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Abstract 
 

Enligt socialkonstruktivister är samhället konstruerat av människor i interaktion med 

varandra. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk med socialkonstruktivistiska teorier söker 

vi i denna uppsats förstå och analysera hur manliga sistaårselever talar om kvinnor och 

kvinnlighet i interaktion med varandra. Ett exempel på en social konstruktion är den 

form som bestämmer samtal mellan människor; ordval, uttryck och idéer bakom det 

som sägs, men också den konstruerande egenskap samtalet har, vars innehåll formar, 

omformar, skapar och förkastar föreställningar och idéer i det sociala rummet. Därför 

anser socialkonstruktivister att könsskillnader är sociala konstruktioner. Samtalet och 

dess innehåll är därför viktigt i konstruerandet av skillnader mellan kvinnligt och 

manligt beteende. Det finns många vetenskapliga studier kring vad som anses manligt 

respektive kvinnligt, och man kan se att dessa skillnader internaliseras hos individer 

redan som barn. Inom den tidigare forskningen ligger fokus främst på vuxna och 

skolungdomar i nedre tonåren, men inte kring övergången mellan dessa åldersgrupper, 

och vi har därför valt att studera hur manliga sistaårselever i det svenska gymnasiet 

talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra. Vi har utfört kvalitativa 

fokusgruppintervjuer och med utgångspunkt i hermeneutisk metodik analyserat 

interaktionen mellan eleverna i varje grupp. Vi finner att föreställningar om kvinnor 

och kvinnlighet som våra respondenter ger uttryck för både är sociala konstruktioner 

av rådande uppfattningar, men också befinner sig i ett stadium av förändring. 
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1. Inledning 

 

Ibland de vanor och fördomar, som härska i världen, vilka som för sin ålder 

vunnit burskap hos kan i synnerhet räknas det omdöme som i allmänhet hyses 

om könet, dess inskränkta fostringssätt, och dess trånga gräns, inom vilken dess 

gåvor och plikter blivit inneslutne. 

-Hedvig Charlotta Nordenflycht, Fruentimrets Försvar 1761 

 

Vårt samhälle har länge befunnit sig i en djupgående debatt om skillnaden mellan 

könen. Existensen av två skilda, grundläggande biologiska kön är en självklarhet, och 

resten av samhället formas utifrån denna dualism. 

 

Tankar om att män är överordnade kvinnor och har bättre egenskaper och högre IQ är 

ett synsätt som kan spåras hela vägen tillbaka till den grekiska antiken (National-

encyklopedin 2014). Redan 1761 går den svenska författarinnan Hedvig Charlotta 

Nordenflycht till angrepp med sin dikt Fruentimrets Försvar, mot den franske 

författaren Jean-Jacques Rousseau som syftade till att kvinnor är underordnade männen 

och inte hade något i det offentliga rummet att göra(Nordenflycht 1996, 256). 

 

Denna problematik lever kvar än idag, bland annat med politiska debatter om hur 

jämställdheten fortfarande lyser med sin frånvaro i vårt svenska samhälle, i 

skräckhistorier kring kvinnors lidanden och osjälvständighet. Klyftorna finns kvar 

mellan könen när det gäller exempelvis representationen bland chefs- och 

ministerposter, löner och på många andra punkter inom arbetslivet. Varför är det så? 

Vad beror det på? Det är dessa frågor som ligger till grund för detta arbete. 

 

Genom att använda teorier om reproducering och institutionalisering vill vi visa hur 

ojämlika attityder kan föras vidare och skapa sociala strukturer. Vi har i vår studie valt 

att fokusera på manliga sistaårselever i det svenska gymnasiet, då dessa unga män har 

genomgått sin primära socialisation med dess reproduceringar och 

institutionaliseringsprocesser, och nu står nu på tröskeln till vuxenlivet. 
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Vi är intresserade av att studera hur dessa unga män talar om kvinnor och kvinnlighet i 

interaktion med varandra, för att sedan analysera deras svar ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vad säger dessa unga mäns ordval och 

formuleringar, deras motivationer och svar, om vår samtid? Är de gamla, ojämlika 

tankarna kring män och kvinnor så pass seglivade att de fortfarande frodas bland 

manliga sistaårselever i Sverige på 2010-talet, eller håller samhället sakta på att 

förändras? 

 

Det är någon av dessa två slutsatser som vi hoppas kunna uttolka genom att lyssna på 

unga män i vår samtid, och hur de i interaktion talar om kvinnor och kvinnlighet. 

1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur manliga sistaårselever på gymnasiet talar om kvinnor 

och kvinnlighet i interaktion med varandra, och tolka deras språkanvändning i det 

socialpsykologiska perspektivet med utgångspunkt i hermeneutisk metodik. 

1.2 Frågeställningar 

- Hur karaktäriseras en bild av den ideala kvinnan enligt manliga sistaårselever? 

- Vad anser manliga sistaårselever som en olämplig/lämplig bild av en kvinna? 

- Hur motiverar dessa unga män sina tolkningar? 

1.3 Disposition 

Vi kommer i vår tidigare forskning ta upp närliggande studier som visar på olika typer 

av könsskillnader och likheter då vårt syfte är att undersöka hur manliga sistaårselever 

talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra. Under teoriavsnittet 

kommer vi att presentera de tre centrala teorierna som vi kommer använda oss av i vår 

analys. Dessa teorier är Berger & Luckmanns teori om social sedimentering, Hirdmans 

teori om genuskontraktet, Wernerssons teori om könsrollssocialisering samt Kohlbergs 

teori om könsföreställningar. I vår metoddel kommer vi att ta upp vår urvalsprocess 

och vårt tillvägagångssätt, och vi beskriver hermeneutiken som kommer att vara vår 

analyseringsmetod. Därefter presenterar vi studiens resultat och vår analys, följt av en 

slutdiskussion där vi sammanfogar den tidigare forskningen och vårt resultat med hjälp 
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av de teorier och den metod som vi har valt. Avslutningsvis gör vi en kort 

sammanfattning av hela uppsatsen. 

2. Tidigare forskning 

I den här delen kommer vi att ta upp tidigare forskning kring genus och normer; vad 

som anses manligt respektive kvinnligt och varför. För att underbygga vårt resonemang 

behöver vi tidigare forskning som visar på och uppmärksammar tankar och normer 

som syftar på att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Den tidigare 

forskningen som vi tittat på handlar om vilka skillnader det finns mellan män och 

kvinnor, men även vilka likheter. Detta är intressant då vi valt att studera hur manliga 

sistaårselever på gymnasiet talar om kvinnor och kvinnlighet utifrån likheter och 

olikheter till män och manlighet. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur manliga sistaårselever talar om kvinnor 

och kvinnlighet i interaktion med varandra. En studie som ligger nära detta ämne är 

Ann-Sofie Nyströms Avhandling Att synas och lära utan att synas lära (2012) vid 

Uppsala Universitet som handlar om unga mäns underprestation i det svenska 

gymnasiet. Hon utgår från en problematisering där de unga männen både utsätts för 

strukturer (den “misslyckade skolan”) och skapar strukturerna själva (de “misslyckade 

pojkarna”). Nyström använder sig av termer som motivation, engagemang och 

självhinder för att förstå hur de unga männens perspektiv formar deras sätt att se på sig 

själva och sin prestationsförmåga. Dessa påverkas i sin tur av de sociala förväntningar 

som männen upplever, finns, framförallt relaterat till manlighet. Avhandlingen 

fokuserar på diskurser och ställer sin egen frågeformulering i relation till ett 

prestationssammanhang. Männen som studien handlar om är i samma ålders- och 

samhällsgrupp som den vi intresserar oss för i vår studie, varför Nyströms resultat är 

relevanta för vår undersökning. 

 

Nyström utgår ifrån hur gymnasiekillar konstruerar en identitet kring sitt kön och sin 

sociala gemenskap med skolan som arena, en typ av infallsvinkel som delas av Miriam 

A. Eliasson (2007) i hennes avhandling Verbal abuse in school: constructing gender 

and age in social interaction på Karolinska Institutet. Eliasson fokuserar på verbala 

kränkningar bland sjätte- och åttondeklassare vid två skolor i Stockholmsområdet, med 
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kvalitativt fokus på eleverna i åttonde klass. Eliasson kom fram till att verbala 

kränkningar spelade en viktig roll i etableringen av en dominant maskulin identitet, där 

de mest dominanta pojkarna avprojicerades som utövare trots att de var bland de mest 

aktiva, medan ”syndabockarna” målades ut som ”busar”. Det sociala sammanhanget 

bidrog i sin tur till att göra det kränkande språket till något normalt och självklart, så att 

ord som i annat fall skulle ha uppfattats djupt sårande istället viftades bort som 

skämtsamheter eller som en accepterad språkstil. Flickorna visade sig vara längst ner i 

maktfördelningen, och blev utsatta för köns- och åldersspecifika skällsord, vilket 

gjorde att flickorna grupperades som underlägsna. 

2.1 Könsstereotyper 

Det finns många internationella studier som går in på att analysera attityder och 

tolkningar av stereotyper, och de konsekvenser de kan leda till. Stephen Frosh, Ann 

Phonix och Rob Pattman (2001) beskriver i sin bok Young Masculinities hur engelska 

skolpojkar i London, i åldern 11-14 år, talar om sig själva, om varandra och om flickor 

både i grupp och ensamma, och hur dessa pojkar tydligt förändrar sin öppenhet 

ensamma respektive i grupp. En annan studie, ’The Boys’ present… Hegemonic 

masculinity: a performance of multiple acts, utfördes i australiska byskolor i årskurs 9, 

där Leanne Dalley-Trim (2007) undersökte maskulina och sexualiserade språkbruk 

bland vissa skolpojkar och hur dessa språkbruk kontrollerade en “accepterad” 

manlighet och även formade flickornas självbild och självkänsla. Medan Frosh et. Al 

kom fram till en stor variation och dold komplexitet bland de engelska tonårspojkarna, 

ser Dalley-Trim att det finns starka hegemoniska strukturer av grupptryck och 

trakasserier bland de australiska tonårspojkarna och gentemot deras kvinnliga 

skolkamrater. Båda studierna fokuserar på hur tonårspojkar uttrycker ideal kring 

maskulinitet och femininitet. 

 

Kontroll av sexuell identitet som kan uppstå mellan jämnåriga tas upp i artikeln Peer 

regulation of teenage sexual identities, av Deborah Chambers, Estella Tincknell och 

Joost Van Loon (2004). Den utgår från en kvalitativ studie i England kring kollektiva 

sexuella värderingar bland 12 - 14-åringar och 14 - 15-åringar. Med hjälp av 

fokusgruppintervjuer visade det sig att en ömsesidig sexualmoral byggdes upp genom 

”sex-snack”, där absoluta sanningar formas genom medhåll och gruppinteraktion. Här 
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användes homofoba och misogyna ordval för att bekräfta en heterosexuell norm, där 

pojkarna bl.a. gav uttryck för sina egna osäkerheter kring sexuella läggningar och 

flickornas självständighet genom de ordval som framkom. 

2.2 Kön som social konstruktion 

Frågeställningen kring skolans roll i inlärningen och konstruktionen av maskulinitet- 

femininitet tas upp i en artikel av Carrie Paechter (2006), Reconceptualizing the 

gendered body: learning and constructing masculinities and femininities in school. 

Paechter utgår ifrån Descartes dualistiska uppdelning mellan kropp och sinne, och 

menar att det moderna skolsystemet fokuserat alltför mycket på den intellektuella 

utvecklingen att kroppen inte får samma utrymme till förståelse och definition. 

Paechter anser att detta också har betydelse för uppdelningen mellan kön och genus, 

d.v.s. det kroppsliga könet respektive det sociala, där även en kroppslig manifestation 

blir till en social konstruktion när betydelser och tolkningar tillskrivs den fysiska 

framställningen. Vidare kritiserar Paechter skolsystemet för att utåt hävda 

könsneutralitet, när skolan i själva verket också medverkar i att lära in och fastställa 

maskulina och feminina identiteter. Beteenden som stämmer in på den kollektiva 

överenskommelsen om vad som är ”rätt sorts” manlighet och kvinnlighet uppmuntras, 

medan avvikande former tillrättavisas. 

