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Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna pratar om 

genus, det socialt konstruerade könet. För att åstadkomma detta genomfördes en 

kvalitativ studie i form av fokusgrupper på en gymnasieskola med unga vuxna både, 

kvinnor och män som var 18 år och över. Resultatet visade att unga vuxna pratar om 

könsroller på ett sätt som upplevs vara relativt förlegat, men att de är medvetna om vilka 

normer som finns i samhället för kvinnor och män. De unga vuxna anser att det inte ser 

ut på samma sätt idag som det en gång gjort. De ansåg att människor är mer fria att göra 

som man vill. Respondenterna lade mycket fokus på människan. De menade att alla 

människor är olika och har olika behov, ett gemensamt behov är att man behöver 

varandra för att kunna ta sig vidare.  

 

Nyckelord: genus, kvinnligt, manligt, normer, göra kön 

  



 

 

 

Abstract 

The purpose of our study was to increase an understanding of how young adults talk 

about gender. To do so, we selected to conduct a qualitative study with focus groups in 

high school with young adults, both women and men who were 18 years or older. Our 

results show that young adults talk about gender roles as being old-fashioned. The youth 

talks a lot about the difference from now and then, their feeling of gender roles is that we 

are freer to do as we please today than before. The respondents place a lot of focus on 

the person. We are all different people with different needs, a common need is that we 

need each other. 

Key words: gender, female, male, norm, doing gender 
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1. Bakgrund 

Kvinnor har länge setts som det svagare och känsligare könet. De Beauvoir (2012) skriver att 

kvinnans enda möjlighet att uppnå absolut social värdighet är att ingå äktenskap.  Efter att 

kvinnan lämnat barndomshemmet ger hon sig själv till en man att härska över henne. Vidare 

skriver författaren att kvinnor är underlägsen männen vilket gör att hon inte kan konkurrera 

med dem. Kvinnan har en ödmjukhet som ligger till grund för hennes ofullständighet, dock 

har denna ödmjukhet en förankring i kvinnans position i samhället (De Beauvoir, 2012). 

Kvinnor anses sällan nå upp till männens nivå. Om en kvinna gör någonting bra finns det ofta 

liknelser med män att använda: “hon kör bil som en karl” och dylikt. Män beskrivs ofta som 

motsatsen till kvinnan, att de ska bita ihop och vara lite macho istället för att visa känslor.  

 Enligt Skolverket (2011) ska skolan främja jämställdhet och deras uppdrag är, bland 

annat, att arbeta för att försöka skapa en förståelse hos eleverna att människor inte ska bli 

diskriminerade beroende av, till exempel, vilket kön man tillhör. Länsstyrelsen Västmanland 

(2019) ansvarar för en sida på internet som riktar sig mot skolor och förskolor. De förklarar 

att de integrerar ett genusperspektiv i undervisningen där skolan bland annat frågar sig hur 

man kan lägga upp undervisningen för att motverka skapandet av könsroller. 

 Vi upplever att skolan börjar arbeta mer med att kön inte berättar vem individen är, hur 

denne ska vara och vad individen klarar av. Det är viktigt att prata om detta i skolan och att 

vara medveten om kön och könsgränser inom alla människobehandlande organisationer, till 

exempel socialtjänsten. Med skolans och samhällets hjälp i detta kanske det blir lättare för 

kvinnor att omförhandla värdet av sig själva, att myndighetspersoner och skolpersonal inte 

bidrar till könsstereotyper utan istället medverkar till jämställdhet mellan könen. 

 I och med att arbetet med könsroller börjar redan från att barnen är små kanske de har 

lättare att acceptera att vi i första hand är människor istället för kvinna/man eller ett socialt 

konstruerat kön så som feminint/maskulint. Kullberg (2012) förklarar att genusordningar är en 

ständig förhandling mellan kvinnor och män om deras rättigheter, positioner et cetera. 

Eftersom det är pågående förhandlingar innebär det att genus inte är statiskt utan föränderligt 

(Kullberg, 2012). Det är viktigt att vara medveten om könsgränser och hur man bidrar till att 

göra kön. Lika viktigt är det att vara uppdaterad om hur det ser ut i samhället idag. Ämnet 

genus är någonting som berör samtliga hela tiden eftersom alla människor bidrar till att göra 

kön. I och med det anser vi, som blivande socionomer, att området är viktigt inom socialt 

arbete där människor ständigt interagerar med varandra. Skolor har infört ett genusperspektiv 
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i undervisningen och vi anser att det är viktigt att även socialsekreterare är medvetna om hur 

kön görs. Fäldt och Kullberg (2012) skriver att de professionella socialarbetarnas 

bedömningar har en tendens att anpassas efter klienters könsroller snarare än till deras behov. 

Mot denna bakgrund vill vi därmed undersöka hur unga vuxna tänker och talar om genus då 

den yngre generationen är vårt framtida samhälle. 
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2. Syfte och frågeställning  

 

Vi kommer under denna punkt att redogöra för syfte och frågeställningar. Vi kommer även att 

resonera om ämnets relevans för socialt arbete, centrala begrepp samt vår förförståelse. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna över 18 år  

pratar om genus, det socialt konstruerade könet. 

 

2.2 Frågeställningar 

Vi har tagit fram två frågeställningar vilka ska hjälpa oss att besvara syftet med studien. 

• Hur pratar unga vuxna om kulturellt etablerade bilder av kvinnligt och manligt?  

• Anser unga vuxna att det finns essentiella skillnader mellan kvinnor och män? I sådant 

fall vilka? 

 

2.3 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt redogör vi för de centrala begrepp som används i denna studie. Dessa 

begrepp är genus, kön, kulturella bilder samt essens (essentiell).  

 Med genus menar vi det socialt och kulturellt konstruerade könet - feminint och 

maskulint. Hirdman (2001) förklarar att genus ska hjälpa till att se hur kvinnor och män 

formas av andra och formar sig själv till att bli just kvinna och man. 

Med begreppet kön menar vi det som Kullberg (2012) skriver om kön. Kön har en 

biologisk dimension som skiljer man och kvinna åt och har naturgivna förutsättningar.  

När vi skriver kulturella bilder menar vi stereotyper av kvinnligt och manligt, det vill 

säga kvinnliga och manliga idealbilder. Nationalencyklopedin (u.å.) menar att stereotyper är 

föreställningar om karaktäristiska egenskaper tillhörande en viss grupp, exempelvis kön. 

Dessa uppfattningar kan påverka hur kvinnor och män är och bör vara. 

När vi pratar om essentiella skillnader menar vi om ungdomarna uppfattar att det finns 

några fundamentala skillnader mellan kvinnor och män. Nationalencyklopedins definition av 

begreppet:  
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Mer vardagligt används ordet essentialism inom olika områden för att beteckna 

uppfattningen att någon speciell egenskap inte bara tillfälligt är förknippad med en viss 

typ av objekt, utan att egenskapen i fråga tillhör objektets natur. Att vara essentialist när 

det gäller exempelvis skillnader mellan manligt och kvinnligt tänkande innebär att man 

menar att sådana skillnader är oupplösligt förknippade med könet och att de ingår i 

mannens respektive kvinnans natur – de beror inte på t.ex. kulturellt betingade 

omständigheter. (Nationalencyklopedin, (u.å.)) 

  

Det finns även könsidentiteter, vilka inte faller inom de traditionella kategorierna kön som 

kvinna och man, till exempel begreppet icke-binär. RFSL definierar begreppet som “En 

person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man 

kan kalla sig ickebinär” (RFSL, 2019). Eftersom vi undersöker uppfattningen om kön utifrån 

kategorierna kvinna och man går vi inte in på andra könsidentiteter än dessa.  

 

2.4 Relevansen för socialt arbete 

Fäldt och Kullberg (2012) menar att de professionella ofta gör bedömningar utifrån sitt eget 

kön för att sedan föra över det till klienten. Kvinnliga socialarbetare har en tendens att 

framhålla avsaknad av social kompetens hos arbetslösa klienter, medan de manliga oftare 

framhåller klienternas brist på kompetens och utbildning (Fäldt & Kullberg, 2012). 

Socionomer ses ofta inom socialtjänst där de möter människor i utsatta positioner, men 

även som kuratorer på skolor och ungdomsmottagningar där de möter unga människor. Vi 

anser att socionomer bör vara medvetna om genusroller i socialt arbete, och även inom 

kuratorsyrket, då avsaknad av den kunskapen bidrar till att göra och reproducera kön. Det är 

vanligt att flickor och pojkar blir bemötta på olika sätt redan från barnsben vilket sedan följer 

oss upp i vuxen ålder. Vår målgrupp, unga vuxna, finns överallt i samhället och det är många 

som någon gång har, eller kommer att ha, kontakt med socialarbetare. Det är viktigt att 

socialarbetare är medvetna om de egna fördomar gällande könsstereotyper för att kunna göra 

objektiva och individuella bedömningar vilka inte baseras på kön.  

 

2.5 Förförståelse 

Vi författare har upplevt att könsstereotyper påverkar oss. Ett exempel är när vi på en 

föreläsning fick höra hur en lektor berättade att männen i klassen har stor efterfrågan och 

kommer sannolikt att få ett chefsjobb inom socialt arbete. Lektorn menade att män har större 
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efterfrågan inom socialt arbete eftersom yrket är kvinnodominerat. Vår förförståelse bygger 

på att man överallt kommer i kontakt med sammanhang där kön görs. Vi tänker att männen i 

sammanhanget inte alltid har varit medvetna om detta då den aktuella könsstereotypen har 

gynnat dem. Dock tror vi på förändring hos de unga vuxna inom detta område. Vi förstår det 

som om att den yngre generationen möjligen börjar omförhandla kvinnors och mäns 

förväntningar på könen. I och med att vi är medvetna om vår förförståelse kommer vi att i 

största möjligaste mån anta ett kritiskt förhållningssätt för att kunna vara så objektiva som 

möjligt. 
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3. Tidigare forskning 

 

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning som avser könsroller. Ett resonemang om 

relevansen för vårt examensarbete i socialt arbete framförs i avsnitten.  

