fan om jag köpt rosa 

fotbollströja. ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 5. Stillbild ur filmen Se mig, Crazy Pictures, 2015 

Eleverna uttrycker här ett identifierade kring normerna av vad som anses vara accepterat om 

man är tjej och kille. Fokus ligger främst vid fysiska attribut som vilka kläder och färger som 

anses ”tillåtna” och verkar upprätthållas av sociala grupper som vänner, klasskamrater eller 

familj. Majoriteten av eleverna bekräftar indirekt även att normerna stärker en social 

sammanhållning, de är medvetna om vad som anses vara normalt och därför tillåts de att ingå i 

gruppen (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012). Normerna kan därmed betraktas som 

kontrollerande, då ett avvikande från normen kring exempelvis val av kläder kan leda till ett 

exkluderande. Elev 7 uttrycker en förväntad negativ reaktion till vad som skulle hända om han 

gick emot normen kring vad som är ”manligt” och väljer att bära ett rosa plagg – han förväntar 

sig både kränkande glåpord och mobbning av en äldre bror. En observation som gjordes i 

denna diskussion var att eleven inte kändes främmande eller upprörd kring denna eventuellt 

negativa påverkan, det var snarare något som uttrycktes som naturligt och väntat. Det kan 

därmed tolkas att detta är ett resultat av att normen blivit legitim i elevens umgängeskrets.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Eleven refererar här till Real Madrid – fotbollslag för herrar i Spanska ”La liga”.	  	  
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De normer som eleverna identifierat upprätthålls därmed genom elevernas egna attityder och 

uppfattningar kring dem, att de är naturliga och ingår i den rådande föreställningen av 

normalitet.  

I elevgrupp A och elevgrupp B diskuterades en scen i Se mig relativt ingående, 

scenen i konferenslokalen (stillbild 5). Det som främst togs upp var när den kvinnliga 

skådespelaren stormar in och avbryter killen som precis lägger fram sin rapport. Majoriteten av 

eleverna i både elevgrupp A, B och C var missnöjda med situationen, ett sammantag av hur 

diskussionen löd i de tre grupperna:  

 

Elev 5: ”[…] det beror ju lite på också vilken grupp man är i. Jag hade kanske bara stormat 

in om jag till exempel… åh dåligt exempel, … men om jag skulle träffa några vänner på 

kanske Condeco så hade jag nog börjat prata så fort jag kommit fram och inte tagit hänsyn, 

men om jag hade varit i skolan hade jag smugit in för att inte störa de andra. Det beror ju 

lite på hur man är som person tänker jag… ”.  

 

Elev 8: ”Jag tror man lär sig av folk runt om kring, eller när man är någonstans första 

gången… till exempel när man börjar skolan så beter man sig ju som man ser att alla andra 

gör. Skulle man göra något fel så blir man ju tillsagd, och man vill ju inte precis skämmas 

första dagen!”. 

 

Eleverna lägger här ett eget ansvar på huvudkaraktären att stå upp för sin åsikt, något som 

många elever höll med om, men samtidigt menar de att det främst är ett kollektivt ansvar att 

upprätthålla de normer som anses okej i respektive sammanhang. Flertalet elever resonerade 

kring att det givetvis fanns normer kring vilka beteenden som är okej och inte beroende på 

plats, grupp och situation. Som en följdfråga kring elevernas diskussion om vad som är okej 

och inte i olika sociala sammanhang ställdes en fråga kring hur de får lära sig vad som anses 

vara okej varav majoriteten av eleverna uttryckte att de tror att det främst är deras föräldrar och 

syskon som lär dem vad som anses vara okej i olika sammanhang, eller att de också sett det på 

olika medier, överrepresenterar är film, TV-serier och instagram. Här bekräftas det återigen att 

eleverna är kontrollerade av en social grupp som de anser har mer makt och kan därmed avgöra 

eller lära ut vad som ska anses tillhöra det normativa (Eek-Karlsson & Elmeroth 2012). Denna 

grupp utmärks av att eleverna söker bekräftelse eller har ett behov av att fortsätta tillhöra 

gruppen och inte bli exkluderad. En tolkning som kan göras av elevernas diskussion är att de 
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överordnade sociala grupperna antingen är kompisgäng, media eller också familj som därmed 

också lär ut och legitimerar de olika normerna eleverna möter (ibid.).  