 

En stor del av den tidigare forskningen och de studier som finns kring frågan om 

”könets tal” återfinns inom genusområdet och dess medföljande debatt. Yvonne 

Hirdman (2001) skriver i sin bok Genus – Om det stabilas föränderliga former om det 

stereotypa genuskontraktet och att det kan ses som en s.k. idealtyp med hänvisning till 

Weber, där idealtyp kan förklaras som ett verktyg för att förstå och analysera sociala 

förhållanden. Hirdman har genom flera olika studier kunnat påvisa detta 

genuskontrakt. I sin rapport Om makt, som är ett utdrag ur Maktutredningen, 1986 

påvisar Hirdman hur framgångsrika kvinnor använder sig av olika strategier för att 

förhålla sig till en mansdominerad värld. Denna rapport har relevans för vår studie då 

den visar hur kvinnor kan etablera sig i en mansdominerad värld, men endast om de 

anpassar sig efter de rådande normerna och det manliga maktsystemet, alltså att de tar 

hänsyn till genuskontraktet (Hirdman, 1986). Begreppet genuskontrakt kommer att 

förklaras mer ingående under rubriken Hirdman – Genuskontraktet i teorikapitlet. 
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Detta perspektiv på genuskontraktet, att det fungerar som en idealtyp, har en direkt 

relevans för vår egen studie, eftersom vi är ute efter att identifiera unga mäns 

tolkningar av ”ideala” kvinnliga egenskaper ur ett heteronormativt synsätt. Att det 

existerar sådana etablerade uppfattningar om den ”ideala” mannen och kvinnan ser 

man hos Carin Holmberg (1993), som i sin avhandling Det kallas kärlek studerar hur 

män och kvinnor pratar om varandra. Holmberg visar genom intervjuer med unga 

”jämställda par” att kvinnors sociala underordning reproduceras även bland par som 

både ser och beskriver sig själva som jämställda, hur mannen och kvinnan ser på sitt 

och varandras kön och genus och hur de båda talar om ”manliga” och ”kvinnliga” 

egenskaper. Båda beskriver männens ”positiva” egenskaper i motsats till kvinnornas 

”negativa” egenskaper, t.ex. att påståenden som ”män kan samarbeta” och ”kvinnor 

brister i handlingskraft” ofta används som motiverande motpoler. I vår studie är vi 

intresserade av vad det finns för argument bland de manliga sistaårselever vi ska 

intervjua och vilket meningsfullhet och motivationer uppvisar. 

2.3 Diskurser kring könsskillnader 

Diskussionen om mäns och kvinnors egenskaper i förhållande till varandra är en 

central frågeställning inom genusforskningen. Den australiska sociologen Raewyn 

Connell har skrivit flera böcker, bl.a. Om Genus (2009) inom populärpsykologin där 

hon analyserar olika studier som har tittat på män och kvinnor utifrån ett dikotomiskt 

perspektiv. I likhet med Hirdmans teoretisering och Holmbergs studie antas kvinnor 

och män besitta olika egenskaper. Connell nämner också fler studier där man fokuserar 

på likheter som finns mellan de båda könen. Det absolut vanligaste resultatet i 

forskning kring könsskillnader är att det inte finns någon skillnad alls, varken när det 

gäller egenskaper eller IQ, men Connell menar att dessa slutsatser fortfarande möts av 

misstänksamhet och misstro. I boken Maskuliniteter (2008) använder hon sig av en 

äldre studie från 1985-86 med fem unga australiska män för att visa hur maskulinitet 

som social konstruktion kan förändras. 

 

Att uppfattningar om stereotyper förändras ser man i Rebecka Lennartssons artikel 

Mammas pojkar ur antologin Nytänkande och eftertankar: Kön, Kulturella 

föreställningar och livsvillkor (Zackariasson & Meurling 2006), som handlar om hur 
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diskursen kring sexköpare har förändrats radikalt under de senaste 40-50 åren. På 60- 

och 70-talet betraktades sexköpare som ”kraftfulla, hurtiga och bekymmerslösa 

ungkarlar” medan de idag ses som sexuellt avvikande, nästintill perversa män som 

använder kvinnor som objekt för att hantera och/eller bota ett abnormt beteende. 

 

Det finns samtidigt exempel på hur bilden av män, även den bild männen själva har, 

kan förändras på ett positivt sätt. Hans Robertson (2003) har i sin avhandling 

Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet gjort en 

studie kring män med icke-traditionella yrken inom vården utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt. Männen, som arbetade som sjuksköterskor, fick under 

ett års tid träffas vid tio olika tillfällen för att diskutera sin yrkesroll utifrån ett manligt 

perspektiv. Syftet med undersökningen var att öka männens medvetenhet om genus 

och jämställdhetsfrågor, vilket de gjorde. Robertson kom fram till att både män och 

kvinnor är delaktiga i reproduceringen av könsnormer och att det enda sättet att bryta 

den processen är att synliggöra den. Studien är relevant för vår uppsats då han 

använder en liknande metod som vår och utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt. 

Studien demonstrerar också hur deltagarna själva kan komma fram till en ökad 

förståelse och hur de motiverar sina synsätt och omformar sin motivation. 

 

En annan studie om diskurser kring könsskillnader är Maria Wängqvists och Ann 

Friséns studie Swedish 18-year-olds’ identity formation: Associations with feelings 

about appearance and internalization of body ideals (2013) där de undersökt hur 

svenska 18-åriga ungdomars identitetsskapande påverkas av de kroppsideal som 

internaliseras genom vårt samhälle. De upptäckte att könsaspekten spelar roll för dessa 

unga människors identitetsskapande, trots att Sverige anses vara ett av de mest 

jämställda länderna i världen. Författarna menar dock att även om Sverige är ledande 

när det gäller jämställdhet så betyder inte det att jämställdhet har uppnåtts fullt ut. Att 

unga kvinnor påverkades mer än unga män och därmed har lägre självkänsla förklaras 

bland annat genom att det talas mer om kvinnors utseende, både i hemmen, bland 

vännerna och i media. Detta är ett tydligt exempel på att det finns könsskillnader bland 

svenska ungdomar. Även om vår studie inte handlar om hur 18åriga kvinnor ser på sig 

själva så är det intressant att ta upp hur både kvinnor och mäns identitetsskapande 

påverkas av den diskurs som finns. Hur det talas om kvinnor i media, i hemmen och 
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bland vänner påverkar inte bara 18åriga kvinnors syn på sig själva, utan även hur 

18åriga män ser och talar om kvinnor. 

 

Det finns även studier som undersöker hur könsvärdering och dess tolkningar kan 

uppstå i mycket unga åldrar, vilket är något som vi inte har funnit i någon högre grad. 

May Ling, Halim, Diane N. Ruble och Catherine S. Tamis-LeMonda (2013) 

presenterar i en gemensam artikel, Four-year-olds’ beliefs about how others regard 

males and females, en studie om hur amerikanska 4-åringar lägger märke till 

könshierarkier. Barnens svar överensstämde med den generella uppfattningen att det 

egna könet favoriseras, men det framkom även en receptivitet, särskilt i interaktionen 

med föräldrarna, att snabbt börja anamma mer uppdelade synsätt och värderingar, där 

pojkar uppmuntrades medan flickorna undan för undan intog en mer tillbakadragen 

inställning. Denna artikel har betydelse för de frågeställningar som vår uppsats kan 

leda till. De attityder som våra respondenter kan komma att uppvisa har ju uppstått 

någonstans. 

2.4 Sammanfattning 

I den tidigare forskningen som vi har redovisat så förkommer som sagt genus i hög 

grad, trots att patriarkala strukturer inte kommer vara utgångspunkten i vår analys så 

finner vi att det är viktigt att ta upp. Detta beror på det sammanhang vi vill undersöka, 

hur det ena könet talar om det andra, har en grund inom patriarkala strukturer och 

genus. Det är genom den debatten som större delen av det här fältet har uppstått, och 

därför finns här också de största och mest lättillgängliga mängderna material. Det är 

viktigt att notera att det mesta av det här materialet fokuserar på vuxna och 

skolungdomar, men inte så mycket kring övergången mellan dessa två grupper, d.v.s. 

18-åriga manliga sistaårselever på gymnasiet. Vårt fokus på manliga gymnasieelever är 

således en ansats att fylla denna kunskapslucka inom forskningsområdet. 

3. Teori 

I det här kapitlet ska vi presentera de teorier som vi tänker använda i vår analys. Vårt 

syfte är att undersöka hur manliga sistaårselever talar om kvinnor och kvinnlighet och 

att urskilja de villkor som identifierar deras bild av den ”idealiska kvinnan”. Vi utgår 
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ifrån det socialkonstruktivistiska synsättet och fokuserar således på könsdifferen-

tieringens användning av roller samt Hirdmans teori om genuskontraktet. 

3.1 Berger & Luckmann – Socialisering, normer, och verklighetens sociala 

konstruktion 

Enligt Berger & Luckmanns bok, The social constrution of Reality, skapar vi våra 

sociala och personliga identiteter utifrån våra interaktioner med omgivningen ända från 

födseln. Människan är en varelse som inte definierar sin identitet utifrån biologiska 

egenskaper, utan genom att “producera” sig själv i det sociala livet, tillsammans med 

andra människor (Berger & Luckmann 1991, 63f, 66f, 68f). 

 

Vår uppfattning om samhället omkring oss formas genom tre olika processer. Dessa tre 

moment finns överallt i samhället och pågår parallellt med varandra i ett kontant utbyte 

med varandra. Berger & Luckmann benämner dessa tre externalisering, 

objektivisering, och internalisering. Externalisering innebär att man som människa 

producerar både fysiska ting och sociala begrepp, och på så vis skapar sin sociala 

omgivning. Objektivisering följer när dessa externaliserade uttryck flyttas utanför en 

själv och blir komponenter i en objektiv social omgivning som sedan kan påverkas av 

och påverka andra människor. Internalisering uppstår slutligen när man återintegrerar 

den här objektiva sociala världen i en subjektiv världsuppfattning (Berger & Luckmann 

1991, 48f, 66, 77f, 83f, 122, 149). 

 

Den övergripande processen som förvandlar oss till fungerande medlemmar i samhället 

är socialisationen som Berger & Luckmann delar i en primär och en sekundär form. 

Primär socialisation är det första steget, och startar i de yngsta åren, när barnet 

internaliseras av inlärning och uppfostran. Genom interaktion med de individer som är 

barnets signifikanta andra (oftast föräldrar, nära släktingar eller motsvarande) lär sig 

barnet de mest grundläggande reglerna för hur man ska bete sig. De signifikanta andra 

utgörs alltid av de individer som genom det existerande sociala systemet är främst 

ansvariga för individens socialisering. Genom att internalisera de sociala roller och 

attityder som de signifikanta andra har, skapas identiteten och självet. Den primära 

socialisationen är fullbordad när individen för över sin socialisering från sina 

signifikanta andra till de abstrakta generaliserade andra. Här har individen flyttat över 
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sina internaliserade intryck från subjektiva ögonblicksbilder till ett integrerat system av 

identiteter, roller och regler som kan användas i samhället. Detta visar att individen nu 

har förstått för hur man ska fungera som en social varelse, med en identitet som kan 

användas i olika sociala rum. Genom sekundär socialisation fortsätter individen att 

anpassa sig till olika områden, fenomen och institutioner, och lär sig också ”tysta 

överenskommelser” som inte nödvändigtvis har funnits i den primära socialisationen. 

Det handlar om de mer specialiserade områden i samhället som den primärt 

socialiserade individen ska fungera inom. Den sekundära socialiseringen har på så sätt 

i uppgift att internalisera roll-specifika kunskaper och dess olika språk i individens 

sociala identitet (Berger & Luckmann 1991, 153-157, 158f, 162f). 

 

Institutionalisering är den process som omvandlar handlingar från en individuell 

vanemässighet till en socialt ömsesidig typifiering som definierar en viss sorts handling 

i anslutning till en viss sorts social roll. Institutioner har alltid en historieskrivning och 

ett kontrollsystem, eftersom de har uppstått genom en konstant lagring av upprepande 

handlingar som motiveras genom frasen “så här gör man” istället för “nu gör vi det här 

igen”, och på så sätt upprätthålls systemet genom kommande generationer. 

Erfarenheter som bevaras blir sedimenterade, de stelnar i minnet som något som kan 

kännas igen och upprepas, och överföringen av institutionen blir till tradition. För att 

denna överföring ska garanteras så behövs det ett teckensystem, t.ex. ett talat språk, 

bildspråk eller andra signaler, och när detta inträffar talar Berger & Luckmann om en 

”verkligt social” sedimentering (Berger & Luckmann 1991, 69-71, 75f, 79, 84-85). 