För att hitta artiklar använde vi oss av Högskolan Dalarnas databaser. Sökorden vi har använt 

är femininity, masculine, “gender equality”, “gender stereotypes”, “doing gender”, “gender 

opinions” och teenager, college, pupil, student, high school. Det fanns vissa svårigheter med 

att hitta forskning om genus relaterat till socialt arbete.  

Hirdmans (2001, 2003) teori om genus och våra artiklar i tidigare forskning utgör 

tillsammans en stor grund för oss att utgå ifrån i uppsatsens analysdel. Både Hirdmans teori 

och tidigare forskning rör undersökningar och modeller om genus. De fyra artiklarna vi har 

valt undersöker ämnet genus och hur kön görs. Artiklarna tar upp hur kön görs på olika plan, 

exempelvis i läroböcker men även i klassrum. En artikel tar upp frågan om hur femininitet 

och maskulinitet har förändrats över tid och en annan artikel undersöker hur människor 

fördelar yrken mellan kvinnor och män. 

 

3.1 Göra kön 

Alsarve (2018) har utfört en studie med två syften, det ena var att undersöka hur kön görs i 

läroböcker på ett idrottsprogram och det andra syftet om det reproduceras en stereotypisk 

maskulinitet i dessa böcker, studien är utförd i Sverige. Författaren förklarar att sport är 

mansdominerat och att sporten uppfanns förr i tiden för att pojkar skulle förvandlas och växa 

upp till män. Alsarve (2018) hävdar att det i Sverige som i övriga världen har funnits 

forskning på kopplingen till den stereotypa mannen och att sporten är mansdominerad. 

Forskning har visat att sexism är vanligt förekommande inom sport och att könsklyftan är 

tydlig, detta förklarar varför coachingutbildningar och ledarskapspositioner är 

underrepresenterade bland kvinnor. Alsarve (2018) beskriver att man genomfört studien 

genom att granska läroböcker på en idrottscoachingutbildning.  

 Alsarve (2018) menar vidare att han genomfört en innehållsanalys av 4 böcker, totalt 

647 sidor. Han har granskat det empiriska materialet och letat uttryck av kön i bilder och 

namn för att sedan kategorisera in dem i kvinnligt, manligt och könsneutralt. Namnet Kim är 

exempelvis könsneutralt, en mustasch är manligt och ett barn med långt hår i en hästsvans är 

kvinnligt. Alsarve (2018) hävdar att granskningen av kön i läroböckerna var balanserat, dvs, 
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han hittade inget överflöd av manliga pronomen, bilder eller namn i läroböckerna. Författaren 

menar på att bokförlagen ger intryck i könsmedvetenhet och reproducering av jämställdhet. 

Trots att det inte är en ojämlikhet i antalet kvinnliga och manliga namn och bilder så menar 

författaren på att bilderna visar en annan vinkel. Ett exempel är hur de manliga bilderna är 

tagna i en vinkel som gör att man ser upp till mannen medan de kvinnliga bilderna är tagna 

uppifrån som gör att man ser ner på kvinnan. Vidare berättar författaren att böckerna förklarar 

att man i puberteten börjar se tydliga könsskillnader och att det för exempelvis kvinnor inte är 

lämpligt med sport på grund av att de utvecklar kvinnliga former, ökar i vikt och börjar 

menstruera. Killarna är som skapade för sport enligt dessa böcker då deras pubertet gör att 

man ökar i muskelmassa och får större syreupptag medan kvinnors pubertet gör dem sköra, 

underlägsna och mer lämpliga för reproduktion. Alsarve (2018) presenterar en bok som heter 

Hur man blir världens bästa coach vilken beskriver att coaching är en maktposition inom 

sportfältet och att kvinnor är underlägsna inom coaching. Alsarve (2018) skriver slutligen att 

hans undersökning bidrar till att visa svårigheterna med jämställdhet bland kön inom idrotten.  

Menzies och Santoro (2017) har utfört en studie där syftet var att förstå hur elevers 

könsidentitet konstrueras i en gymnasieskola. Författarna ville studera hur elever formas av 

olika värderingar och relationer och uppleva detta i en relevant kulturell och meningsfull 

kontext. Studien är en etnografisk fallstudie och forskarna har genomfört observationer under 

ett läsår, till största delen i klassrum men även under exempelvis lunch och fritidsaktiviteter. 

Målgruppen var skotska elever i åldern 13–16. Författarna menar att studien belyser hur lärare 

påverkar elevernas könsroller och förstärker stereotypa könsroller. När killarna objektifierade 

flickorna och pratade om sex i klassrummet sa den manliga läraren inte ifrån. Författarna 

menar att lärarens passivitet inför killarnas objektifiering av flickorna bidrar till att förstärka 

den manliga dominansen. Vidare berättar författarna om ett tillfälle där en kvinnlig lärare bad 

eleverna att lägga böckerna de använt i en hög på katedern. Högen med böcker blev inte enligt 

lärarens förväntan varpå hon låter klassen veta att man kan se att det är pojkar i rummet 

eftersom de alltid är stökiga. Författarna menar att när lärare bidrar till att göra kön kan de 

även bidra till att begränsa elever i sina val av aktiviteter med hänvisning av det biologiska 

könet (Menzies & Santoro, 2017). 

  Eftersom de könsbaserade normerna sitter djupt inom oss, hur en kvinna respektive man 

bör vara, tänker man inte alla gånger på att man faktiskt bidrar till att göra kön. Därför anser 

vi att dessa artiklar är väldigt relevanta till vår studie i socialt arbete. Alsarve (2018) menar att 

även om idrottsvärlden är relativt jämlik mellan kvinnor och män blir det dock subtilt då 
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läroböckers undermening säger en annan sak. De bidrar till att göra kön både medvetet och 

undermedvetet. Männen framställs som överlägsna, någon att se upp till, medan kvinnor 

framställs vara mer underlägsna. I Menzies och Santoros (2017) studie har de, likt vårt arbete, 

vänt sig till en skola för att undersöka könsidentiteter hos ungdomar. Dock är denna 

undersökning baserad på observationer och beskriver inte hur ungdomarna pratar om 

könsrollerna. Om man, som socialarbetare, låter kvinnligt eller manligt ligga till grund för ens 

bedömningar och insatser istället för klientens behov är det inte objektivitet. Denna artikel är i 

hög grad relevant inom många områden idag, inte minst inom socialt arbete. 

 

3.2 Könsrollsuppfattningar och jämställdhet 

Donnelly och Twenge (2016) utförde en studie där syftet var att ta reda på hur maskulina och 

feminina egenskaper har förändrats under de senaste 19 åren och deras målgrupp är college-

studenter. Författarna har använt sig av en systematisk litteraturgenomgång och förklarar att 

den primära analysen sträcker sig mellan 1993–2012. Totalt var det 37 artiklar som uppfyllde 

kriterierna i urvalet för deras studie och inkluderades i undersökningen.  

 Resultatet visade på en markant minskning av kvinnors feminina drag medan deras 

maskulina drag var oförändrat. Vidare visar resultatet att mäns både feminina och maskulina 

drag i stort sett inte har förändrats de senaste åren (Donnelly & Twenge, 2017). Författarna 

menar att det som kan ligga till grund för att kvinnors feminina drag har minskat kan bero på 

att kvinnor blivit mer narcissistiska/egocentriska eftersom egenskaper som involverar 

ödmjukhet, hänsyn till andra och osjälviskhet inte längre värderas lika starkt på samhällelig 

nivå. Narcissism kännetecknas till stor del av ignorans för andras känslor. Författarna 

förklarar att förhållandena i det amerikanska samhället idag bygger på både traditionellt 

maskulina och feminina styrkor. Till exempel har det gjorts framsteg inom tekniken vilket 

ersatt många traditionella yrken som varit mansdominerade. Ökningen av arbetstillfällen inom 

sociala medier, till exempel, kan ha bidragit till att kräva kvinnors sociala färdigheter och 

kommunikationsförmågor på ett nytt sätt, det vill säga ödmjukhet (Donnelly & Twenge, 

2017).  

 Atli (2017) har genomfört en studie där han undersöker hur könsrollsuppfattningen ser 

ut hos olika ungdomar gällande olika yrken. Atli (2017) beskriver att det i dagens samhälle 

råder stora skillnader i jämlikhet i frågan rörande genus mellan kvinnor och män. Han menar 

att arbetsmarknaden är gjord för män och att mansdominerade yrken är bättre betalda än 

kvinnodominerade yrken. Mansdominerade yrken har en högre status än vad 
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kvinnodominerade yrken har. Studien är genomförd i Turkiet där man under 1990–2002 

tydligt ser att kvinnors delaktighet i arbetslivet minskade, för att sedan år 2015 kunna se en 

liten ökning. Atli (2017) menar att anledningen till kvinnors begränsade möjligheter på 

arbetsmarknaden har att göra med genusuppfattningen om vilka yrken kvinnor och man, bör 

och inte bör ha. 

Vidare förklarar Atli (2017) att studien är av kvantitativ karaktär där han har använt sig 

av enkäter. Författaren menar på att kvantitativ studie med enkätundersökning medför en 

ekonomisk fördel samtidigt som man får en bred bild av tendenser, attityder och åsikter 

gällande befolkningen genom att studera sitt urval. Atli (2017) beskriver att urvalet var ett 

icke-sannolikhetsurval och utgick från elever i olika gymnasieskolor i Turkiet, i 

undersökningen deltog totalt 1272 studenter varav 725 pojkar och 548 flickor.  

Studiens resultat visar att gymnasieungdomar kategoriserar vissa yrken som kvinnliga, 

andra manliga och vissa som könsneutrala. De manliga yrkena var bland annat polis, domare 

och ingenjörer. Kvinnliga yrken var dem vårdande yrkena och de könsneutrala var bland 

annat läraryrken, psykologer och tandläkare. Av totalt 14 yrkeskategorier ansåg eleverna att 

bara 2 passade in som kvinnliga. Författaren menar på att detta begränsar kvinnor yrkesval 

samtidigt som tydliga yrkesgränser ger hårt tryck mot manliga och kvinnliga studenter att 

“stanna” inom sin förväntade yrkesroll (Atli, 2017).  