Sammanfattningsvis så uttrycker eleverna en medvetenhet kring existerande 

normer och normpositionerande. Eek-Karlsson & Elmeroth redogör för ett normkritiskt 

perspektiv där de menar att det är normen i sig som ska problematiseras och inte personerna 

eller grupperna som avviker ifrån den (2014). Eleverna har i sin diskussion belyst flera exempel 

på normer som illustrerats i filmen ”Se mig” och haft förmågan att på ett relevant sätt dela in 

karaktärerna efter vilka som anses priviligierade och överordnade samt de som upplevs 

marginaliserade och underordnade. I enlighet med Martinsson (2014) så är det ofta en fråga om 

ytterligheter när en norm problematiseras, och att en skadlig norm kan innebära att man 

överdriver något som exempelvis vid stereotypifiering, där överdriften till slut hämmar både de 

som varit föremål för stereotypifiering och de som befinner sig utanför stereotypen(2014). 

Eleverna har i studien uppmärksammat stereotypiseringar av både kvinnor och män, där de 

faktorer som tilldelats kvinnor främst grundar sig i fysiska och utseendemässiga attribut som 

exempelvis att det är viktigt att vara smal, vältränad, se bra ut och klä sig i ”rätt” kläder. 

Eleverna menar vidare att dessa normer upprätthålls av umgängeskretsen men också via sociala 

medier och annan media som TV och film.  

Många elever kunde utefter sina egna upplevelser och erfarenheter diskutera och 

redogöra för vad som enligt normen traditionellt sett betraktas vara kvinnligt och manligt 

genom att ge de kvinnliga skådespelarnas karaktärer egenskaper där de ”tar för sig och bryr sig 

inte” och killarna i filmen som porträtterar den traditionella föreställningen om kvinnor tilldelas 

egenskaperna ”tystlåtna” eller ”snälla”. Deras svar överensstämmer med Mois teori (2009) där 

vad som är manligt och kvinnligt ofta ses som binära motsatser där det ena ordet ses som 

underordnade. Både män och kvinnors sociala position begränsas om de skulle betraktas som 

manligt eller kvinnligt, något som eleverna uppmärksammas illustrerades i filmen. En elev 

uppmärksammar och uttrycker irritation över generalisationen av hur kvinnorna, ”männen”, 

framställs och agerar i kortfilmen, något som tolkas som en utmaning av heteronormen; 

föreställningen om vad som betraktas vara traditionellt manligt (Lundin 2014).  

De mönster som upptäckts gällande vad som anses vara stereotypt ”manligt” och 

”kvinnligt” i elevernas diskussion presenteras som motsatspar vilket överensstämmer med 

Moi’s teorier (2009) om att det är vanligt att analyserar dessa begrepp enligt binära motsatser. 

Elevernas utsagor kring vad som anses vara ”kvinnligt” definieras som underordnat där störst 

fokus läggs vid fysiska attribut och normer kring utseende, medan ”manligt” inte verkar ha lika 
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tydliga ramar för vad som anses vara godtagbart och inte – något som kan grunda sig i den 

maskulina hegemoni som Schippers (2007) beskriver erhåller mer makt, både kulturellt och 

socialt, vilket medför en dominans över etablerandet av sociala normer  kring vilka attityder 

och värderingar som anses vara accepterade (2007).  

Majoriteten av eleverna bekräftar indirekt att normerna stärker en social 

sammanhållning, de är medvetna om vad som anses vara normalt och därför tillåts de att ingå i 

en grupp. Normerna kan därmed betraktas som kontrollerande, då ett avvikande från normen 

kring exempelvis val av kläder kan leda till ett exkluderande. En elev uttrycker en förväntad 

negativ reaktion till vad som skulle hända om han gick emot normen kring vad som är 

”manligt” och väljer att bära ett rosa plagg – han förväntar sig både kränkande glåpord och 

mobbning av en äldre bror. En observation som gjordes i denna diskussion var att eleven inte 

kändes främmande eller upprörd kring denna eventuellt negativa påverkan, det var snarare 

något som uttrycktes som naturligt och väntat. Det kan därmed tolkas att detta är ett resultat av 

att normen blivit legitim i elevens umgängeskrets. Få elever uttryckte funderingar kring hur de 

själv är med och bidrar till upprätthållandet och konstruerandet av normer men att de samtidigt 

kan uttrycka en irritation kring de normer de identifierat. En tolkning som kan göras baserat på 

elevernas diskussion är att de, som deltagare i den sociala grupp där normen verkar och skapas, 

är med och upprätthåller normen då ett eventuellt ifrågasättande skulle kunna leda till 

exkludering, något som flera elever uttrycker en rädsla över.  