3.2 Hirdman – Genuskontraktet 

Yvonne Hirdman (2001) skriver i sin bok Genus – Om det stabilas föränderliga former 

om det stereotypa genuskontraktet och att det kan ses som en s.k. idealtyp med 

hänvisning till Weber, där idealtyp kan förklaras som ett verktyg för att förstå och 

analysera sociala förhållanden (Hirdman 2001, 84). Genuskontraktet handlar inte om 

ett kontrakt i bokstavlig bemärkelse utan snarare dolda, självreproducerande regler och 

överenskommelser som kan ses som en idealisering av hur män och kvinnor ska 

förhålla sig till varandra i det sociala och samhälleliga sammanhanget. Enligt 

genuskontraktet är det mannen som har ansvar att försörja och beskydda sin fru, och 

kvinnans uppgift är att föda barn och ta hand om hemmet. Dessa skilda roller för könen 
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visar tydligt på att det finns dolda sociala skillnader mellan män och kvinnor, som ger 

de två könen olika möjligheter och begränsningar genom hela deras livsföring och hur 

de ses som medlemmar av sitt kön. Mannens skyldighet är kvinnans rättighet och 

mannens rättighet är kvinnans skyldighet. Genuskontraktet beskriver alltså de 

ontologiska och existentiella villkoren för könen. Hirdman presenterar dessutom djup-

gående material som visar hur detta genuskontrakt har genomsyrat hela vår historia och 

att det är därför det är svårt att bryta detta kontrakt (Hirdman 2001, 88). 

 

Vi kommer att använda oss av Hirdmans teori för att påvisa vilken sorts bild våra 

respondenter har av kvinnor och hur de talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion 

med varandra i respektive fokusgrupper. 

3.3 Wernersson – Könsrollssocialisering 

Den svenska professorn Inga Wernersson har skrivit en teori om könsrollssocialisering 

som visar på rollers betydelser för både individer och samhället i stort. Man kan se 

hennes teori som en utveckling av den amerikanske socialpsykologen Lawrence 

Kohlbergs teori om uppkomsten av könsföreställningar. 

 

Wernersson skriver bland annat om hur ”roller kan beskrivas som förbindelselänkar 

mellan individen och samhället”. Med det menas att individer skapar och utvecklar en 

förståelse för sin omgivning, och därmed en självmedvetenhet. Individer lär sig genom 

rolltagande förstå sin omgivning, hur den ser ut, vilka normer som finns och vilka 

förväntningar olika individer har utifrån de positioner de har i olika sammanhang. 

Genom rolltagande integreras individer i samhället och dess normer internaliseras av 

individerna själva. Med självmedvetenhet menas att man förstår sin position i 

förhållande till andra i olika sammanhang och därmed vilka förväntningar man har på 

sig utifrån ens roll. Socialisationsprocessen innebär att en individ lär sig att se på 

verkligheten på samma sätt som det internaliserade samhället, även kallat den 

generaliserade andre (Wernersson 1977, 16, 25, 27). 

 

Wernerssons specialiserade socialiseringsteori om hur könsroller skapas och förs 

vidare ligger till grund för andra teoriinriktningar vilka vi behandlar nedan. 
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3.4 Kohlberg – Könsföreställningar 

Kohlberg har analyserat uppkomsten av könsföreställningar utifrån ett rollteoretiskt 

perspektiv. Med utgångspunkt i att könsrollsattityder utvecklas hos individer redan 

som barn utifrån rolltagande av den generaliserade andre har han undersökt vad 

könsroller har för innebörder och funktioner för reproduktionen av könsnormer 

(Maccoby et al. 1966, 82). 

 

Redan som barn uppfattar individen utifrån sin omgivning vad som anses manligt och 

kvinnligt. Trots att barnen fortfarande är barn och att den enda skillnaden mellan 

pojkar och flickor är den biologiska, så uppfattar barnen omgivningens syn på dem 

som pojkar och flickor och att dessa två olika kön har olika godtyckliga egenskaper 

(Maccoby et al. 1966, 112). Kohlberg menar att en sådan tidig kategorisering av barn 

utifrån kön är avgörande för om barnen anammar feminina respektive maskulina 

värderingar. Han tar även upp ett antal tendenser som gör att barn reproducerar 

könsnormer utifrån rolltagande av den generaliserade andre (Maccoby et al. 1966, 

164). Dessa presenteras nedan: 

 

Att barn utifrån vad de internaliserar från sin omgivning tenderar att välja en viss 

intresseinriktning handlar om föräldrarnas könsspecifika uppfostran. Barn tenderar 

även att under den primära socialisationen hitta förklaringar och beskrivningar av 

varför saker och ting är som de är, för att sedan kunna göra värderingar som förstärker 

en positiv självuppfattning. Ett enkelt sätt för barn att förstå verkligheten är att relatera 

olika saker till varandra genom jämförelser. Svart och vitt, natt och dag, mamma och 

pappa, kvinna och man, sämre och bättre. Kohlberg menar att barn på detta sätt jämför 

maskulina och feminina värderingar och anammar de värderingar som hör ihop med 

deras kön för att lättare kunna skapa en självuppfattning. Ytterligare en mekanism som 

Kohlberg tar upp är att barn förknippar olika begrepp med olika kön. Både pojkar och 

flickor tenderar att förknippa begrepp som prestige, makt, kompetens och auktoritet 

med ”manlighet” och begrepp som mjukhet och vänlighet med ”kvinnlighet”. Barn 

uppfattar alltså män och manlighet som mer prestigefyllt än kvinnor och ”kvinnlighet”. 

(Maccoby et al. 1966, 164). 
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Ytterligare en mekanism som visar på att barn reproducerar könsroller är att de har en 

tendens att betrakta konformitet med sin biologiska könsroll. Enligt Wernerssons teori, 

som kan ses som en utveckling av Kohlbergs, är detta ”ytterligare ett sätt att markera 

eller legitimera både sin bild av sig själv och sin föreställning om den sociala 

ordningen” (Wernersson 1977, 34). En annan tendens är att barn imiterar individer som 

liknar dem själva. 

 

Att utesluta könsdifferentiering när man talar om rolltagande utifrån Kohlbergs teori är 

väldigt svårt, varför har vi valt att ta med den här teorin. Viktigt är dock att poängtera 

att könsdifferentiering inte har något adekvat samband med den konkreta arbets- och 

maktfördelningen som finns i samhället. Men samhällets könsrollsstruktur utgör en del 

av den sociala verklighet som barn internaliserar genom rolltagande, genom att till 

exempel kategorisera in olika saker och ting i ”manligt” och ”kvinnligt” (Wernersson 

1977, 35). 

 

Berger & Luckmanns teori berör både socialisering och interaktion. Då lyckad 

socialisering är en grundförutsättning för att förstå den generaliserade andre och 

därmed se på sig själv och sin omgivning på ett objektivt sätt så är 

socialiseringsprocessen relevant i förhållande till Wernerssons teori om 

könsrollssocialisation och könsroller. Både Berger & Luckmann och Wernerssons 

teorier är därmed användbara, då socialisering och rolltagande både påverkar och 

påverkas av interaktion med sin omgivning. Socialisering och rolltagande sker genom 

interaktion.  

4. Metod 

I det här kapitlet redovisar vi vår metod, vår teoretiska ansats och vårt praktiska 

genomförande, och beskriver hur och varför vi har valt det tillvägagångsätt som vi har 

använt. Vi tar också upp de betänkligheter som vi måste ta hänsyn till, och de 

begränsningar som vi har pålagt vårt empiriska arbete för att göra det överskådligt och 

låta det följa de grundläggande etiska principerna för den här sortens studie.  

 

Som övergripande forskningsstrategi har vi valt en kvalitativ ansats, då denna stämmer 

bäst ihop med de frågor vi vill besvara. Den kvalitativa forskningsstrategin är induktiv, 
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d.v.s. den genererar teorier utifrån forskning och studier; den använder ett tolkande 

synsätt; och den har en konstruktivistisk syn på den sociala verkligheten, som något 

som hela tiden förändras och hör till individens skapande förmåga (Bryman 2008, 40f). 

Syftet med vår studie är att genom vårt datamaterial utvidga förståelsen om en specifik 

social verklighet, hur den kan konstrueras inom den grupp samhällsmedlemmar som vi 

ska observera, och tolka de åsikter och värderingar som dessa medlemmar ger uttryck 

för. 

 

För att få ett så djupgående material som möjligt valde vi att använda oss av ett antal 

kvalitativa intervjuer med fokusgrupper, vilket stämmer in på den kvalitativa ansats 

som kallas tvärsnittsdesign (Bryman 2008, 63ff, 68f, 84). Snarare än att undersöka 

antal och frekvenser eller att producera longitudinell data, vill vi få fram en 

ögonblicksbild, d.v.s. ett tvärsnitt, av vår valda samhällsgrupp och dess interaktioner, 

vilka vi vill försöka identifiera mönster i och utveckla vår förståelse kring (Bryman 

2008, 48). 

 

Eftersom syftet med vår studie är att på nära håll se interaktionen respondenterna 

emellan, valde vi fokusgruppsintervjun som vårt verktyg, med inriktning på ett 

kvalitativt angreppssätt vilket passar bäst när forskaren är intresserad av en mer 

djupgående förståelse för respondenternas ståndpunkter (Bryman 2008, 413). 

Fokusgruppintervjuer är fördelaktiga om man få en översiktsbild över någonting samt 

att respondenterna kan känna sig tryggare tillsammans med andra än att bli intervjuad 

ensam. Repstad tar upp attityder kring rasism och förklarar att sådana attityder lättare 

kan komma fram genom fokusgruppintervjuer (Repstad 2007, 109). Eftersom vi också 

är ute efter att få en bredare bild av vad våra respondenter tycker och tänker om 

kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra så passar denna insamlingsmetod 

vår studie. Repstad nämner dock att ett problem som kan uppstå under 

fokusgruppintervjuer är att endast är acceptabla och tillåtna åsikter som kommer fram. 

Om någon i en fokusgrupp inte tycker som de resterande kan personen i fråga välja att 

inte nämna något, vilket gör att man som intervjuare inte kan vara helt säker på att det 

som sägs alltid är det alla i gruppen tycker och tänker.(Repstad 2007, 110) Detta är 

något som vi haft i åtanke när vi utfört våra fokusgruppintervjuer, men vi tyckte ändå 

att den insamlingsmetoden passade bäst för att få ett svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. 
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 Vi har genomfört semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att vi utifrån 

en intervjuguide ställer öppna frågor utifrån olika teman och väljer frågor som bäst 

relaterar till det som respondenterna talar om istället för att följa intervjuguiden till 

punkt och pricka (Bryman 2008, 415)(Se bilaga 2 för intervjuguide). Vi har delat in 

frågorna i olika teman, och ställt de i en viss ordning. Frågorna i kursiv stil är 

underfrågor, som vi ställt om vi inte fått tillräckligt utförliga svar av våra respondenter, 

eller om våra respondenter svarat på andra frågor än de vi ville ha svar på. 

4.1 Urval 

Vår urvalsprocess har gått till på följande sätt: vi kontaktade alla rektorer på alla 

gymnasieskolor i Uppsala, Borlänge och Motala, både kommunala och friskolor, och 

inväntade svar via mail. Efter att ha fått svar besökte vi de skolor som vi fick tillträde 

till, och planerade samt utförde fokusgruppintervjuer med manliga sistaårselever. 

 

Innan varje fokusgruppsintervju har vi delat ut informationsblad i de klasser som 

samtycke till fokusgruppsintervjuer, för att utförligt förklara syftet med vår studie, våra 

etiska överväganden och de rättigheter våra respondenter har. Vi har spelat in alla 

fokusgruppsintervjuer och döpt de olika respondenterna till respondent 1, respondent 2 

och så vidare för att bibehålla anonymiteten. Efteråt har vi transkriberat alla 

fokusgruppsintervjuer och tematiserat de svar vi fått in för att kunna urskilja mönster, 

som till exempel återkommande åsikter. 

 

Valet av de tre orterna utgick ifrån frågan om transportavstånd, närhet till universitetet 

samt de platser och gymnasieskolor vi själva var bekanta med. Detta kallas 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2008 114-115). Urvalet begränsades sedan ytterligare 

utifrån hur stor respons vi fick från de skolor vi tog kontakt med – t.ex. fick vi inget 

svar från majoriteten av gymnasieskolorna i Uppsala, varför vi vände oss till skolorna i 

Borlänge och Motala. Vi använde oss till viss del av våra egna, personliga sociala 

kontakter för att höra oss för om det fanns intresse och tid för att medverka i studien. 

Detta kallas snöbollsprincipen (Repstad 2007, 61). 

 

Vi har sammanlagt gjort 9 fokusgruppintervjuer med totalt 34 respondenter. 