Båda dessa resultat pekar på könsroller, dock handlar den ena om arbetsmarknaden och 

den andra mer generellt. Likväl menar Atli (2017) att kvinnor har stagnerat inför de 

förväntningar som finns när det kommer till yrkesval, medan Donnelly och Twenge (2016) 

menar att kvinnor har förändrat sin roll. Detta, anser vi, gör att det blir två mycket intressanta 

artiklar att ha med till vår studie.  

Donnellys och Twenges (2016) studie har relevans för vårt examensarbete eftersom 

man studerade femininitet och maskulinitet hos studenter vilket påminner till viss del om vår 

studie. Studiens resultat är ett viktigt bidrag till genusforskningen eftersom det visar att en 

förändring har skett hos de unga kvinnorna. Resultat är intressant eftersom kvinnor, enligt 

författarna, börjar anta mindre feminina karaktärsdrag och istället blivit mer själviska medan 

männens maskulina och feminina egenskaper upplevs ha stagnerat. Detta är någonting 

socialarbetare bör vara medveten om så att man inte är låst i de normativa förväntningarna om 

hur kvinnor respektive män ska förhålla sig. 

Även Atlis (2017) artikel har stor relevans för både socialt arbete och vårt 

examensarbete eftersom artikeln påvisar att det finns en uppdelning mellan kvinnor och män 
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när det kommer till frågor rörande yrken. Vissa yrken anses, av ungdomar vara mer lämpliga 

för kvinnor och andra yrken mer lämpliga för män. Det finns även yrken som både kvinnor 

och män kan tillskrivas.   
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4. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som används i vårt examensarbete vilken 

är Yvonne Hirdmans teorier om genus. En teori är A och B där även lilla a och icke – A finns 

med. Till största del kommer vi att analysera med hjälp av B, men för att förstå B presenteras 

även de andra formlerna. Vi kommer även presentera genuskontraktet. 

 Till en början tänkte vi även att ha med Simone De Beauvoir i vår teoretiska 

referensram, men vi upplevde att Hirdmans teori är fyllig nog att stå ensam. Vi ansåg att det 

skulle bli upprepningar av teorierna.  

 

4.1 Teorin om A-B 

Hirdman (2001) presenterar olika formler för att beskriva kvinnan. Den första formeln är A - 

icke A (kvinnan är icke - A) och betyder att hon är icke-man. Vidare presenteras formeln A - 

a vilket, enligt författaren, innebär att a (kvinnan) är den lilla mannen. a är inte en komplett 

man, utan det fattas något som kan göra lilla a till stora A (Hirdman, 2001). I detta fall är 

mannen A vilken kommer först och kvinnan blir bara ett litet a eller ett icke - A. Kvinnan har 

ingen annan definition än att inte hon inte är en man. 

Sedan presenterar Hirdman (2001) formeln A-B, kvinnan (B) är A´s motsats och en helt 

olik art. Denna formel, menar författaren, gör inte bara kvinnan ofulländad utan även 

annorlunda. Kvinnans egenskaper är något mannen varken har eller vill ha (Hirdman, 2001). I 

denna formel menas att kvinnan och mannen är olika släkten. Kvinnor och män har olika sätt 

att vara. Han är A och hon är B. Kvinnan är inte i närheten av mannen eftersom B kommer 

efter A.   

Hirdmans uppfattning om de olika synsätten kan sammanfattas på följande sätt:  

Icke - A = Inte man, kvinnan beskrivs endast som att hon inte är en man. 

a = inte en fulländad man. Kvinnan beskriv inte som kvinna utan endast som en sämre man. 

B = Kvinnan har en egen beskrivning, kvinnan tillhör inte samma art som mannen. 

A = Mannen. 

Men vem är då denna A som kvinnan blir jämförd med? För att veta att kvinnan är sedd 

som a, icke-A eller B bör man även förklara vem som är den andra parten. Hirdman (2001) 

skriver att A är utmärkande i sin styrka, fysiska och psykiska kraft samt förstånd. A är 
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manlighet. Utan A faller B, a och icke - A eftersom A spelar en huvudroll i “genusvärlden” 

(Hirdman, 2001).  

Hirdman (2001) menar att produktionen av olikheter inte bara har producerat olika 

variationer av B utan även A har fått sin beskärda del. Där B står för den goda och den 

fredsskapande blir A den onda vilken medför våld, krig och kaos. A är den vars yttre består av 

stora muskler och det inre av testosteron och adrenalin (Hirdman, 2001).  

 

4.2 Kontraktet 

Alla människor i alla tider är med och bidrar till uppfattningen om att män är överordnade 

kvinnor och att kvinnor är underordnade män. Hirdman (2003) förklarar att kvinnor har en 

användning och ett syfte i samhället vilket är att förse samhället med invånare men också att 

finnas som nytta/hjälpreda för sina män och föräldrar. Vidare menar Hirdman (2003) att det är 

den naturliga ordningen som tar plats och relationer mellan man och kvinna är i centrum. Han 

bör ta hand om kvinnan eftersom hon är den underordnade och beroende. En kvinna är 

beroende av sin man och har en främsta uppgift, barnafödande, vilket blir hennes öde. 

Hirdman (2003) pratar om att biologin kan ha en inverkan på varför man ser kvinnan som den 

underordnade. Detta beror bland annat på ägg-spermieteorin. Hirdman (2003) skriver att 

äggteorin innebär att kvinnan har ett antal barn inuti sig och med hjälp av mannen "knuffas" 

processen igång. Spermieteorin handlar om att mannen bär på en mirakulös vätska, den som 

skapar liv, och kvinnans livmoder fick bli en plats där han förvarade den. Båda dessa teorier 

handlar om att mannen är livsbärarna, de som härskar och har möjligheten att styra livet. Det 

är utifrån den naturliga ordningen att kvinnor: bär och föder barn, tar hand om hemmet, är 

underordnad och underbetald. Det blir kvinnans naturliga plats. Kvinnans biologi bestämmer 

kvinnans sociala ordning (Hirdman, 2003). 

  Hirdman (2003) skriver om det stereotypa genuskontraktet, varav kontraktet i denna 

mening kan missförstås. Kontrakt i detta sammanhang används som en metafor för mäns 

handlingar, då kvinnor sällan givits rättigheten att signera handlingar av sådant högt värde. 

Kontrakt kan i olika sammanhang tolkas olika, i grunden handlar det om att två parter har en 

överenskommelse. Hirdman menar att man ska se genuskontraktet som ett socialt tvång där 

två parter förväntas handla på olika vis utan att själva bestämma hur. Hirdman (2003) menar 

att "bör" mellan man och kvinna är uråldrigt, det vill säga de normerna för hur relationen 

mellan kvinna och man bör se ut. " Tager du denna kvinna att sörja för i nöd och lust? Tager 
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du denna man att lyda/älska i nöd och lust?" (s. 85). Vilket i sin tur skapar en slags 

uppfattning om hur män och kvinnor bör vara i en relation till varandra. 

För att kunna få till en förändring av kvinnans roll i samhället, menar Hirdman (2001), att det 

finns olika sätt för att sluta göra kön. Man kan undvika det som ligger till grund för de 

stereotyperna inom genuskontraktet. Man måste fly från det. Sedan kan man förändra detta 

genom att omförhandla de fördelningar, rättigheter och skyldigheter i kontraktet. Författaren 

menar att det dock är svårt för kvinnan att kunna bryta sig loss från det som alltid har varit, 

men att hon kan göra det om mannen skapar förutsättning för ett kontraktsbrott. När lydnad 

inte längre är ett alternativ tvingas kvinnan till olydnad. Det är alltså kvinnan som ska 

förändra, men mannen är den som måste skapa förutsättningarna till förändringen (Hirdman, 

2001). Dock sitter en del av förändring i hur man talar. Hirdman (2001) menar att talet både 

speglar och skapar verklighet och villkor. När man talar om människor produceras 

föreställningar och normer om hur människor ska vara och hur de ska bete sig. På så sätt 

produceras genus - man gör kön (Hirdman, 2001). 

 

4.3 Teorin kopplat till studien 

Tanken bakom valet att använda Hirdmans genusteori till examensarbetet var för att få stöd 

med att besvara vårt syfte; att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna pratar om genus, 

det socialt konstruerade könet. Hirdman tar upp föreställningar om könsroller och kvinnans 

position i samhället, hur man slutar göra kön samt stereotyper. Teorin är relevant till vår 

studie eftersom den innefattar de fenomen som vi vill undersöka. 
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5. Metod 

 

I det här avsnittet behandlas undersökningsdesign och metodval, studiens styrkor och 

svagheter, urval, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt för datainsamlingsmetod, tematisk 

analys, intervjuguide, bedömning och kvalitet samt etik. 

 

5.1 Metodval 

Vår studie var en kvalitativ undersökning. Då studiens syfte var att ta reda på hur unga vuxna 

pratar om genus ansåg vi att en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer föll sig naturligt 

därför att vi även skulle få uppleva samspelet mellan våra respondenter. Bryman (2011) 

menar att man inom kvalitativ forskning vill förstå vad som sägs snarare än att ta reda på hur 

mycket någonting är. Man vill få en förståelse för sociala fenomen och samspelet mellan 

människor. 

  

5.2 Urval 

Urvalet i studien är unga vuxna som har fyllt 18 år och studerar sista året på gymnasiet. En 

skola lottades fram, belägna i en medelstor kommun i Sverige. Detta gör vårt urvalsförfarande 

till ett målinriktat tillvägagångssätt. Bryman (2011) menar att det är strategi bakom 

målinriktade urval då man vill intervjua människor som är relevanta för forskningsfrågorna. 

Vårt urval var även ett bekvämlighetsurval eftersom de som hade intresse för att delta i 

fokusgrupperna fick göra det. Bryman (2011) förklarar att ett bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren intervjuar de personer som finns till hands. 

