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Abstract 

!
The purpose of this study was to illuminate the everyday work of school counsellors in the City of 

Stockholm with a gender perspective by studying the school counsellors´ talk about masculinity and 

femininity. The aim was to reach an understanding of how parts of the counsellors everyday work 

are influenced by gender through the perspective of the school counsellor. The study was conducted 

using qualitative methods. Six school counsellors, five woman and one man, were interviewed. An 

interview method called thematically open interview was used to identify themes regarding aspects 

of gender in the school counsellors´ everyday work. The theoretical perspectives that were applied 

during analysis were Judith Butlers´ theory on gender performativity and Mimi Shippers´ theory on 

gender hegemony. A qualitative data analysis was conducted using hermeneutic principles for 

interpretation. The results show that the school counsellors gave femininity and masculinity three 

different meanings, that gender influenced varying aspects of the counsellors work including the 

interaction with teachers, pupils, parents and principal and that indications of gender hegemony 

could be found in the stories told by four of the school counsellors. Further some school counsellors 

experienced gender as an obstacle to a larger extent than others.  
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Keywords: school counsellor, counsellor, gender, femininity, masculinity, gender hegemony, 

hegemonic femininity, hegemonic masculinity, work, gender performativity 
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Sammanfattning  

!
Syftet med denna studie var att belysa skolkuratorer i Stockholm stads vardagliga arbete ur ett 

genusperspektiv genom att studera hur skolkuratorer talar om maskulinitet och femininitet. Målet 

var att nå kunskap om hur delar av skolkuratorernas vardagliga arbete influeras av genus ur 

skolkuratorns perspektiv. För att genomföra studien användes kvalitativa metoder. Sex kuratorer 

intervjuades, fem kvinnor och en man. En Intervjumetod kallad tematiskt öppen intervju användes 

för att identifiera teman beträffande olika aspekter av genus i skolkuratorernas vardagliga arbete. 

Under analysen tillämpades Judith Butlers´ teori om genusperformativitet och Mimi Schippers´ 

teori om könshegemoni. En kvalitativ dataanalys genomfördes med hjälp av hermeneutiska 

tolkningsprinciper. Studiens resultat visar att skolkuratorerna gav femininitet och maskulinitet tre 

skilda betydelser, att genus influerade olika aspekter av skolkuratorernas arbete inklusive deras 

interaktion med elever, lärare, föräldrar och rektorer och att det är går att se tecken som tyder på 

förekomsten av könshegemoni i fyra kuratorers berättelser. Vidare upplevde vissa kuratorer i högre 

grad än andra kuratorer att genus utgjorde ett hinder i det vardagliga arbetet. 

!
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Sökord: skolkurator, kurator, genus, femininitet, maskulinitet, könshegemoni, hegemonisk 

femininitet, hegemonisk maskulinitet, arbete, performativt genus 
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1. Inledning	
!
De frågor jag ställt i denna uppsats kommer ur en upplevelse av att leva i ett samhälle stående under 

genomgripande förändring vad gäller synen på genus, feminism och jämställdhet. Frågorna kommer 

också ur bilden av en skolkurator stående mitt i denna förändring med avsikt att förmedla 

kontinuitet och en sammanhållen värdegrund. Hur hanterar en skolkurator ett scenario där en elev 

trakasserats i killarnas omklädningsrum och vill att skolan skaffar ett sådant könsneutralt 

omklädningsrum som finns på gymnasieskolan Södra Latin i Stockholm, där elevens föräldrar är 

upprörda över att skolkuratorn har frågat om eleven har en partner istället för en flickvän och där 

kuratorn inte kan konsultera skolans likabehandlingsplan eftersom det är kuratorn som själv har 

ansvaret att utforma den? 

!
Innan jag började arbeta med denna uppsats antog jag att det svenska samhället präglas av 

motstridiga åsikter om genus, feminism och jämställdhet och att dessa åsikter påverkar 

skolkuratorers sätt att arbeta. Det är lätt att tro motsatsen vid första anblick, att den allmänna 

opinionen står enad. Sverige har sedan 1970-talet haft en offentligt formulerad jämställdhetspolitik 

(Eduards, 2014). Som exempel stiftades Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

arbetslivet år 1979. Antalet kvinnojourer, som till viss del finansierats offentligt, har sedan 1978 

ökat från 0 till omkring 140 st. år 2012 (Kvinnojour, 2014). Trots detta har jag en upplevelse av att 

det finns breda samhällsgrupper och organisationer vars interaktion präglas av allt annat än 

konsensus. Uttryck för liknande konflikter har synts i media. Under hösten 2013 sände Sveriges 

Television reportageserien “Fittstim -min kamp” där programledaren frågar sig huruvida den 

feministiska rörelsen gått för långt. I programmet beskrivs verksamheten på en hbtq-certifierad 

förskola där det könsneutrala pronomenet “hen” används som en del i en radikal jämställdhetskamp 

(Lundberg, 2014). Liknande åsikter fördes fram på ledarsidan i tidningen Dagens Nyheters den 10 

januari 2014. Skribenten talar om en intressekonflikt mellan å ena sidan barn å andra sidan 

progressiva politiker och genusforskare. Skribenten menar att barn i förskolan riskerar att 

förvandlas “till laboratorieråttor för social ingenjörskonst” om normkritik och genuspedagogik 

tillåts föregå ett barnperspektiv (Helmerson, 2014).  

!
Innan jag påbörjade uppsatsarbetet antog jag också att skolkuratorn behöver gå en balansgång för 

att vinna legitimitet för sitt arbete inom skolan som organisation. Den förmodade balansgången 

skulle stå mellan olika institutioners och samhällsgruppers varierande vilja att inkludera frågor om 
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genus och jämställdhet i skolans värdegrundsarbete. Åsa Backlund (2007) för ett liknande 

resonemang i sin doktorsavhandling om skolans elevhälsoteam. Backlund beskriver skolans 

elevhälsoteam som en enhet där olika yrkesgruppers legitimitet styr inflytande över arbetsuppgifter 

och resurser och där legitimitet omförhandlas i en ständigt pågående process (a.a.241f, 285-289). 

Kuratorsyrket har enligt Backlund haft låg legitimitet vilket har gjort att kuratorn saknat en tydligt 

avgränsad roll i förhållande till andra yrkesgrupper, kuratorsrollen har istället utformats efter den 

lokala organisationens och de omgivande yrkesgruppernas förväntningar och behov (ibid.). 

Backlund (a.a.241f, 285-298) menar att sättet skolkuratorns arbete utformats har varit avhängigt 

förändringar i läraryrket och lärares och rektorers förväntningar. Kuratorsrollen har också varit 

avhängig politisk styrning i allmänhet och av förändringar i socialtjänstlagen och skollagen i 

synnerhet (ibid.). Backlund (a.a.242, 285-295) visar att skolkuratorns arbete i varierande 

utsträckning gått ut på att avlasta lärare i disciplinärenden, att hålla stödjande elevsamtal, att 

samverka med föräldrar och delar av socialtjänsten, att remittera eventuella diagnoser samt att ge 

konsultation åt rektorer och lärare. I doktorsavhandlingen “Jämställdhetens spjutspets? -Manliga 

arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet” visar 

Marie Nordberg (2005:325-341) hur svensk jämställdhetspolitik givit ett antal oförutsedda 

konsekvenser och hur jämställdhetsbegreppet har tolkats på olika sätt i olika organisatoriska 

sammanhang. Nordberg visar hur jämställdhetsretorik ofta används på ett sätt som förstärker 

ojämlikhet mellan kvinnor och män. Hon förklarar att arbetsledning och personal ofta förstår 

jämställdhetsbegreppet som efterfrågan av manliga arbetstagare och en särartsbetonad manlighet 

som kan komplettera en inom verksamheten rådande “kvinnokultur”. Nordberg visar också att män 

och kvinnor fixerats i olika kategorier när jämställdhetsbegreppet tolkats som efterfrågan av 

okonventionella män eftersom okonventionell manlighet betraktas som en specifikt manlig 

egenskap. Oavsett om skolkuratorn behöver gå en balansgång för att vinna legitimitet för sitt arbete 

går det att konstatera att genus har betydelse i skolans värld. Fanny Ambjörnsson (2003) valde att 

förlägga de fältstudier som legat till grund för hennes doktorsavhandling “I en klass för sig -Genus, 

klass och sexualitet bland gymnasietjejer” till en gymnasieskola. Ambjörnsson (2003:30f, 266) 

påpekar att genus var ett ständigt återkommande samtalsämne bland skolans elever och personal 

och förklarar att det var relevant att förlägga fältstudierna till en gymnasieskola eftersom skolan 

hade en avgörande roll i ungdomarnas sociala tillvaro.  

!
!
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1.1 Problemformulering  !
Med denna studie vill jag öka kunskapen om skolkuratorers erfarenheter av genus i det vardagliga 

arbetet samt om hur skolkuratorer i gymnasieskolor i Stockholm resonerar kring en utav 

genusvetenskapens mest centrala frågor, frågan om betydelsen av maskulinitet och femininitet i 

förhållande till socialt konstruerad ojämlikhet (Hirdman & Manns, 2014). Jag är i första hand 

intresserad av att skapa en grundläggande förståelse av genus inverkan i olika delar av 

skolkuratorers vardagliga arbete för att identifiera intressanta ämnesområden som kan fördjupas i 

efterföljande forskning. Upplever skolkuratorer att genus har någon betydelse i samarbetet med 

kollegor eller i mötet med föräldrar och elever? För att få information om hur genus påverkar 

skolkuratorns vardagliga arbete frågade jag sex skolkuratorer hur de betraktar betydelsen av 

maskulinitet och femininitet i vardagliga arbetssituationer. 

!
!
1.2 Syfte och frågeställningar !
Syftet med denna studie är att belysa skolkuratorns vardagliga arbete ur ett genusperspektiv genom 

att studera de sätt skolkuratorer beskriver betydelsen av maskulinitet och femininitet i vardagliga 

arbetssituationer. 

!
-Hur beskriver skolkuratorer betydelsen av orden maskulinitet och femininitet i vardagliga 

arbetssituationer? 

!
-Vilka aspekter av genus synliggörs av skolkuratorernas sätt att konkretisera betydelsen av 

maskulinitet och femininitet i vardagliga arbetssituationer? 

!
1.3 Avgränsningar  !
I denna studie har begreppet genus avgränsats till att omfatta Judith Butlers (2007) begrepp 

performativ genusidentitet samt Mimi Schippers´ (2007) teori gällande könshegemoni. Urvalet av 

skolkuratorer har av praktiska skäl avgränsats geografiskt till området Stockholms kommun. 

!
!
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2. Metod 	
!
2.1 Metodval !
För att avgöra vilken metod som ska användas i en vetenskaplig studie är det viktigt att ta hänsyn 

till att olika metoder frambringar olika former av material och avgöra vilka material som kan 

användas för att besvara studiens frågeställningar (Kvale, 1997:17f, 69; Larsson, 2005:92). I denna 

studie spelar skolkuratorernas begreppsförståelse och egna resonemang en viktig roll, för att 

besvara studiens frågeställningar har jag valt att använda en kvalitativ metod. Valet mellan 

kvalitativ och kvantitativ metod hör bland annat ihop med filosofiska ställningstaganden angående 

verkligheten och hur kunskap om verkligheten kan uppnås; så kallade forskningsparadigm 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:246; Larsson, 2005:114, Sohlberg & Sohlberg, 2009:118f). I 

sammanhanget har de två betraktelsesätten relativism och objektivism betydelse. Enligt ett 

relativistiskt synsätt bör vetenskaplig kunskap om mänskligt agerande alltid bygga på förståelse för 

de studerade individernas begreppsvärld och intentioner (Aspers, 2011:29f; Kvale, 1997:65f; 

Thomassen, 2007:173f). Enligt ett objektivistiskt synsätt bör vetenskaplig kunskap istället bygga på 

observationer av regelbundenhet och sträva efter att minimera forskarens samspel med den/det som 

studeras (Aspers, 2011:29f; Kvale, 1997:65f; Thomassen, 2007:173f). Patrik Aspers (2011:29-34) 

förklarar att en objektivistisk forskningsansats ofta bygger på i förhand konstruerade kategorier 

vilka förblir oförändrade under datainsamlingens och databearbetningens gång. En forskningsansats 

vars syfte är att klarlägga resonemang och ta fasta på studerade individers begreppsvärld behöver 

istället bygga på ett mer flexibelt sätt att skapa kategorier under datainsamlingen och 

databearbetningens gång (a.a.2011:29-34). Detta för att forskaren inte ska gå miste om viktiga 

resonemang som riskerar uteslutas av på förhand konstruerade kategorier. Kvantitativa metoder som 

bearbetar på förhand avgränsade kategorier i aggregerade datamaterial motsvarar de villkor för 

vetenskaplighet som ställs upp inom det objektivistiska betraktelsesättet (Aspers, 2011:29-34; 

Elofsson, 2005:60f, 92; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:346f, 389f; Kvale, 

1997:67ff). De gånger forskaren ställer frågor som inbegriper de studerade individernas 

begreppsvärld passar det ofta bättre att använda sådana kvalitativa metoder som kan användas för 

att skapa intersubjektiv förståelse mellan forskare och undersökningsdeltagare (Aspers, 2011:40ff; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:252f; Kvale, 1997:17-20, 66f; Larsson, 

2005:92, 114f; Sohlberg & Sohlberg, 2009:157). I denna studie vill jag öka kunskapen om 

skolkuratorers erfarenheter av genus i sitt vardagliga arbete. För att kunna ta del av och förstå 
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kuratorernas erfarenheter har jag anslutit mig till en relativistiskt kunskapssyn och valt en flexibel 

intervjumetod som kallas tematiskt öppen intervju (Aspers, 2011:143ff). När jag analyserat mitt 

empiriska material har jag använt mig av hermeneutiska tolkningsprinciper i kombination med en 

modell för kvalitativ databearbetning (Asbjørn & Tufte, 2003:110-115; Larsson, 2005:93f). 