Uppdelningen var c.a 4-5 respondenter per grupp. De manliga eleverna som med-
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verkade i vår undersökning studerar sista året på gymnasiet med inriktningar 

samhällsvetenskapligt programmet, barn och fritidsprogrammet och olika typer av 

yrkesförberedande program, bland annat bygg, fordon och industri. Våra respondenter 

har olika etiska bakgrunder. På några skolor fick eleverna själva välja om de ville ställa 

upp på våra fokusgruppsintervjuer, medan de på andra skolor blev utvalda av sina 

lärare att medverka. 

4.2 Reliabilitet, validitet och kodning 

Reliabilitet och validitet är mer relevanta för kvantitativ forskning, men har ändå en 

grundläggande betydelse för kvalitativa metoder. Reliabilitet handlar i sin enklaste 

form om tillförlitlighet, mer precist att man kan upprepa undersökningen och få 

ungefär samma resultat (Bryman 2008, 49). Detta är inte helt tillämpbart i vår studie, 

eftersom vi gör ett tvärsnitt, en ögonblicksbild av en diskret samhällelig inställning 

(unga mäns idealbild av kvinnor). Det har funnits andra synsätt förut, och det kommer 

säkert att utvecklas nya synsätt i framtiden. Det vi har tagit fasta på är att vi ska utföra 

en tillförlitlig undersökning av den ögonblicksbild vi har valt att observera. Det är här 

som validiteten kommer in, eftersom validitet handlar om metodens relevans och 

resonemang, dess begreppsanvändning och den hypotes som ska undersökas (Bryman 

2008, 50). 

 

I jämförelse med kvantitativa insamlingar så kan man inte göra samma sorts kodning 

av kvalitativa data. I den kvantitativa strategin finns det modeller för hur man ska koda 

sitt material i olika dataprogram, men i den kvalitativa så får man använda sin 

kreativitet och fantasi när man analyserar sitt material (Trost 2010, 147). Kodning av 

en öppen fråga innebär vanligtvis att man får läsa igenom utskriften av 

respondenternas svar flera gånger, och utifrån detta vaska fram olika teman i svaren, så 

som man själv som forskare uppfattar dem (Bryman 2008, 242f). 

 

Vi har gått in för att vara opartiska i våra fokusgruppsintervjuer och sett till att vara så 

avspända och naturliga som möjligt inför våra respondenter, så att vi både respekterar 

de etiska kriterierna för forskning kring människor och tar vår valda vetenskapliga 

metod i beaktande så att vi inte förorenar vårt empiriska material med våra egna 

influenser som intervjuare. Vi har använt en metod som svarar på våra frågeställningar 
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och utformat vår intervjuguide så att den på bästa vis utgår från de frågor vi vill 

besvara och det syfte vi vill uppfylla, vilket ger oss validitet. Slutligen har vi sett till att 

beskriva vårt tillvägagångsätt med de korrekta tekniska termerna för det utförande vi 

har använt oss av, så att läsaren kan förstå kontexten kring intervjupersonerna och 

avgöra om våra resultat kan överföras till andra, liknande sammanhang, vilket ger oss 

reliabilitet.  

4.3 Etiska överväganden 

När man bedriver forskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen 

finns det fyra huvudkrav som man bör förhålla sig till, Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har utgått från dessa 

när vi gjort våra etiska överväganden (Vetenskapsrådet 2002, 14-17). 

 

Det främsta etiska övervägandet var respondenternas ålder. I Sverige blir man myndig 

vid 18 års ålder och anses då vara fullt förmögen att ge sitt samtycke personligen, utan 

någon representant. Därför riktade vi in oss på gymnasiekillar som var minst 16 år 

gamla för att kunna få samtycke till våra fokusgruppsintervjuer direkt från 

respondenterna. (Vetenskapsrådet 2002, 14-17). 

 

Det var viktigt för oss att skapa en bra och lättsam relation till våra respondenter för att 

minska risken att våra respondenter anpassade sina svar efter vad de trodde att vi ville 

få fram. Självklart finns den risken hur bra stämning och kontakt man än får med sina 

respondenter, och är något man måste vara medveten om. Det finns även en risk att 

våra respondenters svar har baserats på de heteronormativa synsätt som finns i vårt 

samhälle, då vi faktiskt inte känner våra respondenters sexuella läggning. 

Chansen att de känner sig bekväma är större om man anpassar sig till decorum 

(Hellspong 2011, 123). För att respondenterna skulle känna sig bekväma och att i så 

stor mån som möjligt våga säga precis vad de tyckte och tänkte utan att deras 

identiteter skulle kunna spåras så delade vi ut ett informationsblad där all information 

om oss som intervjuare, vår handledare, vad uppsatsen skulle handla om samt etiska 

aspekter (se bilaga 1) (Repstad 2007, 95). 
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En annan viktig aspekt är att respondenterna känner sig bekväma med varandra och 

omgivningen (Aspers 2011, 95), och därför såg vi till att de kände varandra i sina 

respektive fokusgrupper, samt att fokusgruppsintervjuerna gjordes på deras 

“hemmaplan”, nämligen skolorna. Trost påpekar också att könet på intervjuaren kan 

spela roll beroende på vad man ska intervjua om (Aspers 2011, 66). Detta är något vi 

inte kan göra någonting åt, mer än att vi har tagit i beaktande då vi var två äldre 

kvinnliga studenter från universitet som skulle göra intervjuer med manliga sistaårs 

elever på gymnasiet och titta på hur de i interaktion med varandra talar om tjejer. 

Därför ansåg vi att det var extra viktigt för att anpassa oss efter decorum, vilket vi 

gjorde genom medvetna lediga klädval, ordval och beteende för att respondenterna 

skulle känna sig så bekväma som möjligt i vår närvaro. 

4.4 Metodologiska överväganden – hermeneutik som analyseringsmetod 

I den här studien har vi utgått från att söka en ökad förståelse och att tolka det 

empiriska material vi har samlat in, för att få en bild av vad våra respondenter menar 

med sina formuleringar. Därför har vi valt hermeneutiken som vår analysmetod. 

 

Hermeneutik handlar om att man som forskare relaterar det material som man samlat in 

till den större rådande kontexten som finns inom ett visst ämne. Innebörden i 

respondenternas enskilda åsikter och uttryck står för något större än bara deras 

personliga positioner (Repstad 2007, 137). Därför har vi delat in respondenternas svar i 

teman för att identifiera gemensamma nämnare och sedan tolka dem utifrån ett bredare 

sammanhang. Dels är det viktigt att som forskare ha en förförståelse så att man 

fokuserar på sätt sak under analysen (Aspers 2011, 137), dels gäller det att formulera 

intervjuguiden på ett sätt som utesluter information som inte rymmer in under 

kategorier som rör forskningsområdet i den empiriska insamlingen. Ska man undersöka 

hur manliga sistaårselever talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra 

är det t.ex. irrelevant att ta reda på vad de olika respondenterna har för färg på sina 

skosulor. 

4.5 Förförståelse och den hermeneutiska cirkeln 

En grundtanke inom hermeneutiken är att man alltid förstår ting och skeenden mot 

bakgrund av vissa förutsättningar; vi kan aldrig möta världen fullständigt befriade från 
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våra egna förutsättningar. Något som framstår som obegripligt är bara obegripligt i 

förhållande till vår egen bakgrund och kunskap. Inom hermeneutiken kallas detta för 

förförståelse, och ses som ett absolut nödvändigt villkor för att det över huvud taget 

ska vara möjligt att förstå något alls. Varje ögonblick av tolkning måste kunna vila sig 

mot en uppsättning idéer som man känner till sedan förut, så att man har något slags 

ramverk till hands att bygga sin nya förståelse inom (Gilje & Grimen 2007, 179). 

 

I förförståelsen ingår aktörens språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar, 

samt personliga erfarenheter. Alla delar av förförståelsen behöver inte vara explicita, 

d.v.s. fullt formulerade och uttalade, men de bygger på varandra och hänger ihop; 

förförståelsen är holistisk. Slutligen är den också alltid reviderbar, då aktören genom 

nya förståelser och erfarenheter kan förändra sina egna förhållningssätt för att infoga 

nya förståelser i sin egen förförståelse inför framtida möten med nya meningsfullheter 

(Gilje & Grimen 2007, 180, 182ff). 

 

Ett av de verktyg som direkt kan användas i en analys när man använder det 

hermeneutiska perspektivet är den s.k hermeneutiska cirkeln, som visar på sambanden 

mellan data som ska tolkas, förförståelsen, och det sammanhang som data måste tolkas 

i. Generellt kan man säga att den hermeneutiska cirkeln står för synsättet att all 

forskning består av en ständig interaktion mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka 

och vår egen förförståelse. Hur varje komponent ska tolkas är beroende av hur helheten 

tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur dess byggstenar tolkas. Detta 

innebär att fenomenet som tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och vice versa 

(Gilje & Grimen 2007, 185). 

 

Det centrala i den hermeneutiska cirkeln är att den hänvisar till motiverings-

sammanhang, där det handlar om att tolka fenomen i en kontext konstruerad av 

meningsfullhet. Varje tolkning kan och bör motiveras på något sätt. När vi ska 

motivera en tolkning av t.ex. ett citat från en publicerad fokusgruppsintervju, så måste 

vi hänvisa till den kontext som citatet är hämtat ifrån. Den hermeneutiska cirkeln säger 

alltid något om hur en tolknings motivering kan se ut, vilken struktur den har eller vad 

den baseras på, och det kan finnas flera motiveringar till samma tolkning. 

Grundprincipen är att tolkningar motiveras alltid genom hänvisning till andra 
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tolkningar, och på så vis finns det ingen möjlighet att lämna den hermeneutiska cirkeln 

(Gilje & Grimen 2007, 187). 

4.6 Avgränsning 

I kapitlet om tidigare forskning är diskursanalys klart dominerande som metod bland 

de forskare som vi tänker referera till i det här arbetet, med ett fokus på patriarkala 

diskurser. Dock valde vi att använda hermeneutiken som metod i vårt arbete. Detta för 

att vi kom fram till att det inte är den bakomliggande diskursen som vi är intresserade 

av att utforska, utan den subjektiva bilden och dess tolkning hos våra respondenter som 

vi vill ta del av och studera på djupet. Därför fann vi att hermeneutiken, med sin 

förståelsehorisont och dynamik mellan helheten och delen, var en mer passande metod 

för den studie vi vill utföra och den interaktion vi vill dokumentera. I och med att vi 

valde hermeneutiken kom vi också fram till att ett fokus på patriarkala strukturer skulle 

ha äventyrat vår studies legitimitet då vår egen förförståelse om mansdominerade 

sociala sammanhang hade blivit en nackdel i vår roll som intervjuare. 

 

Vårt val av fokusgruppsintervjuer över andra intervjuformer avgränsades av flera olika 

skäl. Det främsta var att ge våra respondenter en så pass bekväm intervjusituation så att 

de skulle kunna prata fritt och ledigt kring våra frågor, vilket vi känner skulle ha 

begränsats i enskilda intervjuer, särskilt med de av våra frågor som handlar om hur de 

ser på kvinnors sexualitet. Samtidigt var vi också intresserade av att upptäcka om 

gruppinteraktionen skulle kunna ha en märkbar inverkan på deras svar, enligt vårt syfte 

att titta på respondenternas interaktion och hur deras attityder uttrycks utifrån den 

influensen. Till detta fogades senare motiveringen att fokusgruppsintervjuer skulle bli 

det mest effektiva sättet att få mycket material snabbt. 

 

Vad gäller våra avgränsningar av urvalet för våra respondenter, tas de tekniska 

faktorerna upp under rubrikerna Urval och Etiska Överväganden, då dessa villkor är 

viktiga för att garantera kvalitén i vårt utförande. Vi har klart formulerat i vårt syfte för 

det här arbetet att det är den här gruppen vi vill studera. Samtidigt förstår vi att det 

hade kunnat ge ytterligare dimensioner till vår analys om vi hade kunnat ta med 

kvinnliga elevers perspektiv i våra fokusgruppsintervjuer, samt göra mer detaljerade 

indelningar av våra manliga respondenter, t.ex. utifrån deras programinriktningar på de 
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gymnasieskolor där de går. Dock blev vi tvungna att göra dessa avgränsningar av rena 

tidsskäl, då detta är en uppsats på C-nivå och vi hade endast ett kort tidsintervall att 

utföra våra intervjuer inom. 

 

Slutligen finns det ännu en avgränsande aspekt kring vårt val av en kvalitativ 

djupstudie. Vi måste vara medvetna om att de resultat vi får fram inte kommer att 

kunna generaliseras till en större population, då vi har utgått från en så pass snävt 

definierad grupp av respondenter. 