  För att få tag i respondenterna kontaktades gymnasieskolans rektor och 

klassföreståndare. Genom kontakt med klassföreståndaren fick vi komma till skolan för att 

presentera oss samt informera om vår studie. Efter presentationen var det en ung kvinna som 

anmälde sig och uppmuntrade andra att vara med i fokusgruppen. Grupperna som bildades var 

blandade med killar och tjejer för att få bådas perspektiv om kvinnligt och manligt. Två 

fokusgrupper genomfördes med fem elever i varje grupp. Samtliga elever gick i samma klass. 

Detta var realistiskt med tanke på tidsramen för examensarbetet då transkriberingen och 

analys av fokusgrupper är tidskrävande.  
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5.3 Intervjuguide 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjupersonen bör uppmuntras till att berätta om sig 

själv och sitt liv. För att uppnå det bör man ha tänkt igenom hur man ska iscensätta intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta i åtanke formades intervjufrågorna med frågor som 

handlade om de som blev intervjuade. Frågorna delades in under fem förutbestämda 

kategorier; öppen fråga om kvinnligt och manligt, kompisrelationer, kärleksrelationer, yrken 

och hen (se bilaga 3). I frågeguiden fanns även ett scenario som respondenterna fick diskutera 

kring. Scenariot handlade om hur tjejer och killar mottas när de kommer hem med trasiga 

kläder (se bilaga 3). För att avsluta intervjun ställdes frågor om vilka tankar som väckts hos 

dem, samt om det saknades någonting speciellt som de hade velat lyfta. Vi blev varse om att 

temat hen inte gav någonting då respondenterna inte hade speciellt mycket att säga om detta 

könsneutrala pronomen vilket innebär att den uteslutits i analysen. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Insamlingsmetoden var fokusgruppsintervjuer. Anledningen till detta var för att man i 

fokusgrupper får höra hur respondenter diskuterar kring vissa frågor, i vårt fall frågor om 

genus. Wibäck (2010) förklarar att fokusgrupper handlar om att en grupp människor ska 

diskutera ett ämne, därav fokus i namnet fokusgrupper. Fokus blir det ämne som 

samtalsledaren väljer. Samtalsledaren styr fokusgruppen och ställer frågor vid behov. Syftet är 

inte att samtalsledaren ska interagera i diskussion med gruppen utan snarare vägleda utifrån 

valt ämne.  

Wibäck (2010) menar att intrapersonella faktorer såsom individers personlighetsdrag 

har en stor påverkan på grupprocessen, exempelvis kan en utåtriktad och driven person få med 

andra personer på ett positivt spår, och vice versa. Det är viktigt att tänka igenom faktorer 

som ålder, kön, religion och liknande när man sätter ihop en grupp människor, detta för att 

gruppsamtalet ska bli så bra som möjligt (Wibäck, 2010). Dock hade vi inte möjlighet att 

påverka sammansättningen av grupperna eftersom intervjuerna anpassades efter de unga 

vuxnas lektionstid.  

Wibäck (2010) förklarar att miljöfaktorer är en viktig aspekt att tänka på inför en 

fokusgrupp. Allt från rumsstorlek, placering och inredning påverkar interaktionen mellan 

deltagare. Vidare nämner författaren att det finns forskning som styrker att man får 

intensivare gruppdiskussioner kring ett ämne om man befinner sig i ett litet rum. För att få 

personer mer öppna kan det vara bra att inte placera alla deltagare för nära varandra, det kan 
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då bli lätt att personer drar sig tillbaka och ur diskussion (Wibäck, 2010). Då intresset för oss 

var att höra hur respondenterna pratade med varandra istället för med oss som intervjuledare 

påminner det om en ostrukturerad fokusgruppsintervju, dock den även en strukturerad form 

eftersom specifika frågor användes. Wibäck (2010) menar att ostrukturerade intervjuer är bra 

om forskaren vill höra hur gruppen påverkar och argumenterar med varandra i en fri 

diskussion. Vidare finns inga riktade frågor utan man vill höra vad gruppen anser är viktigt 

(Wibäck, 2010). Utifrån ovanstående förklaring konstateras att vår studie använder 

ostrukturerade fokusgruppsintervjuer till viss del även om frågorna är fokuserade.  

Intervjuerna genomfördes i en av skolans lokaler då detta var en bekant plats för våra 

respondenter, de var även bekanta med varandra då de går i samma klass. Wibäck (2010) 

menar att fokusgrupper med personer som redan känner varandra utgör en bra grund för ett 

fungerande socialt sammanhang. Tanken är att fokusgruppen ska beröra frågor som alla kan 

prata fritt om, med hjälp och stöd från samtalsledarna (Wibäck, 2010). Vi tänkte att de som 

deltog i fokusgruppen skulle känna sig bekväma med varandra och att gruppkohesionen inte 

skulle påverka dem avsevärt. Vår tanke var att de unga vuxna i studien kanske upplever större 

trygghet när de sitter i grupp och diskuterar frågor, kan också en plats som de är väl förtrogna 

med att bidra till en ökad känsla av komfort. Detta kan skapa en mer avslappnad och genuin 

diskussion. Inför intervjuerna sammanställde vi ett frågeschema som utformades för att 

besvara frågeställningarna. 

Wibäck (2010) förklarar att gruppmedlemmar gärna vill ha en känsla av att man tillhör 

gruppen, detta kallas för gruppkohesion. Individer kan känna samhörighet på olika sätt. Oftast 

känner man som starkast samhörighet med dem personer som man har liknande bakgrund och 

åsikter med. På både gott och ont kan man sätta dessa personer i samma grupp. Om personer 

av liknande bakgrund och åsikter sätts i samma diskussion råkar man lätt ut för “group-

thinking”, det vill säga ett rätt sätt att tänka på, vilket kan ge risker för resultatet såvida man 

inte ser grupptänkande som ett resultat i sig.  

   

5.5 Tematisk analys 

Intervjuerna spelades in efter att respondenterna godkände detta, sedan transkriberades 

materialet. Vid transkriberingen gavs våra respondenter andra namn för att bevara deras 

anonymitet. Transkribering är en väsentlig del i tematisk analys, detta för att man ska få 

respondenternas intervju ordagrant på print för att kunna analysera. Bryman (2011) menar att 

tematisk analys är en av de vanligaste metoderna i kvalitativ forskning. En tematisk analys 
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innebär att man noggrant läser igenom sin insamlade data ett flertal gånger för att hitta 

återkommande motiv till teman och underteman. 

När transkriberingen var klar skrevs samtliga data ut i pappersformat. Vi markerade små 

sammanfattningar i marginalen om vad respondenterna pratade om som var relevant till vår 

studie. Därefter togs övrig omarkerad data bort och fokus blev på de delar som var markerade 

med kommentarer i marginalen. Vissa av dessa kommentarer liknade varandra och delades in 

i teman. Ur detta uppkom så småningom huvudteman och underteman. Dessa hittades i 

samtliga förutbestämda kategorier i vårt frågeschema. Det vill säga vårt huvudtema normer 

pratades det om som mest i frågan “vad tänker ni på när ni hör ordet kvinnligt och manligt”, 

men det hängde med som en röd tråd genom alla frågor i frågeschemat. Vårt andra 

huvudtemat människan pratades det om i frågan om kompis- och kärleksrelationer. Vi har inte 

låtit de olika förutbestämda kategorierna, vilka frågorna delades in i, bli en avgränsning i vår 

analys. De förutbestämda kategorierna har endast funnits för att underlätta för oss i 

intervjuerna. 

  Det första huvudtemat vi fann blev normer och underteman till detta var förväntningar 

och förändringar. Det andra huvudtemat var människan med underteman jämställdhet och 

intressen/personlighet. Dessa kommer att redogöras för under kapitlet Resultat.  

 

5.6 Bedömning av kvalitet 

I denna studie har vi strävat efter att uppnå kvalitetskriterierna pålitlighet och trovärdighet. 

Studiens överförbarhet samt kvalitetskriteriet styrka och konfirmera kommer att diskuteras. 

Bryman skriver (2011) att man uppnår pålitlighet när man kan säkerställa att man är kritisk 

och skapar en exakt redogörelse för hela förloppet i processen. Från problemställningar, 

transkribering och fram till analysen ska kunna redogöras för (Bryman, 2011). Wibäck (2010) 

förklarar att fokusgrupper kräver stor mängd data som noggrant analyseras. Flera forskare ska 

vid olika tidpunkter kunna komma fram till samma resultat som visats tidigare gånger. Vi har 

utförligt beskrivit processens gång vilket gör studien transparent och därmed möjliggör för 

andra att kunna ta del av den för bedömning.  

Trovärdighet uppnås när och om forskaren ger en så sann bild av materialet som 

möjligt. “Det handlar om att kalla saker för deras rätta namn och om man verkligen studerat 

det man sagt att man ska studera” (Wibäck, 2010, s. 144). Vidare hävdar Wibäck (2010) att 

trovärdigheten i fokusgrupper kan snedvridas om deltagarna inte säger vad de egentligen 

tänker eller vill säga. Wibäck (2010) nämner att miljön där fokusgrupperna sker kan ha en 
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inverkan på vad deltagarna förmedlar i diskussion. Om miljön är främmande, till exempel 

som på ett universitet eller i ett laboratorium, kan man som individ påverkas negativt.  

Vi har varit tydliga och transparenta i vårt tillvägagångssätt samt presenterat materialet 

som det är och så långt som möjligt försökt att inte lägga vår egen värdering i det. Vi valde en 

plats som respondenterna skulle känna sig trygga med och har även haft i åtanke att 

respondenterna kanske inte alltid varit ärliga med deras åsikter av olika orsaker eller inte velat 

berätta om dem. Wibäck (2010) förklarar att det är upp till samtalsledaren/forskaren att lita på 

det som sägs.  