De normer som eleverna identifierat upprätthålls därmed genom elevernas egna 

attityder och uppfattningar kring dem, att de är naturliga och ingår i den rådande 

föreställningen om normalitet.  

	  
	  
3. Diskussion 
	  
Kortfilmen ”Se mig” bjuder in till ett visuellt könsbyte där traditionellt stereotypa män spelas 

av kvinnliga skådespelerskor och stereotypa kvinnor spelas av manliga skådespelare. Genom 

att blanda komponenter som generellt kan betraktas som roande inslag där exempelvis 

kvinnorna har kostym och männen i filmen bär rosa kavajer, strumpbyxor och smink, bjuder 

”Se mig” in till en diskussion kring diskriminerande normer som kan förekomma på en 

arbetsplats, men likväl i skolans värld. Enligt skolans värdegrund ska vi som pedagoger aktivt 

arbeta för att;  
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”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (Skolverket 

2011:7) 

 

För att lyckas med detta behöver vi först identifiera de normer som verkar, både bland 

personalen men främst hos våra elever. Att döma av diskussionerna som genomförts med dessa 

elever är det oerhört viktigt att fortsätta att synliggöra och problematisera begrepp som genus 

och stereotypiseringar för att försöka bredda normalitetsbegreppet och sträva efter att så många 

som möjligt inkluderas i denna socialt accepterade grupp. Som några av dem nämner upplever 

de att det finns saker de anses ”få” och inte ”får göra”. Här är det viktigt att försöka belysa de 

normer som ligger till grund för detta synsätt och även få eleverna att ifrågasätta varför de, 

ibland omedvetet upprätthåller dem. Eftersom dessa normer uppenbart hämmar elevernas 

konstruktion av sin egen identitet och även leder till ett slags socialt frihetsberövande är det 

oerhört viktigt att våga ställa dessa frågor. Vilken grupp är det som enligt normen exkluderas 

och varför? Vilka maktrelationer blir följden?   

Eek-Karlsson och Elmeroth (2012) nämner att skolan inte är fri från dessa 

processer som rör positionering av subjekt kontra objekt – den förtryckande och den förtryckta. 

Att identifiera dessa situationer och uppmärksamma dem leder ofta till ilska hos många, något 

som borde utnyttjas som motor i det normkritiska arbetet. Att få möjlighet att ifrågasätta och 

granska budskapet kan bli ”utgångspunkt för ett normkritiskt resonemang och gemensamt 

lärande.”(2012:128). Det krävs därmed ett ständigt arbete för att försöka öka medvetenheten 

om diskriminering och det är därför centralt att även reflektera kring hur lärande kring dessa 

frågor ska se ut. Både lärare och elever kan börja med att försöka definiera vad som anses vara 

”normalt” enligt den egna kontexten. För att identifiera det som anses normativt behöver vi 

ställa frågor kring hur något ”borde vara” och på så vis kan detta leda till ett reflekterade över 

de stereotyper och myter som vi möter varje dag (2012). Eek-Karlsson och Elmeroth menar 

även att det är viktigt att man via ett normkritiskt perspektiv ska synliggöra normen, inte de 

personer som avviker ifrån den (2012).  

Skolan är en arena där många människor av olika ursprung möts och det sägs ofta 

att skolan speglar ett samhälles sociala sammansättning, vilket innebär att skolan måste verka 

som en trygg plats där ingen ska riskera att bli kränkt eller trakasserad på grund av tillhörandet 

av en viss grupp (2012). På denna plats är det pedagogen som har makten vilket innebär att 
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läraren bör inta ett normkritiskt perspektiv genom att medvetandegöra sitt eget 

ställningstagande för att leva upp till de värden som läroplanen beskriver.  