5. Analys 

I det här kapitlet ska vi presentera vårt empiriska material och med hjälp av 

hermeneutiken analysera det utifrån Berger & Luckmanns teori om primär och 

sekundär socialisering, Hirdmans teori om genuskontraktet, Wernerssons köns-

socialiseringsteori och Kohlbergs teori om könsföreställningar. Syftet med vår studie är 

att titta på hur manliga sistaårselever i det svenska gymnasiet talar om kvinnor och 

kvinnlighet i interaktion med varandra, genom fokusgruppsintervjuer. 

Vi har lagt upp analyskapitlet på följande sätt: Först kommer en analys av vår studie, 

kopplat till tidigare forskning. De rubriker vi har är utifrån olika teman som våra 

respondenter diskuterade i respektive fokusgruppintervju. Avslutningsvis analyserar vi 

vårt material i relation till de teorier vi valt och kopplingarna till de olika teorierna är 

uppdelade i rubriker utifrån de olika teorierna. 

5.1 Den ideala bilden av kvinnokroppen 

Den mest huvudsakliga frågan under fokusgruppintervjuerna – det ideala utseendet för 

en tjej – visade sig vara det som var mest beroende av respondenternas egna smaker 

och inställningar. Svaren handlade mycket om att hitta en bra balans mellan smalhet 

och mullighet. Ofta framkom kommentaren att “det är insidan som räknas”, samtidigt 

som olika respondenter öppet medgav att utseendet gör mycket för det inledande 

intresset att ta kontakt. Tjejers personligheter och hobbyer, och hur dessa passade in på 

respondenterna själva, var däremot viktigt för längre, stabila relationer. 

 

“Det är ju det som ger första intrycket liksom, när man ser en tjej, 

tänker man ju typ, är hon snygg eller inte?” (Fokusgruppintervju 1) 
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“[…] det är ju utseendet man går på först, det är det ju alltid. Alltså, 

man kan ju inte gå på personligheten först, för den kan man ju inte se, 

man ser ju en tjej och tänker typ: Hon är snygg, henne ska jag snacka 

med.” (Fokusgruppintervju 5) 

 

“[…] man ser ju folk för utseendet, sen kan det ju vara dom som man 

inte tycker ser bra ut först som man faller för, för deras personlighet, 

men utseende är ganska viktigt, dom som säger någonting annat, dom 

ljuger.” (Fokusgruppintervju 2) 

 

Respondenterna visade sig alltså vara fullt medvetna både om utseendets “synlighet” 

och hur personligheten endast kan utforskas genom att umgås med någon. Parallellt 

med detta använde de också motiveringen att ett hållbart förhållande hänger på hur bra 

två människor passar ihop, även om de i samtliga fall utgick från hur väl tjejerna passar 

in på dem själva, inte hur väl de själva skulle passa in på tjejerna. Det uppstår en 

tudelad förförståelse där respondenterna visar social mogenhet i sin kollektiva 

självmedvetenhet (erkännandet att utseendet är lättast att gå efter, men att det i 

slutänden inte bestämmer allt) men samtidigt visar en bild av sig själva som något som 

står i centrum, d.v.s. kvinnor i detta fall, kretsar runt dem. 

 

Rent utseendemässigt var det inga respondenter som gav enhälliga svar på hur en tjej 

ska se ut. Det vanligaste svaret var att “det varierar”. Respondenterna kunde i vissa 

grupper börja med att hävda att “det spelar ingen roll”, för att sedan undan för undan 

beskriva mer i detalj vad de själva fann tilldragande. Det var dock alltid deras egna 

smaker som kom fram, inga gemensamma regler; annat än då extremfall där allihop 

var överens om att vissa typer av tjejer aldrig kunde vara attraktiva, till exempel 

muskulösa tjejer. Respondenterna var även eniga om att det inte är acceptabelt att en 

tjej är alltför smal, rentav benig, utan det bör finnas någon slags balans. 

 

Respondent 2: Alltså jag tycker inte, alltså, hur idealet är på kvinnor 

idag, alltså jag skulle inte kunna vara tillsammans med en sån kvinna, 

alltså det funkar ju inte. 

Intervjuare: Som är så smala tänker du? 
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Respondent 2: Aaa, det går liksom inte, det är såhär, euuuw, nää. 

Kurvor ska det vara. 

Intervjuare: Vad säger ni andra då? 

Respondent 1: Jaa fan, det ska ju inte bara vara ben, då kommer hon 

ju gå sönder. (Fokusgruppintervju 3) 

 

Respondenterna tyckte alltså att det finns en nedre gräns för hur smal en kvinna ska 

vara och ändå kännas kvinnligt attraktiv. 

 

Samtidigt fick en tjej heller inte vara för tjock, för “mullig”. Vad som benämndes som 

mullighet varierade hos respondenterna, framförallt genom argumentet att det kunde se 

olika ut på olika kroppstyper och rentav vara “snyggt” på vissa. Detta kan man koppla 

till den tidigare uttolkade medvetenheten om hur varierat utseendet kan vara och hur 

mycket den personliga smaken spelar roll istället för strikta kollektiva regler för exakt 

hur en tjej ska se ut för att vara en giltig potentiell flickvän. Parallellt med detta kan 

man också fråga sig om det ändå finns en viss influens från det hänvisade 

kommersiella idealet, i argumentet att det slutar vara attraktivt om en tjej går över från 

att vara välformad till att betecknas som fet. 

 

Detta kan man koppla till Wängqvist och Friséns studie Swedish 18-year-olds’ identity 

formation där man kan anta att både unga män och kvinnor påverkas av hur man talar 

om kvinnor i olika sociala sammanhang. Respondent 2 i citatet ovan jämför sina egna 

preferenser när det gäller hans syn på den perfekta kvinnan utseendemässigt med hur 

idealet för kvinnor är idag. För att förstå vad respondenten menar när han skiljer på 

sina egna preferenser och det ideal som finns idag så måste man ha en förförståelse för 

de normer som kretsar kring kvinnors utseende. 

 

Med utseendefrågan och diskussionen om kroppsvikt följde nästan direkt 

argumentationen kring hur vältränad en tjej kunde vara och ändå upplevas som 

kvinnlig. Här var respondenterna desto mer överens om att det inte var snyggt om en 

tjej var för muskulös. Det gjorde henne “för manlig”, vilket upplevdes som direkt 

frånstötande, både att det kändes som om tjejen blir en man i interaktionen med henne 

och att respondenternas egen manlighet upplevs som hotad om en tjej är större och 

starkare än dem. 
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“[…] man känner sig ju mindre, eller alltså, jag är ju redan kort så 

jag, det är jag personligen, jag gillar inte att känna mig underlägsen, 

nu vill jag ju inte känna mig att jag bestämmer över tjejen eller 

känner mig så mycket bättre än henne, det är inte det, men jag vill inte 

heller känna att jag är, att hon typ är bättre än mig på typ det mesta.” 

(Fokusgruppintervju 1) 

 

Här framkommer ett kroppsrelaterat hävdelsebehov, formulerat på så sätt att det finns 

en lägstanivå som respondenten inte vill falla under – nämligen att vara fysiskt svagare 

än en tjej. När denna motivering dök upp i de olika gruppintervjuerna höll samtliga 

respondenter med, även om medhållet varierade från ett enkelt “det är inte snyggt” till 

att det känns ”konstigt”, “läskigt” och “äckligt” med en tjej som är stor och stark som 

en kille. Här kan man dra en parallell till begreppet relativ underordning som myntats 

av den norska professorn Hanne Haavind. Maria Hedlin, docent i pedagogik och 

utbildningsvetenskap beskriver Haavinds begrepp på följande sätt: dagens kvinna kan 

göra allt och bli vad som helst, bara hon håller sig underordnad de män som står henne 

närmast. (Hedlin 2010, 21). Av våra respondenters argument att döma kan man tolka 

denna definition i motsatt riktning också – män kan göra allt, bara de gör det relativt 

överordnat sina kvinnor. 

 

Detta hänger ihop med Hirdmans teori om genuskontraktet, vilket innebär att det finns 

en dold överenskommelse kring vad som anses kvinnligt respektive manligt (Hirdman 

2001, 77f). Respondenternas reaktioner på en tänkt kvinnokropp som inte stämmer 

överens med kollektiva föreställningar om hur den bör se ut visar på vad som händer 

när kvinnan bryter mot genuskontraktet. Hirdman skriver i sin rapport Om Makt hur 

kvinnor kan inta starka positioner i ett mansdominerat samhälle, men bara om de rättar 

sig efter de manliga spelreglerna. Bryter kvinnan mot dessa regler så förlorar hon sin 

relevans. 

 

Detta kan i sin tur kopplas ihop med andra spridda argument som dök upp under 

diskussionen om fysiskt utseende, nämligen att de flesta respondenterna föredrog tjejer 

som var åtminstone kortare än de själva, så att tjejerna “såg ut som tjejer”, d.v.s. skilda 

från ett manligt utseende genom mindre kroppsbyggnad och mjukare drag samt längre 
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hår. I en av grupperna ledde denna diskussion fram till ett gemensamt erkännande att 

ett alltför muskulöst utseende känns “okvinnligt” och att det krockar med den 

traditionella bilden av män som stora och starka familjeförsörjare och kvinnor som 

hemmafruar som lagar mat. Detta visar på en förförståelse av äldre könsstrukturer och 

hur dessa fortfarande kan påverka kollektiva attityder om vad som är acceptbart 

kvinnligt. 

 

En av respondenterna gjorde anmärkningen att “[…] allt är ju utseendefixerat sådär, 

klädmässigt och alltihopa”(Intervju 1). Hos denna respondent kan man då tolka en 

individuell medvetenhet om vad som kan beskrivas som en samhällstrend, i alla fall 

upplevelsen av en sådan – att hela samhället i sig är genomsyrat av ett fokus på det 

yttre. 

5.2 Den ideala bilden av kvinnliga personlighetsdrag 

När vi bad respondenterna beskriva den ideala kvinnan karaktärsmässigt använder de 

termer som målmedveten, ambitiös, rolig och snäll. När vi ställde frågan huruvida hon 

ska vara lugn och tillbakadragen eller framåt och bestämd så visade det sig tydligt att 

de flesta av respondenterna föredrog kvinnor med framåtanda och bestämdhet.  Endast 

2 av 34 tyckte att idealkvinnan skulle vara tillbakadragen snarare än att ta plats. 

 

“Hon ska vara lite mer framåt. […] Lite egna åsikter och vilja och 

sådär, det är bra, hon ska inte bara vara tyst. […] man ska kunna 

prata med varandra, och få ut nåt givande av det, alltså inte bara vad 

som helst.” (Fokusgruppintervju 4) 

 

“… en tjej kan vara väldigt snygg […] men om man märker att hon 

inte har alla bestick i lådan, då är det väldigt turn-off kan man väl 

säga, liksom intresset sjunker ju väldigt snabbt om man märker att de 

inte har något, då bara näee …”(Fokusgruppintervju 1) 

 

Fokus läggs vid att tjejen ska “ha något bakom pannbenet”, att hon ska vara intressant 

som person och vara en intellektuell partner; någon som man kan interagera med. Med 

tanke på att respondenterna befinner sig i den högskoleförberedande 
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gymnasieutbildningen kan deras eget akademiska intresse ligga till grund för denna 

motivering– eftersom de själva utvecklar sitt intellekt med en mer avancerad utbildning 

än grundskolan, kan det ingå i deras aktiva förförståelse att söka intellektuellt gensvar i 

en potentiell romantisk kontakt. Under diskussionen om det fysiska utseendet framgick 

det just att personligheten är det fundamentala i en närmare och mer långvarig relation. 

 

Det framkommer en dubbelmening i respondenternas svar här, att en tjej ska helst vara 

“gullig” och “snäll”, men ändå kunna säga ifrån och kunna vara framåt. En viss 

individuell variation märktes, i hur respondenterna tyckte lite olika om hur passande 

det var för tjejen att vara utåtriktad och “framåt”. Samtidigt gällde det återigen att 

tjejen inte går över en viss gräns, att hon inte är “för bitchig”. Idealtypen för en 

attraktiv kvinnlig personlighet framstår således som något avpassat, något som inte går 

till överdrift i någon riktning, som tillåts vissa maskulina drag (att vara framåt) men 

förblir tilltalande och framförallt kvinnlig. Även detta kan kopplas till Haavinds 

begrepp relativ underordning. 