Bryman (2011) skriver att trovärdighet även innebär att respondenterna får möjlighet att 

bekräfta eller dementera huruvida forskaren har förstått rätt eller inte (Bryman, 2011). Dock 

har vi inte låtit respondenterna tagit del av resultaten på grund av stort insamlingsmaterial och 

tidsbrist. 

En studies överförbarhet baseras på materialets storlek. Inom kvalitativ forskning vill 

man snarare få ett djup än bredd i sin studie. Man har sitt fokus på det som är unikt i den 

miljön man befinner sig i och man studerar oftast mindre grupper relativt intensivt (Bryman, 

2011). Syftet med vår studie var att få en djupare förståelse för hur den valda målgruppen 

talar om genus för att kunna bidra till en medvetenhet om ämnet inom socialt arbete. Avsikten 

med vår studie var inte att kunna generalisera resultatet till andra miljöer. 

Det fjärde kriteriet är styrka och konfirmera. Bryman (2011) menar att forskaren 

försöker tillförsäkra att hen har agerat i god tro eftersom man aldrig kan vara helt objektiv 

inom samhällelig forskning. Detta innebär att forskaren ska visa att denne inte medvetet har 

vägt in sina egna värderingar för att påverka resultatet (Bryman, 2011). För att uppnå detta 

kriteriet har vi medvetandegjort och resonerat kring vår förförståelse. Medvetenheten om 

förförståelsen gör att vi inte är helt objektiva i denna studie. Dock har vi inte medvetet 

påverkat de resultat vi kommit fram till.   

 

5.7 Etik 

Under studiens gång har vi beaktat de fyra etiska övervägandena informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar informationskravet. Informationskravet innebär 

skyldigheten som forskare att informera om studiens syfte och vad som kommer ske under 

undersökningen. Vidare förklaras att samtyckeskravet innebär att undersökningspersonerna 

deltar frivilligt och får när de önskar avbryta undersökningen utan att förklara sig. 
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Samtyckeskravet innebär även att de som deltar bestämmer över sin egen medverkan och att 

exempelvis vårdnadshavare för omyndiga personer behöver ge godkännande för deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den tredje principen är konfidentialitetskravet och betyder att 

uppgifter om personer som medverkat i undersökningar bör hanteras varsamt och oåtkomligt 

för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Den fjärde principen är nyttjandekravet och innebär 

att information som samlats in i en undersökning enbart ska användas i forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Våra respondenter informerades om studiens syfte samt hur och vad som skulle hända 

under fokusgrupperna. Intervjupersonerna upplystes även om deras rätt att avbryta när helst 

de önskade utan förklaring samt att de inte behövde svara på någonting de inte kände sig 

bekväma med. Då vi intervjuade unga vuxna behövdes inget medgivande från 

vårdnadshavare, men vi frågade givetvis efter respondenternas samtycke till att medverka, 

eftersom det bygger på frivillighet.  

Vi informerade respondenterna om att alla personuppgifter kommer vara konfidentiella, 

att sådant som skola kommun och namn inte kommer nämnas i studien. Inspelning av 

fokusgrupperna skedde med hjälp av diktafon vilken inte kopplades upp mot internet. På så 

sätt kunde obehöriga inte få tag på informationen om de hade velat gå den vägen. 

Inspelningarna raderades när transkriberingen var klar eftersom de då uppfyllt sin del i 

forskningssyftet. Det är således inte möjligt att inspelningarna hamnar i orätta händer. 

   När vi arbetade med intervjuguiden diskuterade vi utifrån ett etiskt perspektiv för att i 

möjligaste mån säkerställa att frågorna inte på något sätt skulle kränka våra respondenter. Vi 

var försiktiga med relationsfrågor som handlar om sex och kärlek, vi undvek även frågor som 

“är det okej för en kille/tjej att vara kär i en annan kille/tjej?” då detta kan vara en känslig 

fråga. Utöver dessa etiska aspekter har vi även fyllt i blankett om etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor (bilaga 4). I blanketten har samtliga punkter för 

”nej” kryssats i vilket innebär att vår studie inte har behövt granskas av den etiska nämnden. 
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6. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras intervjupersonerna, studiens resultat samt analysdel. Resultatdelen 

består av två huvudsakliga teman Normer och Människan. Båda temana har två underteman, 

temat Normer har underteman: Förändringar och Förväntningar. Temat Människan har 

underkategorierna: Jämställdhet och Personligheter/ Intressen. 

  När normer diskuteras menas hur kvinnor och män uppfattar kulturella bilder, 

förväntningar och ideal på män och kvinnor. När människan diskuteras menas essentiella 

skillnader, ett subjekt som inte styrs av samhället och dess normer.  

 

6.1 Presentation av respondenter 

Här presenteras de personer som har deltagit i fokusgrupperna. Samtliga personer är elever på 

en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. De känner varandra väl då de går i 

samma klass. Totalt deltog tio personer á fem per grupp. Samtliga namn är fingerade för att 

bibehålla anonymiteten i största möjliga mån. I fokusgrupp 1 deltog två killar och tre tjejer, 

benämns: Emil, Kalle, Sara, Emma och Elin. I fokusgrupp 2 deltog även där två killar och tre 

tjejer och benämns: Peter, Sven, Linda, Karin och Mona. Samtliga tjejer/ killar har fingerade 

kvinnliga/manliga namn, det vill säga, vi har ej bytt plats på könen på våra respondenter. 

 

6.2 Normer 

I samtliga fokusgrupper började respondenterna relativt snabbt att diskutera de normer som 

har skapats i samhället för vad som är typiskt för kvinnor och män, samt hur man bör vara för 

att följa dessa normer.  

 

6.2.1 Förväntningar 

De unga vuxna diskuterade samhället och dess normer för hur kvinnor och män ska se ut och 

hur de ska vara och vilka förväntningar som fanns på de båda könen. De unga vuxna upplevde 

att det finns ett slags tvång för stereotypa bilder, vilket kan påverka dem en del. 

 



 

23 

 

[…] eller jag tänker nu, att man tänker på samhället idag och så tänker man såhär; 

samhället har ju påverkat oss ganska kraftigt med den här uppmålade bilden som säger 

hur kvinnan ska vara eller hur mannen ska vara. (Linda, Fokusgrupp 2) 

 

Lindas syn på normer var att samhället är drivande i frågan om hur kvinnor och män ska vara 

och agera. Vidare berättade Karin att kvinnor mer eller mindre formas till att passa in i 

samhället. 

 

Ja det är…det finns ju typ, samhället har satt upp normer för vad som är kvinnligt och 

manligt så det är väl att…ööh, kvinnligt då ska tjejerna va´, amen som modeller. De ska 

sminka sig och klä sig på ett sätt och manligt då ska dom se ut på ett sätt också. Att det är 

typ bestämda regler hur dom ska se ut. (Karin, Fokusgrupp 2) 

 

Respondenterna pratade om att kvinnor objektifieras, det är inte bara kvinnans agerande som 

spelar in i den kvinnliga normen. Även hennes yttre finns med i tankar om det som är 

kvinnligt. Ungdomarna tyckte att kvinnor uppmålas som att de är försvarslösa och att männen 

bör skydda dem. Vidare nämndes hur män har en större förväntan på sig att bruka våld 

jämfört med kvinnor. Respondenterna reflekterade över scenariot om hur en tjej respektive 

kille blir bemött om hen kommer hem med trasiga kläder och en blåtira. 

 

Det tänkte jag lite på om en tjej kommer hem så då är det väl mer att man går till 

riktningen att ah har du blivit överfallen eller någonting sånt jämfört med en kille ba´ åh, 

har du varit i en fight med någon. (Peter, Fokusgrupp 2). 

 

Ungdomarna i studien pratade om att en kille förutsätts ha varit i bråk med någon annan om 

han kommer hem med blåmärken och trasiga kläder, medan förväntningarna att om en tjej 

kommer hem på samma sätt har hon blivit överfallen. Det fanns en ganska stark beskrivning 

om att förväntningar på att män är aggressiva samt att de ska vara överbeskyddande mot 

kvinnorna då kvinnorna inte har lika mycket att sätta emot som de stora starka männen har. 

 

[...] normerna är väl att killen ska försvara tjejen…eller vara såhär stark å stå upp för båda 

två. (Sven, fokusgrupp 2) 



 

24 

 

Vidare pratade ungdomarna i studien om en del typiska drag för hur kvinnor och män ska 

vara. De stereotypiska schablonerna blev tydliga när de unga vuxna diskuterade hur kvinnor 

och män bör se ut och agera utifrån sitt kön. Sättet de beskrev kvinnligt och manligt var att 

kvinnor och män är varandras totala motsats. Kvinnan är den som är tillbakadragen, den som 

värnar om andras känslor och som, på något sätt, står i bakgrunden av den tuffa mannen. 

 

Ah, lite testo, macho liksom så och kvinnor ska vara lite försiktiga och lite korta, smala 

och så, det är det första jag tänker på. (Emma, Fokusgrupp 1) 

 

En respondent exemplifierade männens praktiska färdigheter, som bilkörning, medan kvinnan 

uppmålades som den som månar om barnens framtid. Respondenten delade med sig av sina 

egna erfarenheter och tankar om just detta: 

 

[…] men asså att, öh, att min mamma ska kunna prata med mig om vad jag känner och att 

jag pratar mycket om skolan och min pappa är väldigt bra på att visa mig hur jag ska köra 

[…]. (Kalle, Fokusgrupp 1) 

 

Respondenten förväntade sig att kvinnan är den som ger närhet och värme medan mannen 

visar sin omtanke genom att lära sonen någonting som är praktiskt. Kalles beskrivning av 

kvinnan och mannen var att de är varandras motsatser, inte motpoler som inte passar ihop, 

men väldigt olika. Vidare målades den maskulina, starka och hjältelika bilden av mannen upp 

då våra respondenter diskuterade skillnaden mellan kvinnligt och manligt. Dock fanns vissa 

tveksamheter om de unga vuxna ville acceptera de etablerade bilderna av de olika könen, men 

likväl fanns en medvetenhet om att bilden har sett ut så väldigt länge. 