  

	  
3.1 Vidare forskning 
	  
I ämnet finns det stora möjligheter att utöka denna typ av studie, där en intressant aspekt kan 

vara att aktivt arbeta med normer och normkritik i en skolklass eller med andra pedagoger för 

att sedan följa upp och se om detta påverkat skolmiljön på sikt. Det finns också utrymme för att 

lägga till fler visuella medel och även ytterligare diskussions tillfällen för att få en ökad 

förståelse kring elevers konstruerande av stereotyper. I denna studie har fokus varit på manligt 

och kvinnligt, något som skulle kunna utökas till att inkludera normer som berör flera grupper 

av människor som exempelvis etnicitet, språk, klass eller social bakgrund.  
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5.	  Bilagor	  
	  
Bilaga	  A	  
	  
Efter	  att	  ha	  sett	  filmen	  Se	  mig	  av	  gruppen	  Crazy	  Pictures	  kommer	  eleverna	  att	  delas	  in	  i	  
grupper	  på	  5-‐6	  personer,	  där	  grupperna	  kommer	  att	  bestå	  av	  både	  kvinnliga	  och	  manliga	  
elever	  så	  långt	  det	  är	  möjligt.	  Eleverna	  är	  18	  år	  gamla	  och	  deltar	  frivilligt	  i	  studien.	  	  
	  
Intervjuguide:	  	  
	  
-‐	  Vad	  har	  du	  för	  tankar	  kring	  filmen	  vi	  nyss	  såg?	  
	  
	  
-‐	  Vad	  reagerade	  du	  på	  och	  varför?	  Om	  inte,	  hur	  tror	  du	  att	  någon	  annan	  skulle	  kunna	  
reagera	  och	  varför?	  (av	  annat	  kön,	  ålder,	  etnicitet	  osv).	  
	  
	  
-‐	  Vad	  tyckte	  du	  var	  bra/dåligt/intresseväckande/upprörande?	  	  
	  
	  
-‐	  Vad	  tror	  du	  att	  filmens	  huvudsakliga	  budskap	  är?	  	  Vad	  tror	  du	  att	  filmen	  vill	  
uppmärksamma?	  	  
	  
	  
-‐	  Om	  du	  skulle	  lyfta	  fram	  2	  scener	  ur	  filmen	  –	  vilka	  skulle	  du	  välja	  och	  varför?	  	  
	  
	  
	  
-‐	  Hur	  tycker	  du	  att	  filmen	  behandlar	  ’kvinnligt’	  respektive	  ’manligt’	  ?	  	  	  
	  
	  
	  
-‐	  Känner	  du	  igen	  	  någon	  situation	  som	  du	  skulle	  vilja	  dela	  med	  dig	  av?	  	  
	  
	  
	  
-‐	  Har	  du	  stött	  på	  liknande	  situationer	  som	  de	  som	  illustreras	  i	  filmen?	  Ex.	  i	  din	  skola,	  i	  ditt	  

hem,	  på	  din	  arbetsplats?	  
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En konstnärlig gestaltning i syfte att försöka att undersöka vad som ingår i den traditionella 

stereotypen kring vad som är manligt och kvinnligt, och vad som händer när dessa 

omkullkastas eller kolliderar. Med en feministisk ansats skapades ett collage av olika bilder och 

färger för att gestalta denna normkollision . Resultatet kan betraktas som en lyckad kollision 

men också mer negativa tolkningar uppkom, som exempelvis att det i gestaltningen istället blev 

det ”manliga” som blev underordnat det ”kvinnliga”.  
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1 Inledning 
Efter att ha genomfört en studie kring rådande könsnormer och även andra uppsatser i ämnet 

diskurs och konstruerande av genus har jag under min utbildning gått från förhållandevis stilla 

omedvetande till en nästan plågad insikt kring medias nedsättande diskurs och visuellt 

stereotypiserande av kvinnor.  

I kombination med en paus i uppsatsskrivandet såg jag ett avsnitt ur tv-serien 

Vänner (Friends, 1994-2004) och blev bestört över hur diskursen kring kvinnor formulerades. I 

scenen jag minns att jag reagerade på ska en pingis-match precis starta mellan en 

huvudkaraktär, Monica, och en annan karaktär, Mike. Vid sidan av bordet står två andra 

karaktärer, Chandler och Phoebe.  I scenen ska matchen precis börja och denna konversationen 

utspelar sig:   

 

”Does anyone of you girls have a coin?”- Monica 

”Leave the trash-talking for him” – Chandler 

 

I denna konversation kan det tolkas att ”girls” blir ett nedsättande ord och något som tydligen 

en av de manliga karaktärerna ser som ”trash-talk”, det vill säga att ”snacka skit” om någon för 

att psyka dem inför en match. Efter Chandlers kommentar följer det obligatoriska sitcom 

skrattet och matchen går vidare. Jag sitter kvar i soffan och sträcker mig ilskt efter min 

loggbok.. Vem är det som legitimerar dessa framställningar av kvinnor? Producenten? 