 

Detta hänger också ihop med Hirdmans genuskontrakt (Hirdman 2001, 77f). På samma 

sätt som en kvinna med en okonventionell kroppsbyggnad blir ointressant för en 

relation i och med att hon bryter mot genuskontraktet, faller hon återigen utanför 

kriterierna för en attraktiv kvinna om hennes beteende inte stämmer med de 

förväntningar som genuskontraktet medför. 

 

Vidare framgick mer generella sociala strukturer bland respondenterna när ämnet om 

personlighet och friheten att uttrycka den personligheten utvecklades vidare: 

 

“Hon måste ju självklart få kunna säga vad hon vill … hon kan inte 

vara en hund liksom och göra allting man säger och följer … det är 

ganska … hon är ju inte våran ägodel bara för att hon är med mig.” 

(Fokusgruppintervju 9) 

 

Här kan man urskilja en övergripande samtida samhällsåsikt som handlar om 

människors lika värde, där kvinnor har rätt att inte reduceras till något icke-mänskligt. 

Detta står i skarp kontrast mot de nedtryckande tendenser som har beskrivits i ‘The 

Boys’ present … av Dalley-Trim, samt Peer regulation of teenage sexual identities, av 
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Chambers, Tincknell och Van Loon. Huruvida detta beror på att Sverige är ett land 

med en annan könskultur är dock en fråga som ligger utanför ramarna för denna 

uppsats, men man kan jämföra med Young Masculinities av Frosh, Phoenix och 

Pattman, som visar en komplexitet och karaktärsfullhet vad gäller synen på engelska 

skolpojkar. 

5.3 Den ideala bilden av kvinnlig sexualitet 

En fråga som gärna illustrerar hur jämställda könen är i det vardagliga sammanhanget 

är hur sexuell aktivitet betraktas bland tjejer respektive killar, och av den anledningen 

ställde vi följande fråga till våra respondenter: hur de ser på tjejer som är eller har varit 

sexuellt aktiva och/eller haft många relationer med andra killar. 

 

Här framkom det en viss skillnad mellan olika gruppintervjuer. Flertalet uttryckte en 

negativ syn på tjejer som haft många korta förhållanden, särskilt om det handlar om 

relationer som bara är till för sexuell tillfredsställelse. För en grupp handlade det främst 

om den sociala problematiken om en tjej har varit med många killar som de själva är 

bekanta eller vänner med.  

 

“Det beror ju på hur hon beter sig också, om hon har legat runt 

mycket och är jätteflörtig med alla andra killar, det är klart att man är 

såhär lite aa hur seriösa är vi egentligen, det beror alltså på hur hon 

beter sig.” (Fokusgruppntervju 1) 

 

Det finns en genomgående åsikt om att ömsesidiga, givande förhållanden är att föredra. 

I princip samtliga respondenter visade mer intresse av att söka seriösa relationer än att 

bara “festa runt” och ligga med andra bara för att ha sex. Det fanns en viss skillnad 

mellan synen på tjejer som haft mycket sex men inga relationer, och tjejer som haft 

många relationer men inte nödvändigtvis mycket sex: det var en större visshet om de 

promiskuösa tjejerna, att de inte är ute efter en seriös relation av en eller annan 

anledning, medan de tjejer som haft många relationer var mer osäkert om det berodde 

på att tjejerna fortfarande letade efter “rätt” kille eller att de själva hade svårt att 

upprätthålla ett förhållande. Den främsta frågeställningen som då kan ses som denna 

argumentations motivering är tilltro och ärlighet. 
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Detta kan kontrasteras med den aktiva sexualiserade kontroll som beskrivs i Eliassons 

studie Verbal abuse in school: constructing gender and age in social interaction, 

Dalley-Trims ‘The Boys’ present … och Chambers, Tincknell och Van Loons Peer 

regulation of teenage sexual identities. Respondenterna i vår studie använde aldrig 

sexualiserat språk, och använde begreppet sex enbart vid de frågor som direkt handlade 

om sådan aktivitet. Återigen måste man ta hänsyn till kulturella skillnader och den 

särskilda samhällsgrupp som respondenterna motsvarar, d.v.s. sistaårselever i det 

svenska gymnasiet. Men det är ändå intressant att se en skillnad i tolkningen av hur 

tjejer och kvinnor bör bemötas utifrån prat om föregående relationer och sexuell 

aktivitet. I detta har våra svenska respondenter kanske mer gemensamt med de 

engelska skolpojkarna från Young Masculinities av Frosh, Phoenix och Pattman. 

5.4 Lönearbete och karriär 

I det sociala sammanhang där stabila relationer är ett viktigt element inom vuxenlivet, 

handlar det också om hur arbetet fördelas mellan könen. När vi frågade om det var 

viktigt att kvinnan skulle ha ett arbete var majoriteten av respondenterna tydliga med 

att kvinnan skulle lönearbeta och att både mannen och kvinnan skulle tjäna pengar. 

Kvinnan skulle inte vara beroende av mannen. 

 

“Jag skulle säga att en tjej, det är viktigt att hon kan försörja sig själv 

och tar för sig … att hon inte lever på mannen utan att hon tar sitt 

ansvar.” (Fokusgruppintervju 6) 

 

Ett sätt att tolka detta är att se självständighet som något man kan definiera utifrån vad 

det inte är – i det här fallet, att inte vara ensidigt beroende av en annan person utan att 

vilja skapa något eget. Hermeneutiken säger samtidigt att alla tolkningar utgår från den 

egna förförståelsen. Vad skulle kunna finnas inom respondenternas förförståelse som 

kan förklara detta perspektiv? En traditionell, klassisk mansbild går ju ut på att vara 

självständig och sköta sin försörjning på egen hand. 

 

Att respondenterna har mer djupgående och utarbetade motivationer än en diffus åsikt 

om att det är “rätt” att försörja sig själv framgår av följande intervjusvar: 
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“Jag tror att det skulle vara bra för, ja nu tar vi den här tjejen i det 

här fallet då, men jag tror att det är bra för alla att ha något att göra 

och känna att man är viktig, alltså på ett jobb är man ju viktig, varje 

person räknas ju liksom, så jag tror att det är viktigt för alla att känna 

en sån uppskattning, inte bara av någon man bor tillsammans med.” 

(Fokusgruppintervju 4) 

 

Här framkommer en bild av sysselsättning som något självuppbyggande, något som 

man som vuxen medborgare ska ha tillgång till. Det beskrivs ett psykologiskt drag hos 

idén att ha ett jobb, att vara sysselsatt och ansvarskännande utanför hemmet, att det är 

ett grundläggande behov för det personliga välbefinnandet, och att ett sådant 

välbefinnande är en rättighet både för kvinnor och för män. 

 

I den fortsatta diskussionen framgick det dock att respondenterna inte tyckte att 

kvinnor skulle ta “för mycket” plats. Exemplen sträckte sig från att tjejer inte ska ta 

uppmärksamhet i klassrummet till att kvinnor på chefspositioner kändes främmande. 

 

“Det hade blivit konstigt för mig om jag hade en kvinnlig chef och det 

är bara den bilden jag skulle få … Jag menar kvinnliga positioner i en 

verksamhet … jag hade haft svårt … inte beteendemässigt hade jag 

tagit det men jag skulle bli chockad om en kvinna skulle bli min chef, 

helt ärligt.” (Fokusgruppintervju 7) 

 

Respondent 3: Hon ska ta lagom mycket plats, inte för mycket.” 

Respondent 2: Aaa det är sant, det finns för många tjejer som är så i 

vår klass, som tar alldeles för mycket plats, dom ska vara lite, nån 

balans där, lite framåt ändå.” (Fokusgruppintervju 5) 

 

Drar man paralleller till Holmbergs avhandling Det kallas kärlek så kan man se tydliga 

mönster i mäns överordning trots att de själva tror sig ha ett jämlikt tankesätt. Precis 

som hos intervjupersonerna i Holmbergs avhandling är våra respondenters svar 

motsägelsefulla då de å ena sidan säger att kvinnan ska vara jämlik med mannen men å 

andra sidan endast till en viss “gräns”. En kvinna, enligt respondenterna, ska vara 
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självständig, duktig och framgångsrik, men hon får inte ta för mycket plats – så att hon 

hotar mannens position. Detta har i sin tur en direkt koppling till Hirdmans rapport Om 

Makt, där kvinnor måste uppfylla sin sida av genuskontraktet för att kunna hålla sig 

kvar i maktpositioner inom ett mansdominerat samhälle. 

 

“Jag har alltid velat, liksom, tjäna mycket pengar själv, om då min 

tjej skulle tjäna mer än mig så klart det skulle bli lite surt, man själv 

skulle vilja vara den i förhållandet … men jag skulle absolut inte 

kunna säga, ‘du kan behålla dina pengar’ …” (Fokusgruppintervju 9) 

 

Respondentens slutfras, ”du kan behålla dina pengar”, kan tolkas på olika sätt. Den 

tolkningen som vi själva upplevde som intervjuare var att den här respondenten skulle 

hellre hålla tyst om sin egen irritation över att inte vara huvudförsörjaren i förhållandet, 

och därmed behålla relationen som den är. Denna tolkning utgår just ifrån hans 

inledande påstående att det skulle kännas ”surt” om flickvännen tjänar mer än honom, 

vilket i sin tur kan tolkas som att han inte riktigt accepterar en sådan fördelning till att 

börja med. 

 

I ett helhetsperspektiv kan man tolka denna villighet att se förbi sitt personliga obehag 

som en förförståelse att leva i ett modernt, kapitalistisk samhälle där inkomst är starkt 

avgörande för att upprätthålla en viss livsstil och levnadsnivå, och hur detta behov kan 

överkomma en traditionalistisk bild av att vara huvudförsörjaren i ett hushåll. 

 

Just när det gäller behovet av att ha någon slags tydlig överordning över tjejer och 

kvinnor så uppstod det ett specifikt exempel hos en av grupperna hur det kan vara 

direkt avtändande om en tjej är bättre på en traditionell manlig arbetsuppgift än 

respondenterna själva: en tänkt tjej som är mekaniker. Detta var fullt acceptabelt enligt 

respondenterna – om och endast om tjejen inte var lika duktig som dem själva och helst 

kunde skolas upp av dem också. 

 

Respondent 2: […] en tjej som meckar, det är ju perfect alltså. 

Respondent 1: Jaa, men hon får inte mecka bättre än en själv, då 

jävlar. 
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Respondent 2: Ja, bara man kan lära upp na, då bah “it’s a keeper”, 

men är hon bättre, då bah “vem är du?” 

Respondent 1: […] hon får inte vara bättre […], annars har är det 

lugnt. (Fokusgruppintervju 3) 

 

Nyckelformuleringen ligger just i att hon “får inte vara bättre” (fokusgruppintervju 3), 

vilket stämmer överens med det tidigare uttolkade kravet att tjejer inte får ta “för 

mycket plats”; det finns här tecken på en djupare struktur som handlar om att hur 

duktiga tjejer än kan/vill vara, så finns det ett glastak som de inte får gå igenom. Här 

återkommer Hedlins beskrivning av Haavinds relativa underordning. 

5.5 Hushållsarbete 

Vi har tidigare dragit paralleller till Holmbergs avhandling. Ytterligare en fråga med 

respektive svar som vi fick fram kan även den jämföras med Holmbergs 

undersökningar, främst den rollspecifika aspekten där kvinnor och män antas ha 

särskilda egenskaper som gör dem lämpade för vissa typer av arbetsuppgifter. Endast 3 

av 34 respondenter tyckte att kvinnan ensam skulle ta hand om hushållet, den övriga 

majoriteten var tydlig med att det är viktigt att dela upp hushållsarbetet i den mån det 

är möjligt. Men vid senare diskussioner framkom det att huvudansvaret skulle ligga på 

kvinnan, framförallt när det handlade om föräldraledigheten. 

 

Många respondenter tyckte att det skulle vara jämnt fördelat, men trodde dock att 

kvinnan hade andra egenskaper än mannen, vilket gjorde att kvinnan är mer lämpad för 

allt som har med hem och barn att göra. 

 

“För mig är det på något sätt tjejens roll att ta hand om hemmet och 

barnen, när jag föreställer mig en kvinna är det mycket ordning och 

reda …” (Fokusgruppintervju 6) 

 

“Det har ju alltid varit kvinnan men jag tycker att det ska vara 50/50 

alltså. Det har jag ju sett nu när jag varit på praktik och så, liksom, 

där var det ju en lärare som hade fått barn och då var det ju han som 

var pappaledig så jag tycker det är bra, pappan kan ju också vara 
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hemma liksom, det spelar ingen roll så. Då får ju han bättre 

kommunikation med barnet med, liksom.” (Fokusgruppsintervju 5) 

 

Här är ett tydligt exempel på hur en av respondenterna jämför hur samhället har sett på 

föräldraledighet rent historiskt och hur det är på väg att ändras. Dessa manliga 

sistaårselever lever i en samtid som politiskt genomsyras av feminism vilket kan vara 

en anledning till varför de svarar som de gör på våra frågor. 