 

En tjej ska vara mer tillbakadragen verkar det som. Förstår ni vad jag menar? Alltså som 

att killen ska vara en sån där som skyddar tjejen om det är någonting […].” (Mona, 

Fokusgrupp 2) 
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6.2.2 Förändringar 

De normer som samhället har skapat tyckte dagens unga vuxna skiljer sig åt från 

dåtidens normer och uppfattningar. De unga vuxna pratade mycket om då- och nutid där de 

beskrev att det är betydligt bättre idag. 

 

Om vi pratar om våra föräldrar till exempel så har nog dom fortfarande lite såhär normer, 

asså några av dem, eller våra farföräldrar eller morföräldrar dom har säkert lite så [...] jag 

tycker det är bra att vi inte lever i samma samhälle som dem. (Kalle, Fokusgrupp 1) 

 

Det som framkom under gruppens diskussioner var att man verkar dela på vardagssysslor på 

ett annat sätt idag jämfört med tidigare. Respondenterna berättade att de trodde att sysslor som 

var uppdelade baserat på könen är förlegat och att par nu istället kommer överens om vem 

som gör vad för att vardagen ska fungera. 

 

[...] stereotypen är ju att kvinnan stannar hemma å mannen jobbar, men alla jag känner 

som är i en relation, ja alla kanske inte bor tillsammans men dom delar på alla uppgifter i 

hemmet. Jag tror inte alls det är lika mycket just nu som det var förut. (Peter, Fokusgrupp 

2) 

 

Våra respondenter hade inte inställningen om att kvinnan ska sköta hushållet och mannen 

“grovgörat”. I en del av diskussionerna framkom att det inte är acceptabelt att ursäkta killars 

beteende på ett sätt som generaliserar och accepterar ett mindre bra beteende hos dem. 

Respondenterna ansåg att uttrycket “boys will be boys” och liknande fraser många gånger är 

till nackdel för killar. Dock upplevde respondenterna att uttrycket inte längre används 

frekvent utan de var övertygade om att det ligger längre bakåt i tiden.  

 

[…] om man säger att boys will be boys så säger man att såhär ska en kille vara och det 

blir inte bra heller för att om dom gör något dumt så säger man boys will be boys, då blir 

det typ, dels så släpper man att dom precis gjort något extremt jävla dumt och så dels 

säger man att såhär ska killar vara, ah på det viset så tror jag det är jäkligt dumt att säga, 

ah jag venne... Det är väl något sånt här som kom för typ 20–30 år sen kan jag tänka mig, 

det är typ då som man sa det. (Kalle, Fokusgrupp 1) 
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6.3 Människan 

Utöver normer som styr hur man bör vara och agera utifrån om man är kvinna eller man 

pratade unga vuxna mycket om att det inte spelar någon roll om man är kvinna eller man, utan 

i grund och botten är man först och främst en person.  

 

6.3.1 Jämställdhet 

Utifrån vårt frågeschema kom samtalet in på hur kärleksrelationer ser ut mellan killar och 

tjejer. Respondenterna berättade att en relation behöver samarbete för att fungera. Om någon i 

ett förhållande inte är bra på exempelvis matlagning får parterna kompromissa för att 

arbetsuppgifterna i hemmet ska bli jämnt fördelade.  

Våra respondenter menar att en relation ska vara ömsesidig. Mannen och kvinnan ska 

fördela uppgifter mellan varandra som båda är bekväma med för att skapa en fungerande och 

välmående relation. Respondenterna ansåg att samarbete är en viktig faktor för en hållbar 

relation, men även respekt för varandras olikheter och kunskaper/okunskaper är önskvärt. För 

att belysa diskussionen ovan har vi valt ut tre citat som följer nedan. 

 

[...] om jag och han skulle flytta ihop så skulle jag väl…asså…vilja se till att det är typ att 

han kan hjälpa till att göra saker hemma så typ det inte bara är jag som lagar mat och 

tvättar utan han hjälps åt också. Så inte han bara sitter, asså gör en viss sak hela 

dagen…så. Man respekterar varandra, till exempel om någon jobbar sent en dag så ok, 

men då kan jag ta maten, man turas om så inte en har samma saker hela tiden.” (Linda, 

Fokusgrupp 2) 

 

Så man får lite variation liksom. (Mona, Fokusgrupp 2) 

 

Jag är inte alls bra på att laga mat så antagligen skulle jag lämna över det till min partner 

och säga att ah men jag kan göra nåt annat istället för det så det fortfarande blir fifty-fifty. 

(Peter, Fokusgrupp 2) 

 

Respondenterna menade att det inte ska förväntas att mannen gör något stereotypiskt manligt 

bara för att han är man. De unga vuxna ansåg att det i grund och botten handlar om vad 

individer vill göra och om att kunna komma överens.  
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[...] det är nog nästan också lite såhär beroende på vad man har för, för förhållande med 

en person och det beror ju på personen också, asså det känns inte som att det är någon 

som ska behöva göra nånting bara för att dom är manliga eller dominanta i ett förhållande 

[...]. (Kalle, Fokusgrupp 1) 

Kalle ansåg att ingen ska behöva göra något bara för att man tillhör ett kön. En man skulle 

lika gärna kunna vara omhändertagande och en kvinna mer dominant.  

 

6.3.2 Personligheter/ Intressen 

Under frågor rörande hemmet och relationer uppkom diskussioner om att det är personligheter 

och intressen som många gånger styr hur man agerar och är som person och inte 

nödvändigtvis den förutbestämda kvinno- eller mansrollen. En respondent menade att 

individer får gör det de vill göra och känner sig bekväma med. Ens önskemål ska inte kopplas 

till kön utan intressen och personligheter. Vissa personer föredrar vissa sysslor/ uppgifter då 

vi i grund och botten är människor och alla människor är olika.  

 

[...] hemma hos oss då är det morsan som fixar städningen å matlagningen å tvätten å 

allt sånt där. Men det är ju bara för att vi inte får göra det, hon ska göra det annars blir 

det fel. Å då är det oftast jag å farsan som fixar skottningen å allt sånt där. (Sven, 

Fokusgrupp 2) 

 

Sven ansåg inte att allt handlar om kön och könsroller utan istället om vem man är som 

människa, essensen i en individ och dennes intressen. Han menade att det inte handlar om att 

kvinnan tar hand om hemmet för att hon är kvinna, utan hon har uttryckligen sagt att männen 

inte får ta itu med tvätt och matlagning eftersom hon vill göra det.  

 När respondenterna diskuterade skillnader mellan kvinnor och män vidrördes inte 

biologiska skillnader mycket. De unga vuxna konstaterade att kvinnor och män har olika kön 

samt att männens fysik många gånger var fördelaktiga inom vissa yrken, men att alla får söka 

vilket arbete man vill för alla människor, kvinnor som män, behöver försörja sig. Karin 

nämnde att den biologiska fysiken som män har är mer lämplig inom vissa yrken exempelvis 

brandman och polis och att dessa yrken inte passar för kvinnor då de är biologiskt det svagare 

könet. Trots den biologiska fysiken och lämpligheten för vissa yrken menade Mona och Linda 

att det i grund och botten inte borde spela någon roll för alla människor behöver ett jobb för 

att kunna klara sig. 
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Man ser mest männen som brandman eller polis för dom kanske är mer 

tuffare…styrkemässigt så är det ju, men kanske inte så jättevana att se en tjej som polis 

eller liksom brandman. (Karin, Fokusgrupp 2) 

 

 Det spelar ingen roll om det är en kille eller tjej [...] Båda behövs ju. (Linda, Fokusgrupp 

2) 

 

Alla behöver ett yrke för att klara sig, liksom.  (Mona, Fokusgrupp 2) 
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7. Diskussion 

Vårt syfte med denna uppsats var att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna över 18 

år pratar om genus, det socialt konstruerade könet, och eventuella könsgränser. 

Våra frågeställningar: 

 

• Hur pratar unga vuxna om de kulturellt etablerade bilderna av kvinnor och män? 

• Anser unga vuxna att det finns essentiella skillnader mellan kvinnor och män? I sådant 

fall, vilka?  

 

Vårt ena huvudtema är Normer som har Förväntningar och Förändringar som undertema. 

Dessa hjälper oss att besvara vår första frågeställning. Följande huvudtema är Människan som 

har Jämställdhet och Personligheter/Intressen som undertema och hjälper oss att besvara vår 

andra frågeställning. Tillsammans ska dessa besvara studiens syfte. 

 

Normer, Förväntning och Förändring  

De unga vuxna pratade om att det finns riktlinjer i samhället för hur kvinnor och män ska vara 

vilket gör att vi kommer att tänka på genuskontraktet vilket är det som kan ses som en 

oskriven regel i det offentliga rummet. Hirdman (2003) anser att man bör se genuskontraktet 

som ett socialt tvång eftersom två parter förväntas handla på olika vis utan att själva 

bestämma hur.  

När de unga vuxna pratar om att de förväntningar som kvinnor och män har på sig, att 

killarna förväntas ha varit i slagsmål om de kommer hem blåslagna, men att tjejer tros ha 

överfallits kan man se vissa liknelser mellan förväntningar om mäns våld och Hirdmans teori 

om mäns agerande. Hirdman (2001) att A ses som den onda som medför våld och kaos. A är 

den som har muskler samt testosteron och adrenalin och B är den som bryr sig om andras 

välmående (Hirdman, 2001). Dock är det inte endast slagsmål som mannen förväntas utföra 

då respondenterna även diskuterade att mannen ska försvara kvinnan, han ska ta hand om 

henne. Det går att dra paralleller mellan denna tanke och Hirdmans syn på den naturliga 

ordningen. Hirdman (2003) menar att den naturliga ordningen är att mannen tar hand om 

kvinnan eftersom hon är underordnad och beroende av honom. 