!
2.2 Intervjuer 

2.2.1 Urval och generaliserbarhet 
!
När informanter väljs ut till en kvalitativ intervjustudie finns det anledning att se till att urvalet når 

kvalitativ representativitet, alltså att de företeelser som ska studeras finns representerade bland de 

informanter som deltar i undersökningen (Langemar, 2008:65). När jag valde ut deltagare till 

förevarande studie beaktade jag att informanterna var intresserade och eventuellt hade reflekterade 

erfarenheter av genus på den skola där de arbetar. Jag mailade därför en skriftlig förfrågan till 

skolkuratorer i vilken jag gav kort information om studiens innehåll. Mailadresser hämtades på 

Stockholms stads hemsida där en slumpmässigt genererad lista presenterar kontaktinformation till 

samtliga gymnasieskolor i Stockholm stad. De 50 första skolorna på listan valdes ut. Av dessa 

tackade fem kvinnliga och en manlig skolkurator ja till att delta i studien. Informanterna valde 

själva att delta i studien, jag antog därför att kuratorerna hade ett visst intresse av att reflektera över 

genus i sitt vardagliga arbete. Det har inte funnits tillräckligt mycket tid för att uppnå 

representativitet i urvalet vad gäller antalet år i yrket, ålder och kön. Det som avgjort vilka 

informanter som deltog i studien var därför i första hand tillgängligheten, detta gör att urvalet bör 

betraktas som ett bekvämlighetsurval (Langemar, 2008:63).  

!
Resultatet av en kvalitativ intervjustudie omfattande intervjuer med sex informanter kan inte 

generaliseras på samma sätt som resultatet av kvantitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2009:281f; 

Langemar, 2008:108-113; Sohlberg & Sohlberg, 2009:135f). Den kvalitativa studiens resultat kan 

däremot tillämpas i sammanhang som har kvalitativa likheter med de fall som studerats, denna 

strategi har kallats analytisk generalisering eller kvalitativ generalisering (ibid.). 

!
!
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2.2.2 Materialinsamling 
!
Patrik Aspers (2011:143ff) beskriver en intervjumetod som han kallar tematiskt öppen intervju. Han 

talar om bias i kvalitativ intervjuforskning och påpekar att intervjusamtal aldrig kan bli objektiva 

och frånkopplade intervjuarens influens (a.a.144f). Aspers menar att intervjuns precision istället 

ökar då intervjuaren följer intervjusituationens logik. Aspers (a.a.146, 148) påpekar att det är 

enklare för intervjupersoner att förmedla sin egen berättelse om den inte behöver anpassas efter 

studiens teoretiska perspektiv utan istället tillåts förbli konkret och bygga på intervjupersonens 

begrepp. För att följa situationens logik behöver intervjuaren vara öppen för nya intryck under 

samtalets gång och ställa frågor som är anpassade efter intervjupersonens begreppsvärld (a.a.148). 

En strukturerad eller semistrukturerad intervju bygger ofta på färdigformulerade frågor som kräver 

att intervjupersonen anpassar sig efter frågornas premisser. Under en tematisk öppen intervju 

formulerar forskaren en intervjuguide som innefattar ett antal teman som avspeglar 

undersökningens syfte och teori men som samtidigt kan vidgas med nya teman och konkretiseras i 

frågor anpassade efter intervjupersonens perspektiv under intervjusamtalets gång (a.a.145f, 148, 

150ff). 

!
I denna uppsats vill jag belysa genus i skolkuratorers vardagliga arbete. För att göra det har jag valt 

att studera hur skolkuratorer beskriver betydelsen av maskulinitet och femininitet. Jag har valt ett 

sådant tillvägagångssätt av flera anledningar. Begreppet genus kan definieras på flera olika sätt och 

inbegripa en stor variation av företeelser, en mer precis definition av begreppet kan utesluta 

företeelser som omfattas av en annan definition. I denna studie har jag velat framkalla ett empiriskt 

material som inte sorterar in kuratorernas utsagor i ett sådant snävt perspektiv under 

materialinsamlingens gång. 

!
Kvale och Brinkmann (2009:48) påpekar att intervjuforskare behöver ta hänsyn till det att 

intervjuaren har en ledande funktion i intervjusituationen och företräde att tolka intervjupersonens 

uttalanden samt att detta medför en form av makt under intervjun. Under förberedelsen för 

intervjuerna förmodade jag att ett intervjusamtal som fokuserar på genus i skolkuratorernas arbete 

riskerar att vinkla samtalet från intervjupersonens perspektiv och konkreta erfarenheter till 

intervjuarens perspektiv och stanna vid dennes snävare definition av genus. Det att begreppet genus 

givit namn åt den akademiska disciplinen genusvetenskap kan under en intervju som fokuserar på 

begreppet genus spä på självcensur hos intervjupersonerna som en funktion av en sådan 
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maktasymmetri Kvale och Brinkmann talar om och förstärka intervjupersonens upplevelse av att det 

finns ett synsätt som är mer korrekt än andra synsätt. 

!
Som ett alternativ till att intervjusamtalen fokuseras kring begreppet genus har jag valt att låta 

intervjuerna handla om betydelsen av maskulinitet och femininitet. Betydelsen av maskulinitet och 

femininitet leder på ett naturligt sätt in samtalet till resonemang som har att göra med genus. Alla 

definitioner av maskulinitet och femininitet kan ingå som någon aspekt av de genusteorier jag valt 

att använda. Intervjusamtalen påbörjades med en återkoppling till innehållet i det mail som skickats 

till intervjupersonerna samt en fråga om vilken betydelse orden maskulinitet och femininitet har för 

kuratorerna. 

!
2.3 Analysprocess 

2.3.1 Hermeneutik  
!
Hermeneutik kan beskrivas som en vetenskaplig metod för fördjupande tolkning av handling och 

text (Alvesson & Sköldberg, 2008:193f; Kvale, 1997:49f; Larsson, 2005:93; Thomassen, 

2007:100ff). Samtidigt har företrädare för den hermeneutiska läran uppfattats som kontroversiella 

eftersom de utmanat etablerade uppfattningar om vad som kan betraktas som vetenskaplig metodik 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:146, 148f; Thomassen, 2007:100ff, 183ff). En viktig del av den 

hermeneutiska läran bygger på en filosofisk ståndpunkt som står i skarp kontrast till en 

objektivistisk kunskapssyn och som ställer upp premisser för hur kunskap kan inhämtas och 

bearbetas. Som exempel beskriver Magdalene Thomassen (2007:98-103) den tyske filosofen Hans-

Georg Gadamers kunskapssyn och förklarar att empiriska material alltid är “teoriladdade”. 

Thomassen skriver: 

!
“Om data är tillgängliga endast i kraft av att vara förstådda som något, är de från första början 
‘påverkade’, det vill säga bestämda av vår förståelsehorisont. Och detta är inte ett beklagligt faktum, utan 
en betingelse som ger vår erfarenhet menig […] [Fördjupad förståelse uppstår] i en pendelrörelse fram 
och tillbaka mellan den horisont som utgörs av våra fördomar och horisonten för det vi försöker 
förstå” (Thomassen, M. 2007:100f) !

Hermeneutisk metodik innebär att en forskare bejakar sin egen förförståelse, sin förståelsehorisont, 

för att låta denna utvidgas genom växelverken med den/de förståelsehorisonter som studeras för att 

slutligen låta dessa smälta samman i en fruktbar tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008:193ff, 199f, 

211, 245f; Thomassen, 2007:100ff, 184f). Tillvägagångssättet brukar kallas den hermeneutiska 
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cirkeln (Thomassen, 2007:100ff, 184f). Vad som ska betraktas som en förståelsehorisont ingående i 

en hermeneutisk cirkel har förändrats över tid (Alvesson & Sköldberg, 2008:194f, 201, 213, 269; 

Langemar, 2008:122). Två tillämpningsområden är däremot vanligare än andra. En vedertagen 

hermeneutisk cirkel gäller växelverkan mellan förståelse för mindre delar av en studerad företeelse 

och förståelse för helheten av denna företeelse (Alvesson & Sköldberg, 2008:193ff, 211; 

Thomassen, 2007:101f; Ödman, 2007:239-242). Nyvunnen förståelse för varje enskild del av den 

studerade företeelsen påverkar forskarens förståelse av företeelsen i sin helhet och vice versa. En 

annan vedertagen hermeneutisk cirkel omfattar växelverkan mellan forskarens förförståelse och den 

nyvunna förståelse som uppstår i mötet med den/det som studeras (Alvesson & Sköldberg, 

2008:245f,199f; Thomassen, 2007:100ff, 184f). 

2.3.2 Analysmetod 
!
Inom kvalitativ forskning fungerar hermeneutiken oftast som ett allmänt vetenskapsteoretiskt 

perspektiv och behöver många gånger kompletteras med en konkret metod för databearbetning 

(Langemar, 2008:122). För att analysera skolkuratorernas utsagor har jag kombinerat den 

hermeneutiska cirkeln med en modell för kvalitativ dataanalys av meningsinnehåll som formulerats 

av Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte (2003:110-115). Analysen har genomförts i tre steg.  

!
1. Under analysens första steg bearbetades intervjuerna först var för sig. Detta gjordes i ett 

datorprogram med vilket de inspelade intervjuerna kunde kategoriseras, sorteras och förknippas 

med koder och anteckningar. I detta skede analyserades intervjuerna i enlighet med den 

hermeneutiska cirkelns tolkande perspektivskiften mellan det empiriska materialets delar och 

dess helhet. Jag inspirerades också av Johannessen och Tuftes modell när jag sorterade in 

utsagor under induktivt orienterade koder (a.a.111f). Koderna markerade passager där 

kuratorerna på olika sätt beskrev betydelsen av orden femininitet och maskulinitet. Utsagorna 

sorterades sedan in under tolkande koder där de teorier och begrepp som presenteras i 

teorikapitlet användes för att identifiera och beskriva genus i olika delar av kuratorernas 

vardagliga arbete.  

!
Beträffande förhållandet mellan teori och empiri har det hävdats att hermeneutisk metod kan 

användas för att pröva teori genom abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008:261f; jfr. Thomassen, 

2007:190f, 195). Abduktiva förklaringsansatser skiljer sig från induktiva och deduktiva 
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förklaringsansatser. Förenklat utgör en teori som formulerats och prövats deduktivt en uppsättning 

logiska samband som härletts ur ett antal på förhand fastlagda premisser (Larsson, 2005:23ff; 

Thomassen, 2007:48f). En teori som formulerats och prövats induktivt består istället av ett blottlagt 

mönster inom en samling empiriska observationer (Alvesson & Sköldberg, 2008:54; Larsson, 

2005:23ff; Sohlberg & Sohlberg, 2009:174ff; Thomassen, 2007:50f). Alvesson och Sköldberg 

(2008:54ff) menar att renodlat induktiv eller deduktiv slutledning av teori riskerar att rationalisera 

bort betydelsefulla delar av ett empiriskt material (jfr. Thomassen, 2007:67-75). För att undvika 

detta problem menar de att forskare kan använda abduktiva förklaringsansatser vilka identifierar ny 

kunskap vid skiljelinjen mellan deduktiva och induktiva slutledningars rationaliseringar av 

verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008:54-60; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012:276). Här tillåts deducerad teori utveckla forskarens sätt att tolka och kategorisera ett 

empiriskt material, samtidigt tillåts det empiriska materialet utveckla forskarens förståelse av en 

teori (Alvesson & Sköldberg, 2008:54-60; jfr. Larsson, 2005:23, 96; Thomassen, 2007:87). På detta 

sätt minskar risken att forskaren bortser från nya sätt att tolka och kategorisera empirisk data. 

!
2. Under analysens andra steg jämfördes koder och anteckningar från samtliga intervjuer samt 

studiens teoretiska begrepp i enlighet med Johannessen och Tuftes analysmodell för att 

identifiera övergripande mönster i det empiriska materialet (Johannessen & Tufte, 2003:114). I 

detta skede valdes också ett antal representativa citat ut ur de mönster som identifierats. 

!
3. Under analysens tredje steg strukturerades och sammanfattades materialet efter de mönster som 

fallit ut och det utvalda materialet kontrollerades mot varje enskild intervju samt mot studiens 

teoretiska perspektiv (a.a.115). 

!
2.4 Validitet och reliabilitet !
Begreppen validitet och reliabilitet har olika betydelser inom kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Inom kvantitativ forskning innebär validitet att forskningsansatsen utformas på ett sätt som gör att 

studien mäter det den är avsedd att mäta. Reliabilitet behandlar möjligheten att minimera mängden 

felaktiga mätningar, tillförlitligheten och replikerbarheten i mätningen (Langemar, 2008:106; jfr. 

Kvale & Brinkmann, 2009:264, 270ff). Inom kvalitativ forskning har begreppen ofta överlappande 

betydelser (Langemar, 2008:106). Pia Langemar menar att kvalitativ validitet har att göra med sättet 

undersökningens analys förankras i det empiriska material som analyseras samt huruvida 
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forskningsansatsen är meningsfull för att nå studiens syfte (Langemar, 2008:106, 109f, 113f, 118f). 