 

Citatet ger också ett visst uttryck för papparollens omhändertagande sida, som tar sig 

tid att vara med sitt barn och bygga upp föräldrakontakten på ett tidigt stadium. Just 

när det gäller att ta hand om barn, i den mån det ämnet dök upp under intervjuerna, var 

respondenterna alla överens om att faderskap var något som skulle passa bättre senare i 

deras liv, och att det är ett ansvar som måste läras in och tränas upp. Denna tolkning 

dök särskilt upp i anslutning till diskussionerna om ansvarsfördelningen i hemmet, och 

då i relation till kvinnans traditionella roll som omhändertagare. Vissa respondenter 

uttryckte det att det är så mycket man behöver veta om att ta hand om barn, att det 

ibland kan vara bäst att lämna den uppgiften till kvinnan i relationen då hon 

framställdes som att ha en naturlig fallenhet för barnskötsel. 

5.6 Feminism 

Vi har tidigare analyserat respondenternas svar i relation till Holmbergs avhandling 

Det kallas Kärlek. Ytterligare ett exempel kopplat till Holmbergs form av ett 

undermedvetet patriarkat framkommer när vi började diskutera feminism och huruvida 

respondenterna skulle kunna tänka sig att vara tillsammans med en tjej som utger sig 

för att vara feminist. 

 

Intervjuare: Du som inte skulle kunna tänka dig att vara ihop med en 

feminist, varför inte då? 

Respondent: Ja det är av samma anledning, det är inget bra det dom 

vill komma fram till, det är sjuka grejer tycker jag. 

Intervjuare: Hur tänker du då? 

Respondent: Nej men det är mer att, aaaa, att dom ska ha mer rätt att 

styra och, vad ska man säga … 
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Intervjuare: Är det sjuka grejer, att kvinnor ska få vara med och 

styra? 

Respondent: Jaa, eller inte att dom ska vara med och styra, men att 

dom ska ha bort mer och mer av männens styre och så, dom vill mer 

ha ett kvinnostyrt samhälle, det tycker jag, det kommer nog inte funka. 

(Fokusgruppsintervju 4) 

 

Detta instinktiva motstånd mot en mer kvinnostyrd än mansstyrd tillvaro har, precis 

som alla andra sociala uttryck, sin grund i förförståelsen. Detta kan vidare sättas i 

relation till exemplet med mekanikertjejen som är attraktiv så länge hennes tekniska 

kunskaper inte överstiger respondenternas. Genomgående bland alla respondenter finns 

alltså en underbyggande social struktur representerad som säger att en mansstyrd värld 

är att föredra, och en kvinnostyrd sådan är i grunden orimlig och omöjlig att realisera. 

 

Här kan man dra en parallell till begreppen om socialpsykologiska självhinder som 

Nyström använder i sitt arbete om gymnasiekillars skolprestation. Att våra respon-

denter helt emotsätter sig att en potentiell flickvän identifierar sig som feminist kan ses 

som ett sådant självhinder, där respondenternas gemensamma attityd bidrar till att 

upprätthålla en doxa, ett undermedvetet ideal om samhället, som utgörs av ett 

mansstyrt samhälle och alla andra alternativ framstår som sämre. 

 

Det är ändå viktigt att poängtera den medvetenhet som respondenterna uttrycker om 

jämlikhet, trots eventuella begränsningar skapade av deras respektive förförståelser. En 

av respondenterna nämner att han tror att FI:s framgångar i det senaste valet har gjort 

att fler människor uppmärksammat de ojämlikheter som finns i samhället. 

 

“Ju större dom har blivit ju mer snack har det blivit om jämställdhet 

och feminism, det har ju kommit upp bland alla andra partier också 

då, och då har det ju blivit en mycket större fråga och alltså, fler folk 

kan ta del av den då.” (Fokusgruppintervju 4) 

 

Om man tittar på respondenternas diskussioner kring feminism och jämställdhet som 

en del av en större helhet så kan vi utifrån vår egen förförståelse och kunskaper, som 

intervjuare, se att de antingen har påverkats av den samtida samhällsdebatt som pågår 
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kring jämställdhet, eller har en social konstruerad inställning till jämställdhet som har 

medvetandegjorts genom samhällsdiskussionen. Detta har en direkt parallell till 

Robersons projekt med de manliga sjuksköterskorna, som genom sina regelbundna 

diskussioner om könssegregering och könsrelaterad yrkesidentitet utvecklade en större 

medvetenhet kring sådana frågor. 

 

Respondenterna antydde i sina svar att män och kvinnor skulle ha samma rättigheter 

och skyldigheter, men trots det var det inte en enda som ville kalla sig för feminist. 

Däremot blev frågan om de skulle kunna vara tillsammans med en tjej som påstår sig 

vara feminist jämnt fördelad med en tredjedel som höll med, en tredjedel som nekade 

och en tredjedel som var osäker eller gav inget svar. Respondenterna blev desto 

tydligare när en specifik följdfråga togs upp: Såg de skillnad på radikalfeminister och 

tjejer som vill ha mer jämställt? Hälften av respondenterna tyckte att det var skillnad 

på “radikala feminister” och vad de kallade “vanliga feminister”. Bara några få skulle 

inte kunna tänka sig att vara tillsammans med en feminist överhuvudtaget, medan 

resterande av respondenterna var osäkra eller gav inget direkt svar. 

 

En viktig självreflektionsfråga som användes genomgående i gruppintervjuerna var 

huruvida respondenterna kände att de skulle ha svarat annorlunda om fokusgrupperna 

hade varit blandade, d.v.s. innehållit även tjejer. Vissa grupper tyckte inte att det skulle 

ha gjort någon skillnad alls, men ändrade uppfattning när flickvänner kom på tal. 

Motivationen att kontrollera sitt tal uppstod alltså främst när en personlig relation och 

dess associerade fördelar kunde riskeras, d.v.s. när respondenten personligen kunde 

förlora något på att vara fullt ärlig. Andra grupper ansåg enhälligt att det skulle vara 

svårare att vara öppna med sina tankar kring tjejer, helt enkelt för att det kunde vara 

sårande för tjejerna att höra, oavsett personliga relationer till dem; en motivering 

driven av en mer generell respekt för den kvinnliga självbilden. 

 

En respondent uttryckte denna mer generella åsiktsstruktur på ett utförligt och 

träffande sätt: 

 

“För mig är det bara en åsikt, för de kanske blir påverkade på ett helt 

annat sätt, alltså det kanske påverkar deras vardag … att bli bara 

stämplad sådär, utan att de kanske i sin tur inte vågar säga emot. Det 
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beror på tjejen, hur säker hon är på sig själv, ifall det är en osäker tjej 

då kanske man stämplar henne omedvetet … det handlar inte om att 

man kan vara ärlig utan jag hade inte velat säga saker som får henne 

att känna sig stämplad.” (Fokusgruppsintervju 6) 

 

Den här respondenten uppvisade en stark medvetenhet inför hur interaktion kan 

påverka andra människor även om man själv som signalsändare inte avser detta. Detta 

utgör en markant skillnad mot den hegemoni som beskrivs i Dalley-Trims ‘The Boys’ 

present … och Chambers, Tincknell och Van Loons Peer regulation of teenage sexual 

identities. Det hänger också ihop med den hermeneutiska cirkeln, där varje persons 

förförståelse hela tiden förändras genom interaktion med omgivningen – och inte 

nödvändigtvis på ett enbart positivt sätt. Förförståelsens evolution kan också förstärka 

negativa självbilder, en process som just denna respondent har visat sig insiktsfull 

inför. 

 

Detta väcker dock en särskilt viktig tolkningsfråga kring respondenternas synbara 

respektive faktiska ärlighet. Det kan vara så att respondenterna verkligen var 

uppriktiga och förhöll sig till frågorna med en genuin omedelbarhet, men det kan också 

vara så att de är så pass indoktrinerade i sin gruppsammanhållning att de mycket väl 

kunde ha svarat tillgjort konsekvent utan att ens tänka på det själva. Den 

socialpsykologiska driften att hålla sig inom gruppen kan vara mycket stark. Detta får 

en djupare innebörd när man drar en parallell till Nyströms arbete, Att synas och lära 

utan att synas lära, där en dubbel problematik framförs kring strukturer som påverkar 

och påverkas. Våra respondenter kan vara påverkade av samhällsstrukturer, de kan 

själva vara ansvariga för att skapa och reproducera dessa strukturer, eller så befinner de 

sig i ett ömsesidigt utbyte mellan sig själva och helheten – vilket är centralt för 

hermeneutiken. 

5.7 Primär och sekundär socialisering, och den sociala sedimenteringen 

Berger & Luckmanns modell för socialisering går just ut på ett dels konstruktivistiskt, 

dels interaktivistiskt synsätt, där den sociala verkligheten skapas och omformas genom 

interaktion mellan människor och de sociala strukturer som konstrueras och 

upprätthålls. Berger & Luckmanns teori lämpar sig väl för att förstå helhets-
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perspektivet och hur små, flexibla och föränderliga delar – direkta, personliga 

interaktioner mellan individer – kan transporteras upp till stora, stabila och nästintill 

orubbliga system av institutionaliserade sociala regler. 

 

Det begrepp vi vill lyfta fram här är den sociala sedimenteringen bland 

fokusgruppintervjuerna, vilket innebär att sociala regler som har upprepats tillräckligt 

länge genom tillräckligt många generationer förtätas till en tradition; istället för att 

motivera en process med tanken “så här gör vi”, förändras motivationen till “så här har 

vi alltid gjort”, och kopplas samman med ett system av tecken som kommunicerar den 

sociala institution som ska föras vidare. 

 

Den mest övergripande struktur som man kan skymta bland respondenternas svar är 

den patriarkala överordningen, där det finns ett “glastak” för kvinnor att hålla sig 

nedanför, annars tappar de fullständigt sin attraktion som kvinnor. Man ser detta i 

respondenternas beskrivningar av muskulösa kvinnor som frånstötande, kvinnliga 

chefer som främmande, skickliga mekanikertjejer som helt ointressanta för en 

romantisk relation. 

 

Allt detta drivs av ett underförstått teckensystem; tjejernas utseende och beteende. 

Kvinnliga former som inte får bli för maskulina (bodybuilder) men heller inte 

försvinna helt (beniga supermodeller), kortare kroppslängd än respondenterna, längre 

hår; ett “gulligt” och “snällt” sätt, en fallenhet för omhändertagande i 

familjesituationer. 

 

Samtidigt finns här också tecken som pekar mer på klassiska manliga egenskaper som 

uppmuntras bland kvinnor; främst att en tjej ska vara lite framåt dock inom ramen för 

en dold mansdominerad ordning) och kunna erbjuda ett givande samspel, intellektuellt 

och socialt. Detta kan i sin tur peka på en generell uppluckring av traditionella 

strukturer– och respondenterna är själva delvis medvetna om detta. De visar 

medvetenhet om att det rör sig just om traditionella sociala roller, traditionella 

könsroller, som undan för undan har blivit och håller på att bli gammalmodiga och 

utdaterade i vårt moderna samhälle och dess betydligt bredare frihet för individuell 

utveckling och mänskliga rättigheter. 
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Lennartssons artikel Mammas pojkar, där synsättet på sexköpare och dess 

fundamentala förändringar beskrivs, och Robertsons avhandling 

Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet som 

handlar om hur män i icke-traditionellt manliga yrken lär sig att utveckla sin egen 

medvetenhet om könsskillnader är exempel på studier som belyser detta fenomen. 

Lennartsson visar hur strukturer kan förändras under jämförelsevis kort tid (en 

generation) och på radikala sätt (från något distinkt positivt till något sjukt och stört) 

och Robertson visar hur det är fullt möjligt för män att bryta med sin intränade sociala 

horisont och skapa en helt ny förförståelse på kort tid med intensivt samarbete och 

reflexiv interaktion. 