Skådespelaren? Serien eller kanalen? Efter lite virtuellt surfande märker jag att avsnittet är 

gammalt och glömt, inget upprört twittrande eller någon artikel som rör någon som helst scen i 

allas älskade tv-show, Vänner. Efter fortsatt tv-tittande där både manliga och kvinnliga 

skådespelare är överrepresenterade vad gäller snygga, smala eller muskelösa och solbrända 

människor. Är detta idealet? Och vem är det som egentligen, utanför TV-rutan eller 

reklambilden, som passar in i normen?  
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1.1 Ämnesval 

Efter den ofrivilliga observationen i TV-soffan inser jag kort därpå att jag vill kombinera de 

normerna jag stötte på i det självständiga arbetet där en studie genomfördes kring hur 

gymnasieelever konstruerar och upprätthåller normer. Baserat på elevernas diskussioner 

konstruerar eleverna traditionella stereotypiseringar av vad som anses vara ”manligt” och 

”kvinnligt” där det som är ”kvinnligt” har en underordnad position. Som ett resultat av detta 

kretsar min gestaltning kring normer vad gäller stereotyper om ”typiska” kvinnor och män.  

 
1.1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna gestaltning är att undersöka vad som ingår i den traditionella stereotypen 

kring vad som är manligt och kvinnligt, och vad som händer när dessa omkullkastas eller 

kolliderar. För att besvara syftet ställs följande frågeställning:   

 

 
o Vad hander när två stereotypiseringar kolliderar? 

 
	  

 
( https://colloquiumgd.wordpress.com/2013/01/24/roshini-pochont/).  
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1.2 Inspiration 

Inspirationen bakom gestaltningen väcktes efter det självständiga arbetet, där kortfilmen ”Se 

Mig” av Crazy pictures användes som ett verktyg för att illustrera ett visuellt könsbyte. Filmen 

och ”utbytet” blev för mig en central del och något som väckte många tankar kring hur man 

kan ytterligare kan arbeta med ett utbyte. Efter samtal med min handledare fick jag även upp 

ögonen för konstnären Linda Nochlin, professor i Konst och känd som feministisk 

konstforskare. I verket som visas nedan har Nochlin arbetat med ett liknande typ av utbyte, här 

fotografi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Linda Nochlin) 

	  
	  
1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer representationen av feminist och maskulint att diskuteras utifrån 

författarna Rebecca Collins, Gillian Beer och Toril Moi. Den teoretiska bakgrunden till 

gestaltningen har främst fungerat som inspiration till skapandet av stereotyperna som använts i 

gestaltningen.  
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1.4 Feminint	  och	  Maskulint	  

Rebecca Collins hävdar i sin artikel Content Analysis of Gender Roles in Media: Where Are We 

Now and Where Should We Go (200?) att kvinnliga och manliga karaktärer presenteras på olika 

sätt både i media, något som generellt leder till att den kvinnliga karaktären blir underordnad 

den manliga. De porträtteras ofta enligt stereotypiska roller som hemmafruar, mödrar, icke-

professionella och sexuella föremål (200??). Manliga karaktärer presenteras i allt större 

utsträckning som förebilder och hjältar.  

 Vidare menar Gillian Beer i hennes studie Representing Women: Re-presenting 

the Past (år) att komplexiteten kring att analysera media, speciellt i litteratur, tidningar och 

film, är att det som presenteras ofta blir betraktat från något som egentligen är “lärt och 

tillfälligt” till något som can bli betraktat som en absolut sanning (år!).  Det blir därmed relativt 

enkelt för en mediekanal att etablera konventioner kring könsroller som “sanningar” och att 

överdriva könsnormer. Beer (år) menar vidare att dessa överdrivna könsnormer är knutna till 

traditionella stereotyper av manligt och kvinnligt beteende, vilket därmed resulterar i att 

kvinnor so beskrivs vara feminina associeras med egenskaper som empati, svaghet och 

omvårdnad. Män som anses vara maskulina blir i sin framställning associerade med genialitet, 

dominas och ambition. Kvaliteter som generellt betraktas som överlägsna och fokuserar i 

huvudsak på mannens egenbättring snarare än egenskaper eller kvaliteter som uppskattas i 

relation till andra människor som exempelvis den “kvinnliga” egenskapen empati. Dessa 

egenskaper tenderer via media att adderas till den redan etablerade och social accepterade 

normen av vad o manses vara “manligt” respective “kvinnligt” (Beer).  