En kvalitativ studies reliabilitet har att göra med resultatens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 

2009:264, 270ff). 

!
För att nå god validitet är det viktigt att forskaren inte gör för långtgående tolkningar av data 

(Langemar, 2008:108). Om forskaren använder teori för att tolka eller kategorisera empiri behöver 

teorin gälla det material som analyseras (ibid.). I detta hänseende har min studie brister som har 

varit nödvändiga att hantera under analysen. En del av Mimmi Schippers´ teori gäller hegemoni 

inom kulturer (Se kapitel 3). Under analysens gång har det blivit tydligt att det insamlade materialet 

inte är så omfattande att det kan användas för att analysera könshegemoni inom en avgränsad kultur. 

Enligt Langemar skulle slutsatser av det här slaget sänka studiens validitet. Det har däremot visat 

sig vara möjligt är att identifiera olika händelser som tyder på förekomsten av könshegemoni. Om 

hänsyn tas till könshegemoniers performativa verkan kan enskilda händelser i kuratorernas 

berättelser betraktas som materialiseringar av en mer övergripande könshegemoni (Se kapitel 3). En 

enstaka handling kan ge en antydan om hur den kulturella mall som format handlingen ser ut. 

!
Kvale och Brinkmann (2009:264, 270ff) poängterar att en kvalitativ studies validitet påverkas av 

sättet studiens syfte svara mot innehållet i det material som analyseras. I förevarande studie har jag 

haft för avsikt att öka kunskapen om genus i skolkuratorns arbete ur skolkuratorns perspektiv. För 

att nå studiens syfte har jag valt att studera hur skolkuratorer beskriver betydelsen av maskulinitet 

och femininitet i sitt vardagliga arbete. Att framkalla och analysera ett sådant empiriskt material 

riskerar att minska studiens validitet eftersom det inte i första hand koncentreras kring 

skolkuratorernas erfarenheter av genus. Som tidigare nämnts har ett sådant tillvägagångssätt dock 

vissa fördelar vilka höjer studiens reliabilitet. När intervjupersonerna för ett fritt samtal kring 

betydelsen av maskulinitet och femininitet riskerar de inte i samma utsträckning att påverkas av 

intervjuarens definition av genus.  

!
Langemar menar också att validiteten ökar om forskningsansatsen är meningsfull, om förhållandet 

mellan syfte, teori, analysmetod, empiri och resultat passar ihop och resulterar i ny kunskap 

(Langemar, 2008:113f, 118f). Det är möjligt att kritisera förevarande studie för att gå en diffus 

omväg förbi begreppet genus under insamlingen av empirisk data. Jag vill dock hävda att studiet av 

skolkuratorernas sätt att använda orden maskulinitet och femininitet har framkallat en mer 

djupgående förståelse för kuratorernas konkreta erfarenheter.  
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!
Ett exempel på studiens tillförlitlighet, reliabilitet, är att jag beskrivit mitt tillvägagångssätt både 

vad gäller intervju och analys. Att de inspelade intervjuerna inte transkriberats utan istället 

analyserats i inspelad form har minskat risken att göra felaktiga tolkningar. Tonfall och andra 

röstuttryck har inte försvunnit under en transkriberingsprocess och har kunnat fungera vägledande 

under analysens gång (Kvale & Brinkmann, 2009:200). I analysdelen har jag också illustrerat mina 

resultat med utförliga citat. 

!
2.5 Etiska överväganden !
Vetenskapsrådet redogör i publikation ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” (2002) för fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Beträffande samtyckeskravet förklarade jag innan 

intervjuerna påbörjades att informanterna inte var tvungna att genomföra intervjun även om de valt 

att delta och att de, när de så önskade, kunde avsluta intervjun. Beträffande konfidentialitetskravet, 

risken för att individer oavsiktligt kan identifieras, har jag uteslutit all information som skulle 

medge identifikation av informanterna. Informanternas namn är pseudonymer och allt material om 

skolornas namn och specifika inriktningar är borttaget. Ålder och antal år i yrket har också uteslutits 

i redovisningen av det empiriska materialet. 

!
!
3. Teori	
!
Begreppet genus har de senaste årtiondena varit föremål för vetenskaplig debatt och under samma 

period givits olika definitioner. I denna uppsats har begreppet brutits ned i två mer specifika teorier.  

!
Genusvetenskapens första stadie uppstod i samband med att en ny kvinnorörelse vuxit fram i 

västvärlden under 1960-talet. Skandinaviska forskare formulerade då alternativ till den 

könsrollsforskning som bedrevs i Nordamerika under samma period (Ljung, 2007:220-224). De 

skandinaviska forskarna visade att delar av människans sociala liv regleras av normer förknippade 

med mans- och kvinnokön (a.a.222). Denna företeelse kom allt oftare kallas för genus i 

vetenskapliga sammanhang (a.a.243ff; Ambjörnsson, 2003:11f). Under 1970-talet expanderade 

också en tvärvetenskaplig forskningsriktning kallad kvinnoforskning eller feministisk forskning 
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(Ljung, 2007:222f, 243-246). Under 1980-talet växte intresset för genusbegreppet i 

universitetsvärlden och stora delar av den feministiska forskningen övergick i genusforskning (a.a.

243). Samtidigt riktade en växande mängd forskare kritik mot genusforskningens dikotoma 

uppdelning mellan biologiskt kön och socialt genus. Dessa kritiker tillförde ett poststrukturalistiskt 

perspektiv inom genusforskningen (Ambjörnsson, 2003:12, 26f; Ljung, 2007:252-255). Den 

poststrukturalistiska genusforskning har i sin tur sedan 1990-talet fram till idag kritiserats av 

feministiska genusforskare samt delar av den feministiska rörelsen eftersom dess teorier sägs 

relativisera innebörden av biologiskt kön och undergräva viktiga delar av feminismens 

argumentation (ibid.). Under denna period har det också förkommit ett ömsesidigt sökande efter 

teoretisk konsensus mellan företrädare för de båda perspektiven. Härnäst presenteras en 

poststrukturalistisk genusteori. I avsnittet därpå presenteras en teoretisk modell som kan förstås som 

ett resultat av detta sökande efter teoretisk konsensus.   

!
!
3.1 Genus och performativitet !
År 1990 skrev den amerikanska filosofen Judith Butler boken “Genustrubbel” som kom att bli ett 

utav den poststrukturalistiska genusforskningens mest fundamentala verk (Ambjörnsson, 2003:15f; 

Berg, 2008:51f; Ljung, 2007:246-251). Butler (2007) menar att genus inte ska förstås som en 

produkt av biologiska eller socialt konstruerade processer, genus är istället människans kulturella 

och performativa förståelse av de biologiska könens betydelse. För att förstå Butlers genusbegrepp 

är det viktigt att förstå vad Butler menar med performativitet och performativ identitet 

(Ambjörnsson, 2003:12f; Butler, 2007:133ff; Ljung, 2007:248ff). Butler visar att det finns en 

diskrepans mellan hennes teori om performativ identitet och teorier som beskriver ett psyke eller ett 

subjekt som befinner sig inuti människan och som initierar människans handlingar (Ambjörnsson, 

2003:18f; Butler, 2007:210-214, 220-223f; Ljung, 2007:247f). Som exempel betraktas 

genusidentitet inom psykoanalysen som yttre relationer mellan män och kvinnor vilka har 

internaliserats under människans barndom (Ambjörnsson, 2003:18f; Butler, 2007:118f, 122, 216). 

Som ett alternativ till sådana teoretiska modeller menar Butler att företeelser såsom identitet, genus, 

subjekt, kön och sexualitet ska betraktas som en sammansmältning av människans intellekt och 

kulturella och materiella företeelser som existerar samtidigt med eller snarare genom detta intellekt 

(Butler, 2007.219-231, Berg, 2008:54f). Butler skriver: 

!
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“Min invändning är att det inte finns någon ‘handlande bakom handlandet’, utan att den som ‘handlar’ på 
olika sätt konstrueras i och genom handlingen.” (Butler, 2007:223) !
“Det finns inget jag som föregår konvergensen [av kulturer] eller som äger ‘integritet’ före sitt inträde på 
denna stridiga kulturella bana. Det enda som återstår är att ta upp verktygen på den plats där de ligger och 
det som gör det möjligt att ‘ta upp’ dem är att de ligger där” (Butler, 2007:227) !

Butler menar att en människas förståelse av sig själv utgör dennes performativt konstruerade 

identitet och detta oavsett om förståelsen gäller en kropp, ett psyke, ett subjekt eller en social 

position (Berg, 2008:54f, 64ff; Butler, 2007:133f, 214f, 218ff, 224-228). Butlers synsätt kan göra 

det nödvändigt att frångå synen på konstruktioner som någonting felaktigt och artificiellt (Ljung, 

2007:248ff). Det är så att säga själva identitetskonstruktionen som utgör människans identitet. 

Uttalanden som “-Jag är en man”, “-Jag är en journalist” eller “-Jag är religiös” ger alla uttryck åt 

performativ identitet även om den specifika innebörden av denna identitet är förenad med och 

varierar med olika kulturellt formulerade betydelser. Butler menar att genus är en performativ 

identitet genom vilken kopplingar mellan kön och andra aspekter av individens personlighet 

framstår som sammanlänkade på ett naturgivet sätt men påpekar samtidigt att “det inte finns någon 

‘essens’ som genus uttrycker eller ger yttre form åt […] det [är] genushandlingarna som skapar 

begreppet genus, och utan dessa handlingar skulle det inte finnas något genus över huvud 

taget.” (Butler, 2007:218). 

!
Trots att Butlers teorier har uppfattats som kontroversiella och i första hand gällande en ontologisk 

och vetenskapsfilosofisk nivå har hennes begrepp ofta tillämpats inom empirisk forskning 

(Andersson, 2009:55ff; Ambjörnsson, 2003; Berg, 2008:53ff; Forslund, 2009:42f). Performativ 

genusidentitet har många gånger fungerat som ett begrepp vilket beskriver handlingar som 

materialiserar eller “gör” innehållet i en särskild kultur eller diskurs (ibid.).  

!
3.2 Maskulinitet, femininitet och könshegemoni !
I sin artikel “Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity and Gender Hegemony” 

definierar Mimi Schippers (2007) innebörden av hegemonisk femininitet och hegemonisk 

maskulinitet. Schippers´ teori utgår från Connels begrepp hegemonisk maskulinitet (Connel, 1995). 

Schippers bygger liksom Connel vidare på Judith Butlers teori angående performativ genusidentitet 

(Schippers, 2007:89f). Schippers beskriver maskulinitet och femininitet som kulturella mallar 

genom vilka särskilda handlingar uppfattas som kvinnliga eller manliga och genom vilka individer 
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“gör” performativa genusidentiteter (a.a.89ff; Andersson, 2009:60ff). En person med en 

kvinnokropp behöver enligt Schippers´ modell inte nödvändigtvis vara feminin men femininitet 

avgränsar vilka egenskaper som uppfattas som kvinnliga (Andersson, 2009:60ff; Schippers, 

2007:89-92, 95-98). Schippers beskriver också skillnaden mellan maskulinitet och femininitet och 

hegemonisk maskulinitet/femininitet. En hegemoni är de delar av ett samhälles kultur som 

legitimerar inflytelserika klassers dominans och som tjänar dessa klassers intressen (Schippers, 

2007:90; jfr. Hegemoni, 2014). Hegemonisk maskulinitet/femininitet är särskilda former av 

maskulinitet och femininitet som etablerar och legitimerar särskilda relationer mellan kvinnor och 

män: 

!
“Hegemonic masculinity is the qualities defined as manly that establish and legitimate a hierarchical and 
complementary relationship to femininity and that, by doing so, guarantee the dominant position of men 
and the subordination of women. […] Hegemonic femininity consists of the characteristics defined as 
womanly that establish and legitimate a hierarchical and complementary relationship to hegemonic 
masculinity and that, by doing so, guarantee the dominant position of men and the subordination of 
women. Although the relationship between hegemonic masculinity and hegemonic femininity is one of 
ascendancy for the masculine and for men, there is, I argue, an ascendancy of hegemonic femininity over 
other femininities to serve the interests of the gender order and male domination.” (Schippers, 2007:94) !

En hegemoni legitimerar olika gruppers dominans i ett samhälle. Hegemonisk maskulinitet/

femininitet (framöver könshegemoni, Andersson, 2009:60; Schippers, 2009:94) är kulturella mallar 

som förklarar varför män och kvinnor bör betraktas som individer med varandra uteslutande 

egenskaper samt varför gruppen män bör överordnas gruppen kvinnor (Schippers, 2009:92ff). Som 

exempel kan ett resonemang om skillnader mellan män och kvinnors fysiska styrka och benägenhet 

att använda våld fungera som konstruerade symboler vilka visar att gruppen män behöver 

komplettera gruppen kvinnors fysiska svaghet (a.a.91). Eftersom mänskliga egenskaper hos den 

hegemoniska maskuliniteten kompletterar brister hos den hegemoniska femininiteten är hegemonisk 

femininitet beroende av den hegemoniska maskulinitetens existens och vice versa. En 

könshegemoni beskriver också varför hegemonisk maskulinitet/femininitet ska betraktas som 

överlägsna ideal i jämförelse med andra former av maskulinitet och femininitet (a.a.94-97). Även 

om gruppen kvinnor inom den hegemoniska femininiteten underordnas gruppen män menar 

Schippers att en könshegemoni garanterar de kvinnor som tjänar den hegemoniska maskulinitetens 

intressen överlägsenhet i förhållande till andra mindre servila former av femininitet. 