Respondenterna beskriver kvinnor och män som motsatser till varandra ur ett 

normperspektiv. Därför kan vi inte tolka detta som att kvinnan skulle vara en icke-A, det vill 
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säga icke-man, enligt Hirdmans formel. Hirdmans (2001) formel A- icke A förklarar kvinnan 

(icke A) som icke-man. Hirdman (2001) kallar mannen och kvinnan för A-B där kvinnan (B) 

är mannens (A) motsats och därmed helt olik honom. Författaren menar att kvinnan blir både 

avvikande och ofullständig i jämförelsen med honom. Kvinnans egenskaper är något mannen 

varken har eller vill ha (Hirdman, 2001). Att mannen inte verkar ha kvinnans egenskaper när 

det kommer till att prata om känslor kan upplevas vara korrekt, men att mannen i detta fall 

inte skulle vilja ha den egenskapen måste vi lämna därhän då vårt syfte inte är att spekulera 

om detta. 

Respondenternas förståelse för de normer som finns för kvinnor och män uppfattar vi 

som att mannen som ska “rädda” kvinnan, men att det möjligen inte är lika starkt accepterat 

idag. Dock finns beskrivningen av mannens mod och kraft kontra kvinnans osynlighet och 

passivitet närvarande. Hirdman (2001) beskriver A som utmärkande i sin styrka, kraft och 

förstånd. A är manlighet. Om inte A finns för B faller hon eftersom A är mycket viktig i 

“genusvärlden” (Hirdman, 2001). 

Vi upplever att männen i vår studie befinner sig på en plats just nu som innebär att de är 

beredda på en förändring i könsrollernas fördelning. Enligt Hirdman (2001) är det mannen 

som måste skapa förutsättningar för kvinnan att förändra genuskontraktet och även hur man 

pratar är en viktig del i denna förändring (Hirdman, 2001). 

De unga vuxna visar att de är medvetna om de normer som finns i samhället för hur 

kvinnor respektive män ska vara. Detta tyder på att de kulturellt etablerade bilderna 

fortfarande existerar, men det blir relativt oklart om respondenterna känner att de måste leva 

upp till dessa stereotypiska schabloner. Dock upplever vi det som om att dessa inte är lika 

starka idag eftersom när de unga vuxna talar om stereotyper råder en viss otydlighet huruvida 

kvinnorna känner att de måste leva upp till idealkvinnan eller inte. Förväntningar på kvinnor 

och män finns kvar, men utifrån hur de unga vuxna pratade om dessa stereotyper var att de å 

ena sidan är på väg att minska. Å andra sidan som att många av dessa stereotypiska bilder 

tillhör det förflutna. 

 

Människan, Jämställdhet och Personligheter/ Intressen 

De unga vuxna lyfter återkommande fram att det som är viktigt är inte vad samhällets normer 

säger att man ska vara utan det handlar om vem man vill vara. Respondenterna diskuterade 

inte biologiska skillnader nämnvärt, men de nämnde att det finns fysiologiska skillnader som 

gör att vissa yrken kan vara mer anpassade till män eftersom de många gånger har mer styrka 
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än en kvinna. Hirdman (2003) berättar att en förklaring till kvinnors underordning kan 

kopplas till deras biologi, det vill säga att kvinnors naturliga ordning är att bära och föda barn, 

ta hand om barn, ta hand om hemmet vara underordnat och underbetald, underordnad blir 

kvinnans naturliga plats bestämt av hennes biologi (Hirdman, 2003). Biologin kan delvis ses 

som en orsak till att kvinnor är fysiskt underställda männen i vissa arbeten, men att detta inte 

betyder att de är underordnade i samhället, enligt de unga vuxna. 

Hirdman (2003) menar att relationen mellan man och kvinna samt vad de "bör" göra, 

och hur de “bör” vara, gentemot varandra är uråldrigt, " Tager du denna kvinna att sörja för i 

nöd och lust? Tager du denna man att lyda/älska i nöd och lust?" (s. 85). Detta skapar en 

genomgående uppfattning att kvinnor och män har en förutbestämd roll att agera utifrån i en 

relation gentemot varandra. 

Dock framkom att det, i grund och botten, inte spelar någon roll vem som arbetar med 

vad eftersom man behöver samarbeta för att få det att gå ihop, både i privata relationer och i 

arbetslivet. De unga vuxna pratar om att det inte spelar någon roll vilket kön man har eftersom 

båda parter behövs då man har olika styrkor respektive svagheter som gör att man, vid 

samarbete, kompletterar varandra. Detta går emot Hirdmans teori om vad kvinnor och män 

“bör” göra/vara gentemot varandra och utifrån hur våra respondenter resonerar, upplever vi att 

det skett en förändring i relationen man-kvinna.  

  Hirdman (2003) menar att det stereotypa genuskontraktet används som en metafor för 

mäns handlingar, då kvinnor sällan givits rättigheten att signera handlingar av sådant högt 

värde. I grunden handlar det om att två parter har en överenskommelse, man ska se 

genuskontraktet som ett socialt tvång där två parter förväntas handla på olika vis utan att 

själva bestämma hur.  

Våra respondenter ansåg att människans intressen bör gå före normerna om vem som 

ska göra vad. Detta blir dock tvetydigt eftersom vi inte kan säga om en kvinnas genuina 

intresse är tvätt och matlagning eller ett inlärt beteende. Det stereotypa genuskontraktet kan 

påverka kvinnans roll i detta fall, men med hänvisning till att våra respondenter pratar en del 

om förändring från då till nu behöver inte kontraktet vara styrande i frågan om 

hushållssysslor. De nämner att män kan ta hand om hemmet lika väl som en kvinna, det 

handlar inte om kvinnans eller mannens roll i hemmet eller i samhället. Det handlar snarare 

om att alla ska dra sitt strå till stacken. Utifrån detta kan olika tolkningar göras, å ena sidan att 

kvinnan vill göra dessa sysslor eftersom hon anser att det är roligt, rogivande et cetera. Å 

andra sidan kan man tolka det som att det är den gamla normen för hur en kvinna förväntas 
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vara. Där svårt för oss att avgöra detta, men att vi är medvetna om tvetydigheten i denna 

fråga.  

Unga vuxna anser att det finns vaga essentiella skillnader mellan kvinnor och män 

eftersom respondenterna menade att en kvinna förväntas prata om, och engagera sig mer på 

ett känslomässigt plan. Dock återkommer de till att kvinnor och män i grund och botten inte är 

mer än människor.  

 

7.1 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Det finns många studier vilka innehåller genus, könsstereotyper och könsroller. Tidigare 

forskning om genus som valts i detta arbete riktar sig till att undersöka hur elevers 

könsidentitet konstrueras, om det reproduceras en stereotypisk maskulinitet i läroböcker 

(Alsarve, 2018). Även hur unga vuxnas könsrollsuppfattning gällande kvinnliga och manliga 

yrken (Atli, 2017) och kvinnliga och manliga egenskaper avseende feminina samt maskulina 

drag undersöktes (Donelly & Twenge, 2016). Studierna har genomförts via observationer i 

klassrum, innehållsanalys, litteratursökningar och enkätundersökningar bland ungdomar. Det 

vi tycker fattas är en mer djupgående förståelse för unga vuxnas uppfattningar om kvinnligt 

och manligt, hur pratas det om den kvinnliga och manliga rollen? Tidigare forskning har varit 

till hjälp för oss att forma dels vårt frågeschema, dels bidragit till en ökad förståelse för 

området genus. 

 Tidigare forskning, Menzies och Santoro (2017), kom fram till att lärare på skolor 

bidrar till att förstärka stereotypiska könsroller som kan vara en påverkande faktor för elevers 

val av aktiviteter. Enligt vårt resultat kom vi fram till att ungdomarna uppfattar att samhället i 

stort har uppsatta normer som styr hur män och kvinnor bör agera, men att det inte uppfattas 

vara lika starka normer idag som i tidigare generationer. Dock har vi inga belägg för att 

respondenternas lärare har påverkat eller förstärkt stereotypa könsroller hos eleverna. Detta 

skulle kunna förklaras med att det är en skillnad på miljö då den tidigare studien gjordes i 

Skottland och vår studie utfördes i svensk kontext. Man ser först och främst till människan 

och vad man är bekväm med, vilka intressen man har och oavsett vad man väljer så ska det 

vara accepterat. 

  Resultatet i Alsarves (2018) studie visar att män framställs som stereotyper inom sport 

och formas redan som barn till att vara dominanta ledande inom coaching och ledarskap. 

Kvinnor exkluderas redan från puberteten på grund av att kvinnliga former inte passar inom 

sporten. Detta är någonting som barn- och ungdomar får med sig redan som små vilket kan 



 

33 

 

göra att könsstereotyper samt reproducering av kön normaliseras. Exemplet i Alsarves (2018) 

resultat om hur fotografier på kvinnor uppifrån samt männen underifrån kan ha en påverkan 

på vårt undermedvetna eftersom vuxna låter barnen förstå att mannen är någon att se upp till 

(Alsarve, 2018). Det resultat som uppkom i vår studie visar att de unga vuxna är medvetna om 

samhällets normer om att mannen står för den starka och kvinnor för det sköra. Dock upplevs 

det, till viss del, endast vara en medvetenhet från våra respondenters sida och inte någonting 

som de har accepterat eftersom de anser att det i första hand handlar om att vara den man är.  

  Donnelly och Twenge (2016) kom fram till att kvinnors feminina egenskaper har 

minskat, men att männens feminina och maskulina egenskaper var oförändrade. Författarna 

menade att anledningen till att kvinnor har förändrats kan bero på att de blivit mer 

egocentriska. Det blir svårt för oss att avgöra huruvida våra kvinnliga respondenters 

personlighetsdrag har förändrats eller inte. Vårt resultat kan tolkas som att kvinnor och män 

håller på att närma sig varandra eftersom ungdomarna ansåg att det i grund och botten inte 

handlar om vilket kön en person har. 