Toril Moi uttrycker i sin bok Sex, Gender and the body (2005) flera risker med att 

förväxla kvinnlighet med att vara kvinna. Detta är oerhört ofördelaktigt då vad som anses vara 

”kvinnligt” respektive ”manligt” är sociala konstruktioner. Att vara kvinna eller man syftar på 

den biologiska skillnaden medan de sociala konstruktionerna har sina rötter i generalisation och 

kulturella normer. Ett exempel på en överdriven kulturell norm, något Moi benämner som en 

social könstendens, är att anta att alla kvinnor är feminina. Om en kvinna inte lever upp till 

normen om vad som anses vara kvinnligt så kommer hon att bli betraktad som onaturlig och 

avvikande eftersom vår ”naturliga sanning” är att kvinnor är feminina (2005).  

 

1.5  Metod 
Metoden som använts i skapandet av gestaltningen är manipulerandet av bilder och 

kombinationer av olika medier som sedan sammanställts för att gestalta normer. Syftet är att 
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blanda det traditionellt kvinnliga med det manliga och därför valdes även metoden att blanda 

olika medier för att hela tiden försöka illustrera någon form av ’kollision’ eller utbytande. 

Genom att använda bilder från olika medier från både tidningar och på internet kan leda till att 

jag som skapare själv ställs inför samma visuella utbyte som eleverna gjorde i det självständiga 

arbetet, vilket kan leda till mitt eget ifrågasättande av normer och varför jag exempelvis valde 

att arbeta med just dessa bilderna och materialen.  

 

1.6 Process – från idé till gestaltning 

Det svåra med att konstruera en gestaltning där utgångspunkten skall vara könstereotypt kan 

vara att jag personligen omedvetet och medvetet ingår i de sociala normer om kön som 

beskrivits i det förra avsnittet, teoretiska utgångspunkter. Att försöka ställa sig utanför normen i 

ett försök att betrakta könsnormer med nya ’glasögon’ kan lätt leda till att gestaltningen i sig 

blir en salig blandning av rosa och blått, det klassiskt typiska som givetvis också bör 

problematiseras men som jag personligen inte anser blir nog intressant för en studie. I 

skapandet utgick jag från min loggbok som jag uppdaterat paralellt med mitt självständiga 

arbete. Denna har fungerat som både skriftlig och abstrakt skissbok, där ideér har tagit form 

baserat på de reflektioner som gjorts under arbetets gång. Något som var återkommande i min 

loggbok i form av anteckningar men också i illustrationer var ifrågasättandet av normer. Det är 

den absurda framställningen av stereotyper som är intressanta då vad som konstrueras som 

”manligt” och ”kvinnligt” definieras av ytterligheter, något ideal existerar därmed inte. Vem 

bestämmer då över normen? Vem äger den och varför fortsätter den att existera då det är så få 

som passar in? Här föddes idén att försöka skapa ett illustrerande av en normkollision. 

	  

1.7 Genomförande 

Det som hela tiden varit intressant är kollisionen av normer, där fokus främst ligger på 

stereotypa könsnormer av vad som generellt betraktas vara ”manligt” och ”kvinnligt” 

 Efter att jag gjort ett försök att arbeta i både film och foto men inte blivit helt nöjd med 

resultatet, övergick jag därför senare till att arbeta med collage och bild – något som är minst 

lika närvarande i olika mediekanaler och på sociala medier.   

 När jag bestämt mediet jag ville arbeta i, skissades först några väldigt förutseende 

bilder av skäggiga kvinnor och män med smink. Då detta inte riktigt resulterade i vad jag vill få 

fram, började jag fundera över en gammal lek som min bror och jag alltid lekte när vi hittade 
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överblivna papper hemma i mammas kontor. Syftet med leken var att vika det flera gånger och 

sen rita på en sida för att sedan täcka den sidan och ge den till den andra personen. Utan att 

berätta varken kön eller vad man ritat så fortsatte den andra personen, och när hen var färdig så 

skickades pappret tillbaka och så forsatte det till den sista rutan och då vecklades pappret upp i 

skräckblandad förtjusning. Resultatet blev ofta en parodin av både män, kvinnor och djur och 

är här målet.  