!
Schippers´ teori om könshegemoni spänner över ett brett fält och kan lätt bli ospecifik eftersom 

begreppen hegemonisk maskulinitet/femininet kan inbegripa en stor mängd kulturella 

konstellationer. En könshegemoni som formulerar mäns överlägsenhet gentemot kvinnor och som 
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etablerar komplementära relationer mellan kvinnor och män inom en viss kultur behöver inte 

påverka relationer mellan kvinnor och män inom en annan kultur (a.a.97ff). För att ge ett konkret 

exempel på hur en könshegemoni kan fungera beskriver Schippers ett forskningsprojekt om 

ryktesspridning i en brasiliansk by (a.a.91-94). Forskningens resultat visade att byns invånare spred 

rykten om gifta kvinnors otrohet trots att det var mycket ovanligt att byns gifta kvinnor var otrogna. 

Enligt dessa rykten framstod de otrogna fruarnas makar som misslyckade och som förtjänta av att 

hånas. I byn fanns också en uttalad norm som fastslog att en gift kvinna förblev trogen så länge 

hennes make gav henne ekonomiskt stöd. Schippers påvisar att ryktet om de otrogna fruarna bildade 

en könshegemoni (a.a.92). De sociala ritualer som uppstod när ryktet om de otrogna kvinnorna 

upprepades, oavsett om berättelserna i något fall förverkligades, gav byns gifta män ett incitament 

att kontrollera sina fruar eftersom de ville undvika att ryktet förverkligades. Detta gjorde de genom 

att försätta sina fruar i ett ekonomiskt beroende samt genom hot om fysiskt våld. Enligt Schippers 

formades en könshegemoni av ryktet, de sociala ritualer som bildades när ryktet spreds och de 

beteenden som uppstod när byns invånare anpassade sina liv för att undvika att ryktet 

förverkligades (a.a.92ff).  

!
Schippers´ teori gällande könshegemoni omfattar även det Schippers kallar pariahfemininitet och 

manlig femininitet (Schippers, 20097:94f; Andersson, 2009:62f). Begreppen pariahfemininitet och 

manlig femininitet betecknar de sociala positioner som uppstår då egenskaper som omfattas av 

könshegemoni och som betraktas som antingen manliga eller kvinnliga anammas av personer med 

“fel” kön. Sådana avvikande personer utmanar könshegemonins legitimitet genom sin blotta 

existens och behöver därför kontrolleras (ibid.). Som exempel kan vi säga att mannen Frans är säker 

på att kvinnor har vissa egenskaper som bara kvinnor kan ha. Att Frans saknar feminina egenskaper 

stämmer överens med hans förståelse av sig själv som man och ickekvinna. Frans vänner verkar 

förvänta sig att han beter sig maskulint men inte feminint och männen i Frans omgivning verkar ha 

sådana egenskaper Frans förväntar sig hos en man. Plötsligt möter Frans en man med feminina 

egenskaper. Frans tankar om vem han är och de mönster av förväntningar som finns i Frans 

umgängeskrets har utmanats av en erfarenhet som Frans har svårt att ifrågasätta. För att behålla 

legitimitet behöver könshegemonisk kultur i en sådan situation inbegripa en förklaring som avvisar 

de avvikande personerna beteende (ibid.). Ett konkret exempel på en könshegemonis inlemmande 

och avvisande av pariahfemininitet och manlig femininitet är Socialstyrelsens syn på 

homosexualitet som en psykisk sjukdom under en del av 1900-talet (Zander, 2014). På samma sätt 

kan Frans bearbeta intrycket av den kvinnoaktiga mannen utan att behöva ifrågasätta sin identitet 
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och sitt umgänge genom att tänka att han träffat en man med en sjuk personlighet. Män som bryter 

mot könshegemonins tilldelande av komplementära egenskaper genom att materialisera egenskaper 

tillhörande den hegemoniska femininiteten kallar Schippers manliga femininiteter (Andersson, 

2009:62f; Schippers, 2009:95ff). Kvinnor som bryter mot könshegemonins komplementaritet 

genom att materialisera hegemonisk maskulinitet kallar Schippers däremot pariahfemininiteter 

(ibid.). Schippers menar att det är nödvändigt att göra en teoretisk åtskillnad mellan avvikande 

kvinnor och avvikande män eftersom hegemonisk femininitet alltid redan underordnats hegemonisk 

maskulinitet (Andersson, 2009:62f; Schippers, 2009:94-97). Hegemonisk maskulinitet som 

materialiserats av kvinnor måste tvingas till underordning, pariahfemininitet. Hegemonisk 

femininitet som materialiseras av män behöver aldrig betvingas; dessa män är redan feminina och 

därmed underordnade hegemonisk maskulinitet.  

!
!
4. Tidigare forskning	
!
I min strävan efter att förankra denna studie i tidigare forskning har det visat sig att jag intresserat 

mig för ett i stort sett outforskat fält. Det har varit möjligt att placera in min studie på gränsen 

mellan tre väletablerade vetenskapsområden: genusvetenskap, forskning i socialt arbete och 

arbetsvetenskap. Undersökningens kunskapsområde omfattar socialt arbete eftersom 

undersökningen gäller skolkuratorns arbetssätt, arbetsvetenskap eftersom undersökningen gäller 

skolkuratorns arbetsmiljö och roll i kollegiet och genusvetenskap eftersom undersökningen gäller 

skolkuratorns tankar om genus. För att hitta forskning som omfattar ett kunskapsområde likt det jag 

eftersökt i förevarande studie har fruktlösa sökningar gjorts i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

samt SöderSchoolar med sökord som: kurator+genus, “school counsellor”+gender/masculinity/

femininity, “school counsellor”+gender studies samt “kurator” avgränsat till ämnet genusvetenskap. 

När jag vidgat mitt sökområde till forskning som gäller antingen renodlad genusvetenskap, 

forskning i socialt arbete eller arbetsvetenskap har jag identifierat två studentuppsatser och en 

doktorsavhandlingar som var för sig belyser olika delar av det kunskapsområde som intresserat mig 

för i förevarande studie. Uppsatserna och avhandlingarna hittades genom sökningar i DiVA och 

SöderSchoolar med sökord som: maskulinitet, femininitet, genus, kurator, kvinnoyrken, male 

femininity, female masculinity, labour, arbete samt genom läsning av referenslistor i relevant 

litteratur som påträffats bland sökresultaten. 

!
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Monica Forslund (2009) skriver sin doktorsavhandling “Slaget om femininiteten -Skolledarskap 

som könsskapande praktik” om hur ett antal skolledares arbetssätt påverkas av könsdiskurser. Det är 

intressant att relatera Forslunds forskning till min studie av två anledningar. För det första beskriver 

Forslund hur genus och kön påverkar arbete i allmänhet och arbete på en skola i synnerhet. För det 

andra tillämpar Forslund Judith Butlers teori om performativ genusidentitet för att analysera hur 

arbetssätt påverkas av föreställningar om genus och kön. Forslunds avhandling består av en 

litteraturstudie och en intervjustudie. I litteraturstudien gör Forslund (2009:48-53, 70) en historisk 

genomgång av synen på kön och skolledarskap i svensk och utländsk forskning, dokument 

publicerade av svenska myndigheter samt artiklar och debattinlägg i svensk media. Under 

litteraturstudien identifieras tre diskurser som Forslund sedan använder i sin intervjustudie. Den 

första diskursen kallas likhetsdiskursen (a.a.62f, 97, 191ff, 213f). Inom denna diskurs betonas 

könens likhet och jämställdhet uppfattas något förenklat som en räknefråga; finns det lika många 

kvinnor och män i en verksamhet är verksamheten jämställd. Forslund menar också att maskulinitet 

fungerar som norm inom likhetsdiskursen vilken gör gällande att jämställdhet uppnås när män och 

kvinnor har samma möjligheter att utföra maskulina sysslor. Den andra diskursen kallas 

skillnadsdiskursen (a.a.62f, 211, 222f). Inom skillnadsdiskursen bejakas olikheter mellan könen 

trots att kvinnlighet och manlighet betraktas som kulturella konstruktioner. Femininitet förstås som 

särskilt kvinnliga egenskaper i form av god kommunikationsförmåga och delaktighet. Femininitet 

uppvärderas som goda ledaregenskaper och överordnas särskilt manlig maskulinitet. Den tredje 

diskursen kallas särartsdiskursen (a.a.62f, 213f, 223). Inom särartsdiskursen uppfattas maskulinitet 

och femininitet som egenskaper förankrade i kön, detta på ett psykologiskt eller biologiskt plan. 

Maskulinitet betraktas alltid som den eftersträvansvärda normen för ledarskap och femininitet 

betraktas som problematisk och underlägsen. Under intervjustudiens gång identifierade Forslund 

även en fjärde diskurs som kallas den gränsöverskridande könsdiskursen (a.a.44, 63, 214, 222f). 

Inom den gränsöverskridande könsdiskursen uppfattas femininitet och maskulinitet som fullt ut 

könsneutrala egenskaper. Maskulinitet och femininitet uppfattades inte som vare sig bättre eller 

sämre ledaregenskaper och inordnades inte i någon hierarki. När Forslund analyserar sina intervjuer 

beskriver hon hur diskurserna materialiseras i rektorernas ledarskapsarbete (a.a.). En materialiserad 

diskurs är också en performativ identifikation, en rektor blir eller gör i dessa situationer betydelsen 

av en särskild könsdiskurs (a.a.27f, 42f). En viktig del av Forslunds resultat visar att trots att 

rektorerna i många fall kunde materialisera den gränsöverskridande diskursen, likhetsdiskursen och 

skillnadsdiskursen gjorde sig särartsdiskursen nästan alltid gällande i frågor om beslutsfattande (a.a.

222f). 
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!
I sin examensuppsats “Genusperspektiv på kuratorers samtal med barn -en studie med fokus på 

feministisk teori” skriver Sofia Östlund (2005:5f, 34) om huruvida skolkuratorn kan beakta ett 

genusperspektiv i sitt dagliga arbete, på vilka sätt ett tillämpat genusperspektiv påverkar 

skolkuratorns klienter samt om skillnader och likheter mellan ett tillämpat genusperspektiv och ett 

feministiskt sådant. Östlunds studie är tvådelad. Studiens första del är en litteraturstudie som 

omfattar en stor mängd teorier och begrepp relaterade till genusvetenskapen (a.a.11-26). Här 

presenteras queerteori, ett antal genusbegrepp, radikalfeminism som teoretiskt perspektiv och 

teorier om könssocialisation. Studiens andra del är en kvalitativ intervjuundersökning i vilken 

Östlund bland annat intervjuat skolkuratorer om innebörden av att tillämpa genusperspektiv i 

arbetet, betydelsen av kön, betydelsen av feminism och om olika sätt att bemöta elever (a.a.27-33). 

Östlund analyserar sedan kuratorernas utsagor genom att tillämpa litteraturstudiens resultat. I 

analysen konstaterar hon att kärnfamiljen och dess könsroller utgör ett normerande ideal i skolans 

värld liksom i samhället i stort, hon förklarar att skolkuratorerna betraktar kärnfamiljen som 

oproblematisk och att de därför bidrar till kärnfamiljsidealets fortlevnad (a.a.37). Vidare förklarar 

Östlund (a.a.38, 40) att skolkuratorerna delar in elever och elevgrupper efter kön när de talar om 

elevernas egenskaper och behov, detta oftare än nödvändigt, men att kuratorerna samtidigt hävdar 

att kön saknar betydelse. Som exempel på en situation då kuratorerna nämner kön tar Östlund upp 

kuratorernas tankar om hur manliga elever behöver få träffa en manlig kurator. Östlund menar att 

fördelande av egenskaper efter kön är ett invant och omedvetet beteende samt att ett ifrågasättande 

av detta beteende är kontroversiellt eftersom det kan påverka kuratorns självbild. Vidare menar 

Östlund att kuratorerna betraktar homo- och bisexualitet som avvikelser och att kuratorerna 

förutsätter heterosexualitet i sitt sätt att bemöta elever (a.a.39f). Östlund (a.a.43f) förklarar att 

Sveriges offentliga sektor är kvinnodominerad men att den samtidigt präglas av ett 

institutionaliserat manligt tänkande varför kvinnans perspektiv ständigt åsidosätts inom det svenska 

sociala arbetet. Östlund talar därför om möjligheten att skapa ett feministiskt socialt arbete som kan 

läras ut vid högskolor och universitet. 

!
Emma Pfannenstill (2006) har studerat den kompetens kuratorer som arbetar vid Stockholms läns 

landstings ungdomsmottagningar har vad gäller bemötande av homosexuella och bisexuella 

ungdomar. Pfannenstills studie belyser en del av det kunskapsområde jag intresserar mig för i min 

uppsats då den behandlar kuratorers bemötande av ungdomar och ställer detta i relation till frågor 

om kön och socialt konstruerad homo- och heterosexualitet. Pfannenstills (a.a.34f) studie bygger på 
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en kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning som skickats ut till samtliga kuratorer som arbetar 

vid Stockholms läns landstings ungdomsmottagningar. I enkäten ställdes frågor om bemötande av 

och kunskaper om homosexuella och bisexuella ungdomar samt huruvida kuratorerna har 

genomgått någon utbildning som belyst dessa frågor (HB-utbildning)(ibid). Pfannenstill (a.a.29-32) 

analyserar svaren genom att tillämpa ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt genom att använda 

Michel Foucaults och Judith Butlers definitioner av heterosexualitet och queerteori i vid 

bemärkelse. Ett centralt begrepp i Pfannenstills studie är heteronormativitet vilket i sammanhanget 

innebär ungefär samhälleliga institutioners uteslutande av ickeheterosexualitet genom ignorans. 