  Tidigare forskning, Atli (2017), beskriver att kvinnor och män anser att vissa yrken 

passar bättre för kvinnor och andra för män och att det i sin tur är problematiskt. Åsikten om 

att kvinnor och män hör hemma på olika arenor målar upp en bild i samhället som styr 

människors val av yrke. Av vilken anledning som kvinnor och män anser att vissa yrken är 

lämpade efter vilket kön man har tar Atli ej upp då hans undersökning var av kvantitativ 

karaktär. Enligt vårt resultat, anser unga vuxna att det finns jobb som är mer lämpade efter 

vilken fysik som människor har, exempelvis passar brandmansyrket mer en man för att han är 

mer fysiskt stark. Dock konstateras även att det bara är en lämplighet och inte en bestämd 

stämpel. En kvinna kan likväl söka till brandman och polis. Överlag verkade de unga vuxna 

inte anse att det finns betydelsefulla skillnader när det kommer till valet av yrke. 

 

7.2 Studiens styrkor och svagheter  

I början fördes en diskussion om enkäter skulle kunna användas. Eftersom studiens syfte 

handlar om att ta reda på hur unga vuxna pratar om genus passade intet en kvantitativ 

undersökning. Till en början planerades individuella intervjuer med semistrukturerade 

intervjufrågor. Vi ansåg att singel-intervjuer inte hade kunnat ge oss möjligheten att höra hur 

man pratar om genus, utan risken var att man skulle prata om vad man anser om genus. Det 

vill säga uppradade åsikter om ämnet istället för hur man faktiskt pratar om ämnet könsroller 

utifrån specifika frågor. 
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Wibäck (2010) menar att det är positiv med fokusgrupper när intervjuaren inte ska vara 

styrande rollen. Maktbalansen mellan intervjuare och gruppen byter plats och ligger istället 

hos intervjugruppen och inte hos intervjuaren. Fokusgrupper är ett bra alternativ när en 

forskare vill ha svar på hur en grupp pratar med varandra snarare än om man vill veta vad en 

individ anser om en specifik fråga (Wibäck, 2010). 

Vi är medvetna om att även observationer hade kunnat tillföra genuina diskussioner som 

hade varit intressanta, men inte till fullo hjälpt oss att besvara syftet då genus, könsstereotyper 

och könsroller inte tillhör ett vanligt, vardagligt samtal. Istället är det någonting som bara 

finns i bakgrunden och påverkar oss.  

Svagheten med fokusgruppsintervjuer var att inte alla pratade lika mycket. Detta gjorde 

att vi inte vet hur alla ställde sig till genus. Vi var medvetna om detta från början och försökte 

se till att alla sa någonting, vilket de också gjorde. Man bör även vara kritisk med denna 

metod eftersom man inte med säkerhet vet om respondenterna vågar vara helt ärliga med 

varandra om de skulle tycka olika i vissa frågor. Dock anser vi att styrkorna väger upp en hel 

del vilket gör att vi vågade välja detta tillvägagångssätt. Vi fick höra, enligt vårt tycke, 

genuina diskussioner och framförallt fick vi kännedom om hur det pratas om genus. 

 

7.3 Slutsats 

Studiens resultat visar att unga vuxna pratar om könsroller som något förlegat, men att de är 

medvetna om de normer som finns i samhället gällande kvinnor och män. Kvinnor förväntas 

vara sköra och försiktiga. Förväntningen på männen är att de ska försvara kvinnor och att de 

ska vara macho. Trots denna uppfattning tycks de unga vuxna i studien se att det skett en 

förändring från då- till nutid. Förändringen handlar om att det är okej för kvinnor att ta mer 

plats, samtidigt som det är mer acceptabelt för män att inte vara lika macho. Studiens resultat 

visar även att unga vuxna anser att fördelningen mellan vad kvinnor och män förväntas göra 

inte handlar om vilket kön man har. Det handlar istället om ett samarbete för att få relationer 

att fungera. 

Det behövs mer forskning om detta ämne kopplat till socialt arbete. Vi antar att 

socialtjänsterna runt om i landet har en policy om att bemöta människor likvärdigt, men om 

man inte är medveten om sitt eget agerande är det väldigt lätt att ha förväntningar om hur 

kvinnor respektive män bör vara och agera därefter. Man bidrar till att göra kön. Är man 

medveten om detta kan man även få till ett än mer jämställt praktiskt arbete. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Informationsbrev  

Vi är två studenter som läser sista terminen på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Vi skriver en examensuppsats inom ämnet genus, det vill säga människors uppfattningar om 

kvinnligt och manligt. Syftet med vår uppsats är att studera hur unga människor uppfattar 

gränserna mellan kvinnligt och manligt inom några områden. Vi undersöker detta genom 

fokuserade gruppintervjuer om minst fyra personer, gärna vänner. Är du 18 år eller äldre får 

du gärna delta i en intervju. Intervjuerna tar en timme ungefär. Intervjun kommer ta plats på 

en av skolans lokaler, under en bestämd dag och tid som passar just er.  

 

Vid intervjun kommer bandspelare att användas för att spela in samtalet. Denna inspelning 

kommer endast att användas för att viktig information inte ska glömmas bort. Inspelningen 

kommer transkriberas, det vill säga, skrivas på papper ordagrant och sedan raderas när 

uppsatsen är klar. Inspelningen kommer att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att 

obehöriga inte kommer att få tillgång till den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så 

att ingen individ eller gymnasieskola kan identifieras. När uppsatsen är färdig och godkänd 

kommer den finnas i en databas vid Högskolan Dalarna där du har möjlighet att ta del av 

examensarbetets färdiga produkt. 

 

Du som respondent har rätt att när som helst avsluta intervjun och behöver inte ange 

anledning, du får även välja om du vill besvara en fråga eller inte. Härmed tillfrågas du om 

ditt skriftliga samtycke att delta i en intervju gällande din uppfattning om genusfrågor.  

Ansvariga för studien är studenterna Viktoria Hilliges och Sofia Bäckman. Handledare för vår 

studie är Mats Pellbring. Kontaktuppgifter finns på nästa sida. 
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Du är välkommen att höra av dig till någon av oss:  

 

Student: Viktoria Hilliges  

Telefonnummer:  

Mail: h16visod@du.se 

 

Student: Sofia Bäckman 

Telefonnummer:  

Mail: h16sofba@du.se 

 

Handledare: Mats Pellbring 

Mail: mpb@du.se 

 

 

  

mailto:h16visod@du.se
mailto:h16sofba@du.se
mailto:mpb@du.se
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Bilaga 2  

 

Vi ser gärna att både tjejer och killar deltar 

Vi är två socionomstudenter som ska skriva våran c-uppsats. Vi vill ta reda på hur unga 

vuxna upplever kvinnligt och manligt. Vi tänker att det är just ni som är experter på 

området och undrar om ni vill hjälpa oss att komma fram till hur era tankar om just detta 

går. 

Vi kommer att göra fokusgrupper där du och dina vänner får delta i roliga diskussioner 

om genusfrågor, dvs könsroller. Vi ser gärna att en grupp består av fyra personer, 

samtliga måste vara 18-år. 

 

Fokusgruppen kommer att ske i någon av skolans lokaler, en tid som passar dig och dina 

vänner. Samtalet kommer att pågå i ca 1 timme och vi bjuder självklart på smörgås, bulle 

och dryck. 

 

Ditt deltagande är frivilligt. Ett samtycke kommer att skrivas på plats, men det innebär 

inte att ni binder upp er till någonting utan kan när ni vill avbryta intervjun och ni behöver 

inte heller svara på något som ni inte vill. Vi kommer använda fiktiva namn i uppsatsen 

och inte nämna vilken skola vi varit på. 
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Bilaga 3  

 

Frågeschema inför fokusgrupper 

 

• Berätta lite om er själva. Var växte ni upp? Hur länge har ni känt varandra?  

 

Viktigt med namn. Övergå från tema till tema med: Nu ska vi parta om: 

 

• Tema 1. Öppen fråga.  

- Vad tänker ni på när ni hör ordet kvinnligt och manligt?  

 

• Tema 2. Kompisrelationer. 

- Är det okej att som kille krama en tjejkompis? 

- Är det okej att som tjej krama en killkompis?  

- Är det skillnad om en tjej kramar en killkompis? 

- Är det annorlunda om killen kramar en tjejkompis?  

- Tror ni att en vänskapsrelation mellan två tjejer ser annorlunda ut jämfört med två 

killar? Hur? Ge exempel. 

 

• Tema 3. Kärleksrelationer 

- Finns det något i en kärleksrelation som för en kille är mer okej att göra?  

- Finns det något i en kärleksrelationsrelation som för en tjej är mer okej att göra?  

- Finns det någon oskriven regel i en kärleksrelation som en tjej inte borde/får göra? 

(exempelvis, vara dominant) 

- Finns det någon oskriven regel i en kärleksrelation som en kille inte borde/får 

göra? (exempelvis visa känslor) 

 

• Tema 4. Yrken. 

- Upplever ni att det finns kvinnliga och manliga yrken?  

(eventuell följdfråga, varför tror ni att det finns manliga och kvinnliga yrken?) 

- Kan ni ge exempel på kvinnliga yrken? 

- Kan ni ge exempel på manliga yrken? 
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• Tema 5. Hen.  

- Vet du vad ordet hen betyder?  

- Vem är en hen?  

- Kan en hen vara vem som helst?  

 

Bra att ha frågor som man ev kan ta upp. 

- Vad tycker ni om uttrycket ”boys will be boys”  

- Scenario: Om en tjej kommer hem med trasiga kläder och en blåtira hur blir hon 

bemött i jämförelse med om en kille kommer hem med trasiga kläder och en 

blåtira?  

- Anser ni att män och kvinnor skiljer sig åt? Socialt/biologiskt, på vilket sätt?  

 

• Avslutning 

- Vilka tankar har väckts hos dig när du har svarat på dessa frågor?  

- Finns det något mer ni vill tillägga?  

- Är det något ni tänker att vi missat att fråga om?  

 

Bra följdfrågor att ha med: 

Kan du berätta mer om det?  

Hur upplevde du det?  

Vad tänkte du då?  

Vad tänker du om det idag? 

Vad gjorde du då?  

Vad hände sedan?  

Vad skulle du önska?  

Kan du utveckla svaret? 
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Bilaga 4  

 

 