Bilderna som använts i gestaltningen hämtades från olika medier, främst sidorna 

Flickr, Tumblr och Pinterest, samt även ett fåtal från tidningarna Elle och Styleby (som 

utmärks av ett bekvämlighets urval då det är dessa som främst förekommer i mitt hem). De 

sökord som användes för att hitta bilder från internet var bland annat: normer, kvinnor, män, 

maskulinitet, femininitet, stereotyper, könsnormer och genus. För att illustrera en del av de 

normer jag själv upplevt och för att de skulle få utrymme i gestaltningen har därför även texter 

använts i ett försök att ytterligare belysa dessa kollisioner och utbytande. Det är därmed utbytet 

som är ingången.  

 

2 Gestaltning 
Som beskrivits i avsnittet genomförande var utgångsläget för skapandet av denna gestaltningen 

att konstruera någon form av collage genom att dela upp arket i olika delar. Efter flera försök 

visade det sig att hela idén med att normerna skulle kollidera försvann när det blev uppdelat, 

vilket resulterade i att den idén inte kunde genomföras till fullo. Istället blev det såhär:  
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2.1 ”Du kastar som en kille”.  
Gestlatningen är döpt efter en kommentar som säkert många känner igen, fast ordet tjej är här 

utbytt mot kille. Ett problem som uppstod i både urvalet av bilder men också konstruerandet av 

den tänkta ”kollisionen” var att försöka komma runt att illustrera normerna som de är fast att de 

bara förstärks ytterligare. I det självständiga arbetet  framgicks det att eleverna har kännedom 

om både normpositionering och kan även identifiera olika normer som är kopplade till 

stereotyper och genus. I gestaltningen finns olika element som är  mer uppenbara och tänkta att 

de både ska ”roa” men också uppmana  till att ifrågasätta. Mindre tydliga element är bland 

annat mixen av hårda och mjuka element, där rutornas kantighet ska symbolisera det som anses 



   	  
	  
	  

45	  

vara ”maskulint” medan de runda, mjukare formerna är tänkt att de ska associeras med det 

”kvinnliga”.  

Texten och citaten som använts i gestaltningen 

verkar för att förstärka känslan av collage men 

samtidigt bidra till diskussion. Den centrala och 

viktigaste delen av verket är förkroppsligandet 

av normkollisionen i mitten av arket och blev 

efter en del omarbetningar placerat som en 

klippdocka i mitten, då ”klippdockor” främst 

associeras med flickor togs därför den mer 

synliga torson av en muskulös man (från början 

var det en kvinnlig torso).  

Ögat i bilden symboliserar hur vi SER på 

normer, munnen hur vi UTTRYCKER oss kring 

normer och örat är tänkt att det både ska 

symbolisera uppmärksamhet kring normer som 

hämmar oss i vårt identitetsskapande.  

 

3 Diskussion 
Som tidigare beskrivits i texten blev inte slutresultatet av gestaltningen alls som det från början 

var tänkt, något som i efterhand kan betraktas som både positivt och negativt. Positivt då det 

istället ledde till en diskussion kring hur normer etableras även vid denna gestaltning, något 

som jag inte insåg förrän jag tog rollen som betraktare. Negativt då jag stundvis upplevde att 

istället för att vända på normen skapades en ny norm som möjligen även den exkluderar de som 

identifierar sig i enlighet med de mer traditionella stereotyperna. Jag upplever även att bilden 

slutligen började avsakna den estetik som fanns i den ursprungliga skissen, och det blev väldigt 

rörigt när alla bitar var på plats. En tolkning som kan göras baserat på gestaltningen och syftet 

är att det trots allt resulterade i en lyckad normkollisionen, men består även till stor del av 

ytterligheter – något som försökte undvikas eftersom det lätt skapar en svårighet att då kunna ta 

till sig eller identifiera sig med bilderna.  

 Målet var egentligen att släppa in så många normer som möjligt och även kunna 

visa ett tydligt ifrågasättande av de existerande normerna som rör ”manligt” och ”kvinnligt”. 

Här blev det även tydligt att för att försöka vända på de normer som redan finns och i synnerhet 
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den som berör kvinnor som underordnade, så resulterade detta att i verket istället blev det 

”manliga” underordnat. I delar av gestlatningen kan man tydligt se detta, som exempelvis i 

textremsan och den fras som även valdes som titel i detta arbetet: ”Du kastar som en kille”.  
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