(a.a.10f, 18, 52-56). Enkätstudien visar att knappt två tredjedelar av kuratorerna genomgått en HB-

utbildning. Av dessa menade näst intill alla att de har ändrat sitt arbetssätt efter HB-utbildningen 

och mer än två tredjedelar att de har ändrat sitt sätt att samtala med ungdomar efter HB-

utbildningen (a.a.43-48, 54). Pfannenstill förklarar att kunskaper om heteronormativitet och 

heteronormativitetens skadeverkningar gav kuratorerna verktyg att stödja homosexuella och 

bisexuella ungdomar och att kunskaperna minskade heteronormativa förhållningssätt bland 

kuratorerna. Det påpekas att ett icke-heteronormativt bemötande från kuratorernas sida har en 

avgörande betydelse för ungdomars välmående under en så kallad “komma ut”-process (a.a.17f, 26, 

52ff). Det kuratorerna beskrev som betydande för ett ickeheteronormativt bemötande var främst att 

undvika ord och andra förgivettaganden som exkluderar en homo- eller bisexuell livsstil samt att 

inte förutsätta att homo- eller bisexualitet är ett problem (a.a.41, 49, 53-56). 

!
!
5. Analys 	
!
I följande kapitel presenteras studiens resultat i form av en analys. Här presenteras resultatet av den 

induktiva analys som identifierat skolkuratorernas olika sätt att beskriva betydelsen av maskulinitet 

och femininitet och som gav svar på studiens första frågeställning. Under den induktiva analysen 

identifierades tre skilda sätt att beskriva betydelsen av maskulinitet och femininitet. Jag har därför 

delat in analyskapitlet i tre delar som var för sig representerar ett utav dessa tre synsätt. Här 

presenteras också resultatet av den teoretiska analysen av skolkuratorernas sätt att konkretisera 

betydelsen av maskulinitet och femininitet i vardagliga arbetssituationer. Under den teoretiska 

analysen användes begreppen hegemonisk maskulinitet/femininitet, pariahfemininitet, manlig 

femininitet och performativt genus använts för att synliggöra genus i kuratorernas arbete för att 
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besvara studiens andra frågeställning. För att ge läsaren möjlighet att bilda en uppfattning om 

kuratorernas begreppsanvändning har jag har valt att presentera intervjuerna var för sig.  

!
Under intervjusamtalen använde kuratorerna vissa gånger begreppet genus och samtalen kom ofta 

att behandla ämnen som bäst sammanfattas av ordet genus men som samtidigt inte stämmer överens 

med de mer specifika teorier och begrepp som presenterats i teorikapitlet. I detta kapitel används 

ordet genus i en vidare bemärkelse för att beskriva sociala konstruktioner som associerar mänskliga 

beteenden med biologiskt mans- eller kvinnokön. 

!
!
5.1 Maskulinitet och femininitet som könsneutrala egenskaper !
Två kuratorer beskrev femininitet och maskulinitet (FoM) på ett sätt som skilde sig från deras 

förståelse av genus. Dessa kuratorer talade om genus i termer av könsnormer eller stereotyp 

manlighet och stereotyp kvinnlighet och menade att FoM till skillnad från genus betecknande 

könsneutrala egenskaper, handlingar och tankesätt som kan anammas av var och en. De båda 

kuratorerna menade också att feminina och maskulina egenskaper ofta inlemmas som en aspekt av 

genus. Nedan följer en redogörelse för de båda kuratorernas sätt att beskriva FoM samt ett antal 

berättelser om situationer som är möjliga att tolka som tecken på könshegemoni i skolkuratorernas 

vardagliga arbete.  

5.1.1 Agneta 
!
Agneta beskriver FoM som en uppsättning egenskaper eller förmågor som varje människa behöver 

för att må bra. Hon förklarar att egenskaperna FoM är en kraft inom individen som ger individen en 

förmåga att reflektera inåt och agera utåt: 

!
“I: Vad betyder maskulinitet då då? 
IP: Att man agerar, man sitter inte bara och tänker att jag ska ut och jogga varje dag, utan jag joggar. 
I: Det är en sorts beteende? 
IP: Precis det är en sorts, och att det feminina, pratar jag då kring att, det är förmågan att reflektera inåt.“ !
“IP: Där i det, kan man prata om beteende inom en själv, att reflektera inåt och att sedan agera på det som 
jag skulle önska. Där, i de sammanhangen skulle maskulinitet och femininitet eventuellt dyka upp då, som 
en kraft inom en själv som man har.  
I: Som inte har att göra med kön då överhuvud taget liksom, utan det är två… 
IP: Nej nej, två krafter eller två komponenter som jag tror kan gynna människans välmående.”  !
(Agneta) !
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I linje med detta resonemang menar Agneta att personer som saknar maskulina eller feminina 

egenskaper har en begränsad tillvaro. Hon använder ordet könsstereotyp för att beskriva sådana 

personer. Agneta är kurator på två skolor och berättar att det är vanligare att elever inte är 

könsstereotypa på skola A: 

!
“I: Jag tänker en kvinnlig könsstereotyp, är den bara feminin då? 
IP: Ja. Ja. 
I: Den är bara feminin? 
IP: De tänker så mycket på hur de skulle göra och hur de borde göra.  
I: …men jag fattar. Och det är det som inte händer här? [på skola A] Att en kvinna bara är feminin. 
IP: Nej gud nej! 
I: Förstår jag dig rätt då? 
IP: Nej de agerar, de är hela det här. 
I: De är hela cirkeln, både maskulin och feminin? 
IP: Jajemensan!” !
(Agneta) !

När Agneta berättar om sitt arbete på de båda skolorna beskriver hon ett handlingsmönster som kan 

ha formats genom en könshegemonisk kultur. Det beteende Agneta kallar könsstereotypt ordnar 

män och maskulina egenskaper samt kvinnor och feminina egenskaper som två personlighetstyper 

med komplementära egenskaper. Agneta förklarar att elevernas och föräldrarnas förhållningssätt på 

skola B gör att hon behöver reflektera över genus när hon arbetar på skola B: 
!
“IP:…så jobbar jag på den andra skolan två dagar och där är det väldigt, där vet jag. Där skulle jag nog 
säga att jag tänker mer på kön, där tänker jag mycket mer på kön för det måste jag göra för att kunna möta 
de föräldrarna och de barnen, för de är ju i sin lilla box själva liksom så att säga. 
I: Ja 
IP: Och då… tar jag liksom nytta på det som, och det blir ju ett sätt att jobba mot köns, alltså de här 
könsstereotyperna, blir ju att börja med att bemöta så som jag upplever att den skolans föräldrar vill bli 
bemötta, de förväntar sig det. Och sakta men säkert kan jag, i samtal med barnet till exempel, börja prata 
kring kön eller normer…” !
(Agneta) !

De könsstereotypa barnen och föräldrarna på skola B gör att Agneta behöver utforma sitt arbete på  

särskilda sätt. För det första berättar hon att barn ofta mår dåligt när föräldrar har en könsstereotyp 

syn på familjeliv och barnuppfostran. De familjer vars umgänge kan antas ha format en 

könshegemonisk kultur har därför behov av ett få ett specifikt stöd. Som exempel beskriver Agneta 

hur hon använder samtalsämnen som kommit upp under enskilda samtal med elever för att skapa en 

dialog i mötet med elevens föräldrar:  !
“…om man nu ska försöka komma på ett exempel, att jag trycker på sådana saker som jag tänker är 
stereotypt, ‘ojojoj, sådär kan man ju inte göra’, och ofta säger barnet det själv ‘-Ja men du vet man ska ju 
inte’, ‘-Nejhe, varför ska MAN inte då?’, ‘-Nej men du vet pappa han är ju såhär macho lite som alla’. 
Alltså då kommer det ganska lätt. Då kan jag trycka på det och låtsas som att barnet har sagt och jag har 
bara observerat och funderat, ‘-Kan det vara såhär han mår bra av att…’ ‘-Hur gör ni hemma? Brukar ni 
natta? Brukar ni sitta en stund? Brukar ni gråta hemma?’. Jag försöker bara föra in det allmänmänskliga 
beteendet in i familjens medvetande.” !
(Agneta) 
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!
För det andra talar Agneta om hur hon anpassar sitt beteende och materialiserar hegemonisk 

femininitet i mötet med könsstereotypa föräldrar på skola B för att tillmötesgå föräldrarnas 

förväntningar. Agnetas upplevelse av föräldrarna tyder på att föräldrarna agerar genom och 

materialiserar en kultur där biologiska mans- och kvinnokön hör samman med specifikt kvinnliga 

eller manliga och komplementära beteenden. Agneta berättar hur hon formulerar sitt behov av hjälp 

som en kvinnlig egenskap och hur denna kvinnlighet behöver kompletteras av en könsstereotyp 

pappas maskulinitet. Detta för att få pappan att känna sig delaktig i ett samarbete som senare kan 

leda till att pappan ifrågasätter sin syn på familjeliv: 
!
“Nej men jag spelar på att jag är kvinna då, liten och vän, hahaha, och att det är en stor och stark man 
framför mig. Och han vill inte såra mig. Jag får göra mig lite mindre än vad jag är.” !
“I: Och vad är det som händer då då, i det här mötet med den här maskulina mannen, och du sa att du gör 
dig vän och att du behöver honom för att hjälpa barnet, hur hänger det ihop, att du behöver honom för att 
hjälpa barnet? 
IP: Nej men alltså jag behöver att han fattar att hans barn mår skit och att han behöver sluta jobba 
sjuttioelva timmar om dygnet kanske, och kanske någon gång kanske låta barnet få vara utan att prestera 
någonting, till exempel, då måste jag ju vädja till hans roll som pappa.” !
(Agneta) !

Agneta fortsätter att tala om nödvändigheten av att leva upp till föräldrarnas förväntningar och 

därmed materialisera hegemonisk femininitet. Hon menar att ett beteende som inte stämmer överens 

med könsstereotypa föräldrars förståelse av manlighet och kvinnlighet som komplementära 

personlighetstyper riskerar att förstöra möjligheten att etablera en dialog: 

!
“IP: Jag skulle aldrig kunna tveka på mitt yttre, min presentation, för då skulle det kunna uppta hela 
[mötet], ‘-Ja, han är bög eller hon är lesbisk eller vad det nu heter’ såhär, och då tar det bort all fokus från 
barnet, jag kan inte göra nått som stör. 
I: Det stör arbetet då? 
IP: Det stör, det blir för excentriskt, det tar, jag är där för barnets skull och då får jag liksom köpa läget, ta 
på den här kavajen, hehe, den ser jag ganska snygg ut i.” !
(Agneta) !

Agnetas rädsla för att hon kan besvära de könsstereotypa föräldrarna på skola B om hon beter sig 

maskulint kan ses som ett uttryck för det Mimmi Schippers avser med begreppet pariahfemininitet. 

Om de könsstereotypa föräldrarnas beteende formats genom en könshegemonisk kultur skulle 

Agnetas maskulinitet underminera de kulturella mallar som får föräldrarna att uppfatta hegemonisk 

femininitet/maskulinitet som absoluta självklarheter. Föräldrarna skulle i en sådan situation tvingas 

ägna energi åt att försöka förklara bort eller avvisa Agnetas pariahfeminina beteende. 

!
!
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5.1.2 Sara 
Kuratorn Sara beskriver liksom Agneta FoM som handlingar oavhängiga genus. Sara använder 

också ordet energi på ett sätt som liknar Agnetas sätt att använde ordet kraft. Sara försöker förklara 

betydelsen av orden FoM: 

!
“IP: Det blir det här lite schablonmässiga, typ vippa med handleden är väl kanske inte ett jättemaskulint 
drag, alltså oavsett vem som gör det, liksom. Alltså om en tjej gör det, så, vippar med handleden så, då är 
ju inte det maskulint, om en kille gör det så tycker jag det är ju inte heller så maskulint. 
I: Nej jag förstår vad du menar. Det är också relaterat till en hållning i kroppen?  
IP: Ja, och jag skulle vilja säga, det låter så himla flummigt, som en energi som man utstrålar på något 
vis. 
I: Ja. 
IP: Jag tycker naturligtvis att det finns kvinnor som kan vara väldigt maskulina och män som kan vara 
väldigt feminina. Det gör ju inte dem till mindre kvinnor eller män. “ !
(Sara) !

Sara belyser en omfångsrik könshegemoni när hon förklarar hur synen på kön i majoritetssamhället 

påverkar enskilda samtal mellan skolkuratorn och skolans elever. Eftersom elevsamtalen sker 

bakom stängda dörrar och eftersom det råder en ojämlik maktfördelning mellan kurator och elev 

menar Sara att anklagelser om maktmissbruk från kuratorns sida är svårhanterliga inom 

personalgruppen. Om en elev av någon anledning vill utöva påtryckningar mot kuratorn kan eleven 

därför använda anklagelser om övertramp som ett maktmedel mot kuratorn: 
!
“IP: Och då kan man ju bli besviken och tycka att hon var ju inge bra eller hon var dum i huvudet eller 
vad som helst så, och är man då lagd åt det hållet då kan man kanske häva ur sig värre grejer  
[…] I: Lagd åt det hållet, då menar du att man skulle säga att sexuell, att det har begåtts sexuella 
övergrepp? 
IP: Ja, eller någonting ‘hon sa såhär, det tyckte jag var jättekonstigt’ och liksom så, av den karaktären, för 
det skulle bli en het potatis liksom. 
I: På hela skolan? 
IP: Ja, gud det skulle vara dödjobbigt.” !
“I: Hur skulle jag reagera om jag fick en sådan anklagelse emot mig, vad ska jag sätta emot liksom, det 
finns inga kameror i det här rummet, det finns inget som registrerar vad som pågår här liksom, så, så att 
det är det jag tänker att det blir kanske, att den spänningen uppstår tror jag är lättare med en manlig 
kurator.” !
(Sara) !

Sara förklarar sedan att relationsmönster i samhället i stort gör att sexuella övertramp från en 

manlig kurator mot en kvinnlig elev betraktas som grövre och mer sannolika än övertramp i andra 

samtalskonstellationer. I och med att sprängkraften i anklagelserna ökar, ökar också eventuellt 

risken för manliga kuratorer att få anklagelser om övergrepp riktade mot sig:  
!

“IP: I de fallen [situationer då kuratorn kräver drogtest o dyl.] tänker jag att det skulle kunna, det är ett 
argument att ta till som är ett väldigt tungt argument liksom.  
I: Och i den situationen så har kön en särskild betydelse? 
IP: Jag tror att det kan ha det. 
I: Och särskilt vad det gäller män och kvinnliga elever eller? 
IP: Jag tror att den betydelsen är större där faktiskt.” !
(Sara) 
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!
Mot slutet av intervjun återkommer vi till ämnet och Sara förklarar: 
!
“I: Och vad är det som gör könen betydelsefulla just då? 
IP: Jag förstår inte frågan [antyder att det är självklart], jag tänker att om det är en heterosexuell elev, 
kvinna i det fallet, som blir arg eller besviken på den manlige kuratorn, oavsett hans sexualitet, det har 
inget med saken att göra; det vet ju inte hon liksom, eh, så kan det vara lätt att ta till det argumentet. 
I: För att det finns en sexuell laddning?  
IP: Skulle kunna vara det, ja, jag tror det. För att om man tittar generellt så tror jag att det är vanligare att 
yngre tjejer ser upp till äldre killar […] …det är vanligare för tjejer att, alltså tonårstjejer att bli det för att 
det är en del av utvecklingen på något vis, jämnåriga killar de är lite barnsliga, tycker många tjejer, och 
därför så vill de ha något år äldre och bla bla bla, så att det är inte jätteovanligt, så, och det är en 
utvecklingsgrej tror jag, så, tror jag. Sen så att det är mer accepterat i samhället att det är så [det att unga 
tjejer har kärleksrelationer med äldre män].” !
(Sara) !

Bakom Saras beskrivning ligger ett delvis explicit antagande om könshegemoni i det omgivande 

samhället vilken delar in män och kvinnor i två komplementära kategorier. Inom denna 

könshegemoni kan kategorin män ha kärleksrelationer med yngre kvinnor och kategorin kvinnor 

kan ha kärleksrelationer med äldre män. Könshegemonin gör att mötet mellan en manlig kurator 

och en kvinnlig elev får en annan laddning än vad som är fallet då Sara samtalar med en manlig 

elev. 

!
5.2 Maskulinitet och femininitet som genus !
Till skillnad från Sara och Agneta gjorde tre kuratorer inte någon principiell skillnad mellan FoM 

och genus. Dessa kuratorer använde orden FoM när de beskrev genus i form av normerande 

beteenden och sociala konstruktioner vilka reglerar mäns och kvinnors beteenden. Nedan följer en 

redogörelse för de tre kuratorers förståelse av FoM och genus och ett antal berättelser om 

situationer som är möjliga att tolka som uttryck för könshegemoni i skolkuratorernas vardagliga 

arbete. 

5.2.1 Frida 
!
Frida beskriver sin förståelse av orden FoM och genus när hon talar om de enskilda elevsamtalens 

innehåll: 

!
“IP: Hur man ska vara som man och hur man ska vara som kvinna är ju liksom med hela tiden i samtalen, 
det är nästan det det handlar om, allt handlar om det.” !
“I: Du pratade om det, hur man ska vara som man och hur man ska vara som kvinna. 
IP: Mm. 
I: Är det det som betyder maskulinitet och femininitet? Är det liksom betydelsen av det? 
IP: För mig är det det, ja. 
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I: För dig är det det, hur man ska vara? 
IP: Jag tolkar maskulinitet och femininitet som ganska socialt konstruerat, obviously, och att det är två 
namn på olika normer som har att göra med vårt biologiska kön.” !
(Frida) !

Frida menar att FoM bör betraktas som resultatet av socialt konstruerade normer, alltså genus. Frida 

använder också ordet kön för att beskriva dessa normer: 

!
“I: Just nu sa du kön, är det som samma sak, kön och maskulinitet och femininitet? 
IP: Kön för mig är någonting som är konstruerat, ja, så då blir det ju det, ja. 
I: Så det blir precis samma sak egentligen? Det finns ingen skillnad? 
IP: För mig, ja. Nej, inte om man inte säger biologiskt kön, för då blir det ju, då är det ju det biologiska vi 
pratar om, men att bara prata kön, att kön finns med i samtalet, att vi skapar kön tillsammans, då är det 
samma sak som maskuliniteter och femininiteter för mig, för än så länge finns det inget tredje alternativ.”  !
(Frida) !

Mot slutet av intervjun talar vi om huruvida människor kan leva ett liv utan att beröras av FoM. 

Frida menar att FoM är tätt förknippat med människans yttre men att en människa kan frigöra sig 

från FoM om denne samtidigt frigör sig från de yttre tecken som är förknippade med FoM: 

!
“IP: Jag kan aldrig bli fri ifrån mitt biologiska kön, för mitt biologiska kön kommer alltid att inverka i hur 
andra uppfattar mig. 
I: Ja. 
IP: Så även om du och jag skulle agera på precis samma sätt och göra precis samma saker så tror jag bara 
bilden av att jag är född till kvinna gör att samma egenskap blir något förvrängd. 
I: Vad sa du, den blir förvrängd, egenskaperna blir förvrängda? 
IP: Ja de blir lite twitchad, samma agerande tolkas av andra människor lite annorlunda eftersom de ser att 
jag har ett kvinnligt biologiskt kön. […] Så för att komma undan där skulle jag behöva vara helt androgyn 
utifrån vad folk ser när de tittar på mig, alltså det visuella.“ !
“IP: Så länge personen har en uppfattning om mitt biologiska kön så kommer det alltid att vara en 
kvinnlig slöja över mina handlingar. […] Om jag skulle klä ut mig till man, då skulle jag nog kunna 
komma undan och då skulle exakt samma beteende bli ett maskulint beteende, på så vis.” !
(Frida) !

Draget till sin spets menar Frida på detta sätt att det slutligen är människans sociala omgivning som 

avgör femininitetens och maskulinitetens innehåll. Frida talar också i likhet med Agneta om 

situationer som kan tolkas som uttryck för pariahfemininitet. Frida berättar att hennes arbete ofta 

förutsätter ett förhållningssätt som personer hon möter i arbetet uppfattar som del av ett 

komplementärt manligt beteende. Till skillnad från Agnetas sätt att undvika pariahfemininitet bröt 

Frida många gånger mot omgivningens förväntningar. I dessa situationer fick Frida svårt att utföra 

sitt arbete:  
!
“Det handlar väl om att man blir tillskriven vissa egenskaper på grund av att man är kvinna. Att folk inte, 
folk och då menar jag framför allt föräldrar, kanske inte tar det man säger på allvar, man vänder sig inte 
till en när man pratar, man förväntar sig inte att jag ska ha mandat att fatta några beslut, vilket jag oftast 
har, ibland mer än vad rektorerna har som sitter med, jag menar det är jag som bestämmer om någon ska 
utredas eller få remiss vidare till psykiatrin eller vad det nu kan vara. Men man litar inte på det, eftersom 
det finns en man här…”  !
(Frida) !
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Föräldrarnas förväntningar begränsade Fridas möjlighet att förmedla och motivera de beslut hon 

fattat eftersom föräldrarna betraktade beslutsfattande som en manlig aktivitet. Frida förklarar vidare 

att föräldrarnas sätt att tillskriva henne olika egenskaper till följd av hennes biologiska kön uppstår 

de gånger hennes manliga kollegor närvarar under möten: 

!
“IP: …vi sitter i ett möte, så stämmer man först av, upplever jag, vem har mest kompetens i vilken fråga, 
vem har mest makt att besluta, det stämmer man av om det bara är kvinnor, då blir det mer ‘-Ok, den här 
personen har mest kompetens, då litar vi på det direkt’. 
I: Då är det kompetens liksom. 
IP: Ja. Finns kön med så blir det en överordnad kategori, då blir kompetensen kommer i andra hand, då 
kollar man först av kön och tillskriver kompetens utefter kön, det är det jag menar med att då får jag 
kämpa hårdare för att bevisa min kompetens för de har redan tillskrivit någon annan att ha den, baserat på 
deras kön inte på vad den egentligen säger.” !
“IP: Rent konkret kan det vara, om jag suttit och berättat vilka insatser vi kan göra så kan man vända sig 
till honom och säga ‘-Ok, men är det säkert att vi kommer att få den här hjälpen nu? Kommer ni att göra 
alla de här sakerna och hur ska vi gå vidare?’ kan man vända sig och ställa frågan till honom. Mer att man 
vill säkerställa att han, han håller med för han verkar vara ytterst ansvarig för det här så att man litar inte 
riktigt på att det jag säger kan vara tillräckligt utan de vill få det bekräftat av honom. 
I: Ja ok, jag förstår. 
IP: Jag upplever inte att det är lika mycket när jag sitter med vår kvinnliga rektor för då kan man mer rikta 
sig och titta på mig och henne och säga ‘-Ok, är det säkert att vi får de här insatserna nu?”  !
(Frida) !

Föräldrarnas sätt att bemöta män och kvinnor på olika sätt tyder på att deras beteende formats 

genom en könshegemonisk kultur som etablerar en komplementär relation mellan kvinnor och män. 

Det att hegemonisk femininitet/maskulinitet består av komplementära egenskaper gör att 

könshegemoni aktualiseras de gånger personer med olika kön närvarar i samma situation. Om 

endast ett kön finns representerat vid ett tillfälle kan egenskaper som andra gånger skulle ha 

inlemmats i en könshegemoni för att ombesörjas av det motsatta könets hegemoniska maskulinitet/

femininitet nu undantagsvis ombesörjas av “fel” kön. De gånger Fridas manliga kollega deltog i 

möten med föräldrar aktualiserades föräldrarnas könshegemoniska förståelse av skolpersonalens 

arbetsuppgifter. Beslutsfattandet blev en komplementär ickekvinnlig egenskap som en följd av den 

manliga kollegans närvaro. Frida berättade hur hon lät bli att materialisera femininitet i dessa 

situationer och hur hon fortsatte att göra sin kompetens gällande men att detta resulterar i 

oförstående eller frånvända blickar. I dessa situationer kan Fridas agerande förstås som 

materialiserad pariahfemininitet. När Frida försökte materialisera maskulinitet femininiserades hon 

genom att avvisas och underordnas den manliga kollegans eventuella kompetens. 

5.2.2 Jana 
!
Jana talade om genus när hon beskrev en social gemenskap inom vilken olika egenskaper 

förknippades med män eller kvinnor. Till skillnad från Fridas förståelse av FoM och genus som 
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tvingande kulturyttringar menar Jana att det är möjligt att bortse från det omgivande samhällets 

förväntningar och att personer i olika grad önskar passa in i den genusformade gemenskapen. Jana 

beskriver betydelsen av FoM: 

!
“IP: Nej men när man träffar en person, liksom, det här, ja man får ju ett första intryck, att, är den här 
personen manlig eller kvinnlig till sitt sätt att vara liksom och det är ju, ja…” !
“IP: Ja, ja men lite såhär, ja, jo men faktiskt lite såhär, förväntningar över huvud taget så, hur man ska 
vara som kille och hur man ska vara som tjej.  
I: Ja, och det är någonting som inte riktigt är önskvärt egentligen, utan det hindrar folk mer än?.. 
IP: ..Ibland, ibland inte, ibland tror jag det är en trygghet också liksom att, känner man sig bekväm i det så 
varför inte?  
I: Nej, just det.  
IP: Att liksom det behöver ju inte alltid vara det. Det som kanske kan vara ett problem är om man inte 
känner att det är rätt när man inte vågar vara annorlunda för man är rädd för att inte få vara med, då är det 
ju ett problem.  
I: Just det, och det är väldigt starkt just det här med att det är en förväntning, liksom att det är verkligen 
någonting som… 
IP: ..Ja samtidigt tror jag när man väl vågar, alltså, avvika, så tror jag det går ganska bra ändå.”  !
(Jana) !

Jana berättade att hennes arbete vissa gånger gick ut på att ge stöd åt elever som inte kände sig 

trygga med att bryta mot elevgruppens genusformade gemenskap. I linje med Janas resonemang om 

genus och FoM som frivilliga identifikationer förklarar Jana att hon identifierar sig som feminin, 

men att hennes femininitet inte har betydelse i kuratorsarbetet eftersom det ingår i hennes arbetsroll 

att koppla bort sådana identifikationer. Jana reflekterar också över genus i samarbetat med skolans 

lärare: 

!
“IP: Det är ofta när det inte fungerar i klasser liksom att man [lärare] försöker analysera och förstå vad 
som händer, och då vill man gärna dela upp det såhär: killar är bråkiga och stökiga, alltså det finns 
faktiskt de kategoriseringarna, och sedan när det är tjejer, de är såhär, grupperar sig och pratar skit om 
varandra. Och det är ju lite negativa sidor av det här, som man ser, maskulint/feminint 
I: Ja, det är lärare som pratar om väldigt generaliserade stereotyper? 
IP: Ja, sen tror jag det finns en viss sanning i det också för de ser ju det här, men samtidigt kan jag tycka 
att man kanske väljer lite vad man ser också.” !
“När det kommer sådana här, när lärare pratar om elever på det sättet, man får ändå liksom kanske kolla 
efter själv vad det handlar om, att inte bara ta det rakt av. För det är lite en stämpel också, det kanske 
kommer utanför det här men ofta om en lärare börjar prata om en klass på ett visst sätt så blir det lite 
såhär, då börjar andra lärare också förvänta sig att de är på det sättet. Det är lite farligt tänker jag, för 
deras skull också tänker jag, för de lever ju upp till förväntningarna liksom, alla förväntar sig att man ska 
vara så och då kör man på, oavsett om det är manligt eller kvinnligt”  !
(Jana) !

Jana påverkas på detta sätt av genus i sitt arbete när hon behöver ha ett kritiskt förhållningssätt till 

lärarkollegors eventuellt fördomsfulla tal om svårhanterade elevsituationer. Av Janas berättelse 

framkommer inte någon situation eller omständighet som tyder på förekomsten av könshegemonisk 

kultur i hennes vardagliga arbete. Trots att lärarnas tal om svårhanterade elevsituationer vissa 

gånger påverkas av genus framgår aldrig att lärarna sorterar män och kvinnor i komplementära och 

hierarkiskt ordnade kategorier. 
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5.2.3 Nicoletta 
!
Slutligen talade Nicoletta om genus när hon beskrev en attityd som hon kom att tänka på när vi 

talade om betydelsen av orden FoM. Hon påpekade att attityden inte uppstått till följd av kroppsliga 

skillnader mellan kvinnor och män men att attityden får kvinnor och män att bete sig på olika sätt. 

Attityden kommer till uttryck genom könsrelaterade kränkningar bland skolans elever och personal. 

Nicoletta förklarar: 

!
“IP: Pojkar själv som liksom kan tycka såhär, elever kan säga att den där, han är ju ingen riktig man  
I:Mm 
IP: Om pojkar som är homosexuella, kan de uttrycka. Och nu är det faktiskt så att det är två pojkar som 
har slutat på den här skolan som, jag vet att de är homosexuella, de blev väldigt utsatta, de vägrade att 
komma tillbaka hit och de var ju inga riktiga män enligt våra manliga elever. 
I: Och den här uppfattningen då som uttrycks, det låter som att du associerar den med maskulinitet? 
IP: Ja, det verkar så alltså nu när du frågar så här, men det är ju ingenting som jag tänker. Vad skulle 
maskulinitet vara för någonting? Någonting med muskler eller?  
[…] IP: Om man sedan kallar det för maskulinitet då jag vet inte, jag skulle nästan inte kalla det för det 
alltså, det är någonting omänskligt, något omänskligt beteende som människor har tagit till och vad de vill 
åstadkomma med det har jag aldrig förstått.” !
“IP: Det är på något sätt som att de manliga könen, eleverna och de anställda, har liksom, på något sätt, 
jag tycker nästan att det handlar om någon slags makt alltså, något maktbeteende, och att förtrycka liksom 
det andra könet.” !
(Nicoletta) !

Attityden som uttrycks bland elever och personal liknar hegemonisk maskulinitet och tyder på att 

det förekommer könshegemonisk kultur i skolan där Nicoletta arbetar. De anställdas och elevernas 

attityd sorterar ut det rätta sättet att materialisera maskulinitet och nedvärderar samtidigt kvinnor 

och vad som kan betraktas som det Mimmi Schippers kallar manlig femininitet. Nicoletta berättar 

att beteendemönstret ofta kommer till uttryck i samarbetet med skolans manliga lärare. Hon 

förklarar att skolans lärare har till arbetsuppgift att fungera som mentorer åt utsatta elever och att 

lärarna ska samarbeta med skolkuratorn i arbetet med dessa elever. Nicoletta berättar att samarbetet 

med lärarna inte alltid fungerar bra, i dessa situationer fungerar manliga lärares beteende som 

materialiserad hegemonisk maskulinitet: 

!
“IP: …jag berättar om deras problematik för jag vill att lärarna ska öka sin förståelse, det är mitt syfte när 
jag berättar det jag anser vara viktigt för dem att känna till, så att de ska kunna hjälpa dem på ett bättre 
sätt. Men de är inte intresserade. 
I: Nej. 
IP: Jag kan säga mer än 60% av männen som arbetar här är inte intresserade av elevernas problematik och 
brister och traumatisering och allt vad det är. ‘De ska bara göra sitt här i värkstäderna, punkt slut, och gör 
de inte det så kan de lika gärna gå härifrån’ ungefär. […] de kallar det för att dalta, det tänker inte dalta 
med några elever…”  !
(Nicoletta) !
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Det är i synnerhet Nicolettas manliga lärarkollegor som avvisar det stödjande elevarbetet. Hon 

beskriver också hur de manliga lärarna talar till kvinnor och män på olika sätt:  

!
“Jag brukar ibland iaktta hur män pratar med varandra också, och som jag nämnde det där med sexualitet, 
men de pratar på ett mer såhär, här iallafall, lite råare, ytligare sätt. Men så fort vissa män då pratar med 
mig som kvinna eller med någon annan kvinna, då blir de lite grann såhär flörtiga av sig på något sätt…” !
(Nicoletta) !

Liksom sättet män och kvinnors egenskaper separeras inom en könshegemonisk kultur behandlar 

Nicolettas manliga lärarkollegor vissa aktiviteter som uteslutande kvinnliga och andra aktiviteter 

som uteslutande manliga. Det går inte att veta vilka resonemang som legitimerat de manliga 

lärarkolegornas handlingar, det går däremot att se att resonemangens performativa materialisering 

ordnar samtal mellan män och samtal mellan kvinnor och män i komplementära kategorier. 

Dessutom ordnas den formellt könsneutrala arbetsuppgiften att stödja utsatta elever många gånger 

som ett arbete tillfallande kvinnor. På samma sätt som feminina egenskaper underordnas 

maskulinitet inom könshegemoni, nedvärderade en majoritet av de manliga lärarna mentorsarbetet 

och kallade det “daltande”. 

!
5.3 Maskulinitet och femininitet som manlighet och kvinnlighet 

5.3.1 Fredrik 
!
Fredrik talar om betydelsen av FoM, kön och genus på ett sätt som liknar Sara och Agnetas sätt att 

göra skillnad mellan genus och FoM. Fredrik menar att genus existerar vid sidan av FoM i form av 

socialt framtvingad manlighet och kvinnlighet. Till skillnad från Sara och Agneta menar Fredrik 

däremot att FoM är en lika grundläggande som flexibel uppsättning egenskaper som avgör hur män 

och kvinnor är men som inte är kopplade till vare sig biologiska kön eller samhälleliga normer. 

Fredrik beskriver sin förståelse av FoM: 

!
“Som jag sade innan så tror jag att det finns något maskulint, det finns något feminint. Det är inte bara 
någonting som vi som människor eller systemet och samhället har satt utan jag tror att det finns det i 
grund och botten.” !
“Jag tror det är något mer, djupare i en människa än vad som är manligt och kvinnligt än bara vad 
samhället säger att en man och kvinna är eller hur man kroppsligen ser ut.” !
“Ja jag tror att det finns någonting djupare, någonting som är nedlagt i varje människa, där man är som 
människa men också i sin, sitt kön, sin manliga, sin manlighet och sin kvinnlighet som inte bara handlar 
om en roll.” !
(Fredrik) !
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Fredrik beskriver FoM som essentiella egenskaper; alltså egenskaper som finns nedlagt i varje 

kvinna eller man. Samtidigt beskriver Fredrik vid ett annat tillfälle att både FoM kan innefatta 

samma egenskap. När maskulina och feminina egenskaper sammanfaller är det enda som skiljer 

maskulina egenskaper från feminina det att de definieras som antingen manliga eller kvinnliga: 
!
“IP: Jag tycker att som man ska man självklart kunna våga vara mjuk i sin personlighet o.s.v. utan att det 
måste vara feminint. 
I: Mm. Och då betyder feminint? 
IP: Utan att det måste vara moderligt, det måste vara känslosamt, det måste vara, ja, eh… ja, som 
moderligt/känslosamt alla de här mjuka aspekterna som man hela tiden säger att kvinnor är, som inte vi 
som män får vara. Men jag tror absolut att en man kan vara känslig, och visa känslor och prata känslor 
utan att det måste vara feminint. Man ser i sådana samhällen som Korea exempelvis, där kan ju ledande 
män stå och gråta inför offentligheten och visa liksom det, och det är på något sätt, man visar sin själ, man 
visar sin brustenhet eller sin ånger, man visar hela sitt hjärta. Men ändå kanske är väldigt tydlig med att, 
ja, jag har gjort fel, jag har gjort fel i det här, jag tycker det här är så jobbigt eller liknande. Och då är det 
på något sätt att visa ett ansvar, att ha en hård panna, men man ändå visar ett mjukt hjärta. 
I: Och då skulle man kunna säga att det är ett sätt att vara maskulin? 
IP: Jag tycker det kan vara en del av att vara maskulin. Men det är i svenska samhället inte alltid 
accepterat att ha den här mjuka sidan. Då talar man om att man är feminin eller bögig eller sådana här 
saker.” !
(Fredrik) !

Fredrik beskriver på detta sätt FoMs innehåll som flexibelt, att visa sina känslor kan vara både ett 

maskulint och ett feminint personlighetsdrag. Fredrik talar också om socialt konstruerade 

könsnormer eller genus. I citatet beskriver Fredrik hur egenskaper som betraktas som feminina i 

Sverige betraktas som maskulina i Korea och hur den svenska hårdare maskuliniteten är en 

förvanskad version av en mer genuin koreansk maskulinitet. Beträffande genus berättar Fredrik att 

hans arbete påverkas av genus och FoM i olika situationer. Genus har betydelse de gånger Fredrik 

samarbetar med kollegor medan FoM har större betydelse under enskilda samtal med elever: 

!
“Alltså jag tycker att det blir tydligare i samarbetet med kollegor, om det här med genus och maktspel om 
man säger så, där blir det tydligare, konkretare.” !
“Jo men det är det jag är inne på, att jag tror att det beror på att när jag möter elever så är jag professionell 
utifrån vem jag är som profession och människa. Men när jag möter kollegor då är jag jämlika, som 
vuxna, med kollegor, och där märker jag tydligare maktkampen och genusbiten än när jag möter eleverna, 
för där reflekterar vi väldigt mycket, i det samtalet.” !
(Fredrik) !

Angående genus talar Fredrik om en maktkamp mellan kollegor som uppstår de gånger möten inom 

kollegiet inte fungerar på ett professionellt sätt. I dessa situationer får kollegornas biologiska kön 

betydelse i det professionella samtalet och det bildas konflikter mellan gruppen kvinnor och 

gruppen män. Fredriks berättelse står till viss del i motsatsförhållande till Mimmi Schippers´ teori 

angående förhållandet mellan hegemonisk femininitet och hegemonisk maskulinitet inom 

könshegemoni. Fredrik förklarar att kvinnliga kollegor överdriver betydelsen av sitt moderskap 

under professionella samtal om elever och ställer erfarenheter av moderskap mot Fredriks 

kompetens: 
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“I: Och jag förstod inte riktigt, var det en aspekt av maktspelet? 
IP: Alltså det kanske kan bli en del av effekten av maktspelet. När man använder ett sådant argument, och 
när man vet alltså det är ett starkt argument rent mänskligt, och personligt argument. Och när man säger 
ett sådant argument så låter man inte mig tala, då låter man inte mig, som profession, vara professionell, 
och då använder man, då sätter man upp, ja vi är mammor vi är mödrar, vi tänker det här tankesättet. Då 
sätter man upp det som murar och som vapen mot mitt professionella tänkande. 
I: Ja, jag förstår. 
IP: Och då blir det maktkampen.” !
“Ja, det kanske är maktspel på något sätt för man plockar in sin roll och sin makt som mamma. Det blir 
som ett väldigt starkt argument och jag kan inte på något sätt värja mig emot det argumentet. Det enda jag 
skulle kunna säga, det har jag inte gjort för då känner jag att då får jag alla kvinnor och mammor emot 
mig, om jag skulle säga så runt bordet där, det är ‘-ok, det är sant, men frågan om den saken faktiskt hör 
hemma i vårt samtal just nu’.” !
“Maktspel är väl att man styr och ställer, jag känner ganska, på något sätt, domderad, man styr och ställer 
mycket med mig bara för att jag är enda mannen.” !
“Ja det är både rektor, fast rektorerna tycker jag inte jag märker lika väl bland utan mer ens närmaste 
kollegor som är kvinnor oftast, där tycker jag märker mer det här maktspelet, att man försöker att kanske, 
eller jag får en känsla av att man ibland blir man nedtryckt för att man är man, ehh... Man inte blir, eh.. 
Man får liksom inte lyckas, inte bli omtyckt alltid och sådär... [det kan vara] Skitsnack, det kan vara, eh... 
Avundsjuka…” !
(Fredrik) !

Fredriks berättelse stämmer i vissa delar inte överens med Schippers´ teori gällande könshegemoni. 

På samma sätt som könshegemonisk kultur ordnar vissa egenskaper i två komplementära kategorier 

tillhörande män eller kvinnor förknippar Fredriks kvinnliga kollegor moderskap med ett antal 

komplementärt kvinnliga egenskaper. Detta tyder på att de kvinnliga kollegornas förståelse av 

arbetet på skolan formats genom en könshegemonisk kultur. Samtidigt menar Fredrik att de 

kvinnliga kollegorna nedvärderar Fredriks kompetens eftersom han är man och inte kan vara en 

moder. Enligt Schippers´ teori är hegemonisk femininitet servil och underordnad hegemonisk 

maskulinitet och samtidigt överordnad andra former av femininitet. Oavsett om Fredrik tolkas som 

materialiserande hegemonisk maskulinitet eller vad Schippers kallar manlig femininitet synliggör 

hans utsagor en underordning som inte omfattas av Schippers´ teori. Förutsatt att situationen tolkas 

som att Fredrik materialiserar manlig femininitet kan berättelsen användas för att utveckla 

Schippers´ teori och ge stöd för antagandet att manlig femininitet liksom pariahfemininitet 

underordnas hegemonisk femininitet. Ett sådant resonemang förutsätter dock att de kvinnliga 

kollegorna är servila och underordnade någon form av hegemonisk maskulinitet. Till skillnad från 

sättet Fredrik talar om genus som ett maktspel i mötet med kollegor menar han att FoM fungerar 

som frivilliga könsidentifikationer i mötet med elever. Han berättar att FoM kan fungera som ett sätt 

att etablera en positiv kontakt med en elev: 
!
“IP: Jo det kan ju vara betydande ibland då som vi pratade om i början, om att man är kille och man då 
och kan förstå varandra och så, men då blir det en tydlighet av att vi kan förstå varandra som individer. 
Men då är det, då kanske det är en fördel mer. 
I: I förhållande till elever eller? 
IP: Ja då är det en fördel när vi sitter i ett möte, med elever, i ett samtal där. Då blir det en fördel än att det 
ska vara en nackdel som jag kanske kan känna i ett samarbete med en personalgrupp.“ 
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”Det är ju väldigt, jag tycker, jag betraktar ju mer ett samtal med, oavsett kön, som ett möte istället för att 
jag sitter och pratar med ett kön.”  !
“Det är inte det som är själva liksom grejen [med enskilda elevsamtal] att det är att vi båda är killar som 
möts eller det är en tjej som möter mig och jag är kille och så hittar man någonting också, det är inte 
säkert att det är det som alltid, det kan vara så, men det är inte alltid säkert, jag tänker inte att det är det 
som är det vinnande konceptet heller, det beror ju på.” !
(Fredrik) !

Till skillnad från hur Fredrik beskriver genus som en överdriven och påtvingat könsidentifikation i 

mötet med sina kollegor menar han att FoM fungerar som en konstruktiv frivillig könsidentifikation 

i mötet med elever.  

!
!
6. Slutdiskussion	
!
När jag påbörjade arbetet med denna studie hade jag för avsikt att nå studiens syfte genom att 

genomföra tematiskt öppna intervjuer om betydelsen av FoM i de intervjuade skolkuratorernas 

vardagliga arbete. Tanken var att sådana samtal skulle synliggöra resonemang om genus i arbetet på 

ett förutsättningslöst sätt. Detta visade sig också stämma. Samtidigt kom samtalen att leda i olika 

riktningar och framkalla ett spretande empiriskt material. Under analysens gång har det blivit tydligt 

att ett snävare fokus under intervjuerna möjligen hade bäddat för en djupare analys med en tydligare 

vinkel. Det har ändå gått att se att kuratorernas olika synsätt väcker intressanta frågor som på olika 

sätt belyser genus betydelse i skolans värld och väcker tankar om hur ett genusperspektiv skulle 

kunna utveckla skolans jämställdhetsarbete. Samtliga intervjupersoner beskrev arbetssituationer 

inom vilka det är möjligt att se att genus har haft en betydelse. En sådan situation var när en kurator 

uppfattade att vissa elever behövde stöd för att våga ställa sig utanför genusformad gemenskap 

inom elevgruppen. En majoritet av intervjupersonerna beskrev också situationer i vilka det finns 

skäl att anta att könshegemonier har haft en betydelse. En kurator hade tankar kring falska 

anklagelser om sexuella övertramp och menade att det uppfattas som mer sannolikt att manliga 

kuratorer gör sexuella närmanden gentemot yngre elever av motsatt kön än att en kvinnlig kurator 

gör detsamma. En annan kurator berättade om svårigheter att få respekt för sina beslut om det fanns 

en manlig rektor med när hon redogjorde sina beslut för föräldrar. En tredje kurator delgav att 

männen i skolan hon arbetade på ägnade sig åt sexuella trakasserier riktade mot feminina personer 

och att omsorgsarbete nedvärderas genom att benämnas som daltande. Genom analysen har det 

också varit möjligt att identifiera hur intervjupersonerna använder och konkretiserar betydelsen av 
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FoM i sitt vardagliga arbete på tre olika sätt: som köns- och genusneutrala egenskaper, som två 

kategorier inom genus och som manlighet eller kvinnlighet med flexibelt innehåll.!

!
Den teoretiska ansatsen att använda begreppen könshegemoni, pariahfemininitet, manlig femininitet 

och performativt genus för att synliggöra genus i de konkreta situationer som framkom under 

intervjuerna har varit givande men också inneburit vissa svårigheter. Begreppen har vissa gånger 

varit för vida och andra gånger för snäva. Som nämnts i validitetskapitlet har det inte varit möjligt 

att identifiera helhetliga könshgemonier i de data som samlats in, men genom att använda Butlers 

teori om performativ identitet har det varit möjligt att identifiera handlingar vilka ger en antydan om 

könshegemoni.!

!
Som nämnts ovan talar alla kuratorer om situationer inom vilka genus har haft betydelse. Trots det 

gick det inte att finna stöd för Schippers´ teori om könshegemoni i Janas och Fredriks berättelser 

om FoM i arbetet. Medan Janas berättelse vare sig styrkte eller avstyrkte Schippers´ teori gällande 

könshegemoni stämde vissa delar av Fredriks berättelse inte överens med Schippers´ teori. Hans 

berättelse kan dock tolkas på ett sätt som ger stöd åt en utveckling av Schippers´ teori i form av 

antagandet att manlig femininitet liksom pariahfemininitet underordnas hegemonisk femininitet. 

Det går att dra en parallell mellan Fredriks berättelse om de kvinnliga kollegornas förhållningssätt 

och det Monica Söderberg Forslund (2009) kallar skillnadsdiskurs. Enligt denna diskurs betraktas 

vissa egenskaper som specifikt kvinnliga ideal vilka förtjänar att uppvärderas. När Fredrik 

samarbetade med de kvinnliga kollegorna definierades innehållet i Fredriks kompetens som del av 

en idealiserad och specifikt kvinnlig egenskap vilket gav konsekvensen att Fredriks kompetens 

nedvärderades. 

!
De två kuratorer som beskrev FoM som köns- och genusneutrala egenskaper framställde inte genus 

som ett hinder för sina möjligheter att utföra ett tillfredsställande arbete. Ett antagande om varför 

Sara och Agneta upplevde sin situation på det sättet kan vara att deras begreppsvärld gav dem 

möjlighet att intellektuellt och performativt friställa sina maskulina och feminina 

personlighetsegenskaper från ett taktiskt materialiserande av performativ genusidentitet för att på ett 

professionellt sätt hantera mötet med könsstereotypa föräldrar och elever.  

!
Det går att dra paralleller mellan Monica Söderberg Forslunds (2009) avhandling om skolledarskap 

och Fridas berättelse om beslutsfattande under möten med rektorer och föräldrar. Den konstruktion 
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Forslund kallar särartsdiskurs kan liknas vid det Mimmi Schippers kallar könshegemoni. Fridas 

berättelse om svårigheter att erhålla ett erkännande bland föräldrar när hon försökt förmedla de 

beslut hon fattat påminner om Forslunds beskrivning av sättet skolledarna framställde 

beslutsfattande som en syssla präglad av särartsdiskurs inom vilken män värderades högre än 

kvinnor. 

!
Sofia Östlund (2005) menar att de skolkuratorer hon intervjuat låtit bli att problematisera 

kärnfamiljens normerande funktion och ofta beskrivit elevers egenskaper och behov på ett sätt som 

liknar betydelsen av Schippers begrepp könshegemoni. Till skillnad från Östlunds resultat 

problematiserade samtliga intervjupersoner i förevarande studie någon aspekt av hur socialt 

konstruerade normer associerats med biologiskt kön. Skillnaden mellan mina och Östlunds resultat 

skulle kunna bero på att jag i högre grand än Östlund lämnat utrymme för intervjupersonens tankar 

angående genus. Skillnaden kan också ha att göra med en faktisk attitydförändring sedan 2005 

beträffande intresset av att tillämpa ett genusperspektiv i arbetet.  

!
Emma Pfannenstill (2006) påpekar att ett medvetandegörande om heteronormativitet har ett positiv 

inflytande över kuratorers sätt att bemöta homo- och bisexuella ungdomar. Mot bakgrund av vad 

som framkommit i förevarande studie vill jag hävda att Pfannenstills resonemang kan vidgas till att 

gälla könshegemoni och utöver gruppen ungdomar även gälla gruppen kollegor och ungdomars 

föräldrar. En majoritet av skolkuratorerna beskrev situationer inom vilka det finns skäl att anta att 

kollegor, rektorer, elever och föräldrar möter och behöver förhålla sig till könshegemonisk kultur. 

Ett sådant exempel är sättet skolkuratorn Agneta materialiserar hegemonisk femininitet för att 

hantera mötet med föräldrar vilka behöver hjälpa sina barn att bli kvitt könshegemoniska 

hämningar. Ett medvetandegörande om genus eller könshegemoni liknande den 

upplysningsverksamhet Pfannenstill studerat skulle kunna hjälpa skolpersonal att förbättra 

bemötandet av såväl elever, föräldrar som kollegor. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
!
I denna studie har jag inte haft möjlighet att identifiera någon hegemonisk kultur i sin helhet. En 

sådan ambition hade krävt ett mer omfattande empiriskt material än vad som kan frambringas för en 

c-uppsats. För att göra detta möjligt hade det varit nödvändigt att genomföra uppföljningsintervjuer 

med kuratorerna och eventuellt intervjua elever och annan skolpersonal eller att komplettera 
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materialet med deltagande observationer. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att genomföra en 

studie med ett liknande syfte men som frambringar en mer djupgående och mångfacetterad empiri 

och som avgränsas till att gälla könshegemoni på en eller två skolor. 

!
I förevarande studie har det varit möjligt att se att skolkuratorer i vissa fall har reflekterade 

tillvägagångssätt för att hantera genuskonstruktioner i olika delar av skolans värld. I andra fall har 

det varit möjligt att se att skolkuratorerna haft svårare att hantera sådana situationer. Ett förslag till 

fortsatt forskning är att på ett mer riktat sätt formalisera den kompetens som finns inom fältet för att 

utveckla konkreta arbetsmetoder som kan vara till gagn för yrkesverksamma skolkuratorer.  

!
Ett annat intressant resultat i förevarande studie, vilket kan fördjupas i efterkommande forskning, är 

diskrepansen mellan Fredriks erfarenheter av samarbete med kvinnliga kollegor och Mimmi 

Schippers´ teori om manlig femininitet och könshegemoni. Fortsatt forskning skulle kunna 

behandla frågan om betydelsen av manlig femininitet i kuratorsarbetet. En sådan studie skulle också 

kunna utgå från Monica Söderberg Forslunds (2009) teori om skillnadsdiskurs.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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8. Bilagor 	


8.1 Intervjuguide 
!
Intervjun gäller skolkuratorns förståelse av orden maskulinitet och femininitet ställt i relation till 

kuratorns möten med olika personer i det vardagliga arbetet. Vad som fokuseras är dels kuratorns 

förståelse på sin egen maskulinitet/femininitet eller frånvaro av maskulinitet/femininitet (beroende 

av kuratorns tolkning av termerna) och dels de bemötta personernas egen maskulinitet/femininitet 

eller frånvaro av maskulinitet/femininitet (beroende av kuratorns tolkning av termerna).  

!
Här noteras olika personer/roller som är är intressanta att utveckla betydelsen kring: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mötesplattformar: 

- 

- 

- 

- 

- 

!
!
Förslag till samtalsämnen: 

!
-Möten med elever i enskilda samtal och i korridorer 

!
-Elevkontakter/uteblivna elevkontakter 

!
-Hinder och framgångar i enskilda samtal/möten i korridorer 
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!
-Mötet med arbetsgivare på arbetsplatsen angående det dagliga arbetet i form av enskilda samtal, 

arbetsplatsträffar och anställningsrelaterade möten 

!
-Möten med lärare angående elever, i lunchrum och i samtal med elever och lärare 

!
-Möten med socialtjänsten 

!
-Föräldrakontakter per telefon och enskilda samtal/samtal med elever 

 -Hinder för och framgångar i enskilda samtal/möten 

!
Inspiration till samtal om begreppsdefinitioner:  

!
-Svenska genussamtalet gällande beteeende i förhållande till kroppsliga kön 

 -Viktigt att understryka att detta är ett spektra som tjänar som inspiration 

!
-Politiska debatter, maktutredningens ställningstaganden, utredningen män och jämställdhet
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