 

Det finns en friktion mellan två huvudsakliga sätt att interagera, det traditionella och 

det moderna, som framkommer hos våra respondenter. De håller fast vid vissa 

traditionella synsätt kring könsroller samtidigt som de uttrycker flexibilitet och ett 

modernare sätt att tänka i andra sammanhang. De utgår ifrån att män och kvinnor ska 

ha tillgång till jobb, men att det ändå skulle kännas konstigt med kvinnor i 

dominerande positioner relativt dem själva; de tycker att hushållsarbetet ska delas lika, 

men återvänder ändå till en uppfattning att kvinnor har lättare för att hålla koll på 

sådant och därför är bättre lämpade för den rollen. 

 

En fråga här är om det handlar om en förändring i den primära socialiseringen, den 

som startar från bebisstadiet, inom den samhällsklass som respondenterna tillhör, eller 

inom det svenska samhället i stort. Halim, Ruble och Tamis-LeMondas artikel Four-

year-olds’ beliefs about how others regard males and females, visar hur pass tidigt den 

primära socialiseringen kan börja etablera olika synsätt på kön. Respondenterna 

uttrycker att det finns en större kollektiv medvetenhet idag om jämlikhetsfrågor och 

liknande debatter, främst genom den feministiska politikens framåt marsch med FI i 

spetsen. Det kan också handla om en sekundär socialisering under tonåren, från 

högstadiet upp i gymnasiet, där respondenterna kan ha utvecklat denna 

genusmedvetenhet parallellt med sin egen mognad. 

 

En sådan omstrukturering i personens socialisering spelar dock an på den primära, då 

Berger & Luckmann argumenterar för att den sekundära socialiseringen kan bli så 

djupgående att den skapar en ny fundamental socialisering, om än utförd i mer eller 
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mindre vuxen ålder snarare än genom signifikanta andra i mycket yngre år (Berger & 

Luckmann 1991, 158-159). 

5.8 Genuskontraktet 

Hirdmans teori om genuskontraktet handlar i korthet om att det finns en dold 

överenskommelse kring vad som anses kvinnligt respektive manligt (Hirdman 2001, 

77f). Detta visar sig på flera punkter i våra respondenters svar. Argumentationen kring 

fysisk träning, att en kvinnas kropp inte ska vara för muskulös eller att hon inte ska 

vara större än respondenterna själva, visar på kollektiva föreställningar om hur en 

kvinnokropp bör se ut. 

 

Man ser också den omedelbara motreaktion som uppkommer när genuskontraktet bryts 

på något sätt, vare sig avsiktligt eller inte. Det blir frånstötande och känns fel när 

kvinnokroppen inte passar in på den bild den ska leva upp till. Samma underliggande 

motivering kommer fram under diskussionen om kvinnors personlighet; en relation blir 

ointressant om en kvinnas beteende är för envist, framåt och självhävdande, d.v.s. 

bryter mot genuskontraktets norm för kvinnor. 

 

Statusaspekten i genuskontraktet framkommer när respondenterna talar om hur de ser 

på en framgångsrik kvinna, t.ex. med en hög post i ett företag eller som är mycket 

skicklig inom ett traditionellt mansyrke (mekaniker). Respondenterna håller med om 

att en kvinna kan vara duktig och framgångsrik och ändå vara attraktiv, och att hon ska 

vara självständig i sin livsföring, men hon får inte ta för mycket plats – så att hon hotar 

mannens position. 

 

De roller som förknippas med det traditionella genuskontraktet visar sig tydligt i 

frågorna om hushållsarbete och hur det ska fördelas mellan män och kvinnor, och i 

argumentationen kring barnomsorg. Respondenterna utgår ifrån en allmän samhälls-

norm om att det ska vara jämställt i hemmet, men går undan för undan över till att 

motivera kvinnans position i hemmet över mannens. De framhåller att det är bra att en 

far har kontakt med sina barn, men att det ändå är kvinnan som är bäst lämpad att ta 

hand om barnen rent praktiskt – t.o.m. med invändningen att kvinnor har en naturlig 
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fallenhet, ett slags medfödd kunskap, om barnomsorg, medan de själva som män måste 

lära sig. 

 

Enligt Hirdman har genuskontraktet genomsyrat hela vår historia. Redan under 

antikens Grekland var kvinnorna underordnade män och både i kristendomen och 

islams heliga skrifter beskrivs kvinnan som underordnad mannen (Hirdman 2001, 77f). 

Om man kopplar respondenternas svar till hur samhället ser ut idag i förhållande till 

hur det har sett ut förut, så ser man att det finns en medvetenhet om den moderna 

samhällsnormen, att det ska vara jämställt; detta är respondenternas spontana svar på 

de relaterade frågorna. Samtidigt följer direkt deras tankesätt att kvinnor är bättre 

lämpade för hushållsarbete och barnomsorg än män, vilket visar på att genuskontraktet 

fortfarande existerar i någon form av sin traditionella definition bland dessa unga män. 

5.9 Könssocialisering 

Wernerssons teori om könsrollssocialisering går ut på att individer, beroende på kön, 

socialiseras in i olika roller som ger dessa individer olika bestämda egenskaper och 

intressen. Enligt den här teorin kan man förstå att våra respondenter tycker och tänker 

som de gör kring kvinnor och kvinnlighet. Barn integreras in i sin omgivnings tankar, 

normer och uppfattningar av vad som anses manligt respektive kvinnligt. Wernersson 

beskriver det som att ”individen integreras i samhället och samhället internaliseras i 

individen” (Wernersson 1977, 25). 

 

Som nämnts i Halim, Ruble och Tamis-LeMondas artikel Four-year-olds’ beliefs 

about how others regard males and females kan barn lägga märke till könshierarkiers 

existens redan i 4-års-åldern. Även Paechter tar i sin studie Reconceptualizing the 

gendered body: learning and constructing masculinities and femininities in school upp 

hur omgivningens förväntningar påverkar barns och ungdomars könssocialisering, men 

med fokus på skolsystemet. 

 

Som tidigare nämnt så påpekar våra respondenter att kvinnor och män bättre respektive 

sämre lämpade att göra olika saker. Ett exempel på detta är att våra respondenter anser 

att kvinnor är bättre lämpade att ta hand om hemmet och barnen. Tidigare studier, 

bland annat Connells visar att det egentligen inte finns några könsrelaterade 



 43 

egenskaper. Att kvinnor skulle vara bättre lämpade att ta hand om hemmet och barnen 

är snarare egenskaper som är socialt skapade. Detta innebär att våra respondenter är 

socialiserade in i könsroller, inte bara sin egen utan även deras uppfattning om det 

motsatta könets roll. 

 

Ytterligare en koppling som kan dras till vårt resultat är när en respondent påpekar att 

ett kvinnostyrt samhälle inte skulle kunna fungera. Respondenten säger följande ”… ett 

mer kvinnostyrt samhälle, det tycker jag, det kommer nog inte funka” (fokus-

gruppintervju 4). Utifrån Wernerssons könsteori så kan man än en gång se mönster i 

hur man pratar om de olika könsrollerna utifrån vilka egenskaper de besitter. 

5.10 Könsföreställningar 

Våra respondenter har redan som barn internaliserat vad som enligt deras omgivning 

ansetts manligt och kvinnligt och vilka godtyckliga egenskaper de olika könen besitter. 

Dessa unga män har anammat maskulina värderingar utifrån sina signifikanta andra 

och överfört denna socialisering till den generaliserade andra. Flera respondenter 

förklarade att de tyckte och tänkte på ett visst sätt eller såg saker och ting ur en viss 

synvinkel för att det är så samhället ser på saker och ting, men även för att det är så 

saker och ting ”alltid har varit” – ett tydligt exempel på sedimentering. 

 

Vi kunde dock se att våra respondenter uppvisade reflexivet och jämförde samhällets 

sätt att se på saker och ting med hur de själva såg på och tänkte kring olika ämnen och 

förhållningssätt. De höll inte med medias supersmala modellideal för kvinnor, och de 

tyckte att pappaledighet är positivt för faderskapet och barnets kontakt med båda sina 

föräldrar. Med andra ord att våra respondenter möts av olika idéer om kvinnlighet och 

att det tar till sig vissa ideal och förkastar andra, vilket kan ses som en negation till 

könsrollsreproduktionen och går därmed emot Kohlbergs teori om att könsrolls-

föreställningar reproduceras genom internalisering och socialisering. 

 

Parallellt med detta kunde vi se flera tydliga exempel på hur våra respondenter ser 

kvinnlighet som en motsats till manlighet, och tvärtom. Enligt Kohlberg lär sig 

människor redan som barn att förstå verkligheten genom att jämföra saker och ting 

med varandra och därigenom förstärka självuppfattningen. Kvinnor, kvinnlighet och 
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kvinnliga egenskaper förstås i förhållande till män, manlighet och manliga egenskaper, 

framförallt som oförenliga med varandra – våra respondenter håller bestämt isär dem. 

Ett exempel på detta är att respondenterna ger uttryck för att en kvinna inte får vara för 

vältränad, eller en bättre mekaniker än män. 

 

Detta kan ses på följande sätt: den moderna förförståelsen kring manlighet innehåller 

fortfarande en uppfattning att styrketräning och en kropp med markerade muskler är ett 

manligt ideal att eftersträva, och att mekaniskt arbete är ett typiskt manligt yrke. Om då 

kvinnlighet definieras som det som inte är manligt, framkommer nu en stark 

motivation för våra respondenter att se en muskulös kvinna som okvinnlig och rentav 

oattraktivt enligt deras egna ord blir hon för mycket som en man, det skulle kännas 

”nästan som att krama en kille liksom” (Fokusgruppsintervju 1). På samma sätt blir en 

alltför skicklig mekanikertjej genast ointressant för en romantisk relation. 

 

Vi nämnde i teoriavsnittet att samhällets könsrollsstrukturer utgör en stor del av den 

sociala verklighet som barn internaliserar genom könsrollstagande och kan beskriva 

varför våra respondenter tycker och tänker om kvinnor och kvinnlighet i interaktion 

med varandra. Våra respondenters svar kan därför ur ett hermeneutiskt synsätt ses som 

en del av ett större samhälles kollektiva världsbild, s.k. doxa. Begreppet doxa beskrivs 

av den svenska retorikern Lennart Hellspong på följande sätt: På grekiska betyder det 

”lära” och syftar på allmänt spridda uppfattningar hos en grupp människor (jämför de 

besläktade orden ”doktrin” och ”dogm”, som rör grundläggande ståndpunkter inom en 

kyrka eller ett parti) (Hellspong, 2011, 180-181). Vår doxa är summan av vad vi tänker 

om världen, de övergripande tolkningsmönster som ger sammanhang till våra 

iakttagelser (Bourdieu 1977, 167-169). 

 

Hur våra 34 respondenter interagerar med varandra genom att jämföra varandras olika 

åsikter och ståndpunkter och nå fram till en någorlunda enig bild av kvinnor och 

kvinnlighet, säger en del om vår samtid. Att de både instämmer med och ifrågasätter 

varandras påståenden och samhällets sedimentering när det gäller könsrolls-

differentieringen visar på att kön, könsroller och de egenskaper som tillhör de olika 

könen är socialt konstruerade. Respondenterna agerar parallellt utifrån en sedimenterad 

förförståelse och en organiskt uppbyggd meningsfullhet skapad genom sin pågående 

sociala interaktion. 
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5.11 Sammanfattning av analys 

Vi har genom fokusgruppsintervjuer tagit reda på hur manliga sistaårselever i den 

svenska gymnasieskolan talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra, 

med olika frågor inriktade på olika teman och frågeställningar kring bilden av kvinnan. 

Utifrån respondenternas svar har vi hermeneutiskt analyserat deras motivationer och 

den helhetsbild som framkommer från deras formuleringar och argument, kopplat vårt 

material till den tidigare forskning vi har redovisat, och slutligen satt in vår empiri i 

relation med våra valda teorier. 

 

Vi visar att Berger & Luckmanns teori om socialisering och social sedimentering har 

betydelse för hur våra respondenters tankesätt och attityder kan ha uppstått, och hur 

Hirdmans genuskontrakt visar sig i intervjusvaren och diskussionerna. Wernerssons 

teori om könssocialisering visar också kopplingar till vårt resultat. Kohlbergs teori om 

könsföreställningar är den som blir mer osäker, vilket kan bero på att teorin är den som 

har lättast blivit föråldrad i vårt moderna, utvecklingsinriktade samhälle. 

6. Slutdiskussion 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur manliga sistaårselever i det svenska 

gymnasiet talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra, och sedan 

tolka deras språkanvändning i ett socialpsykologiskt sammanhang med utgångspunkt i 

hermeneutisk metodik. Vi har använt oss av fokusgruppintervjuer för att ta reda på hur 

dessa respondenter karaktäriserar den ideala kvinnan, vad de tolkar som lämpligt 

respektive olämpligt beteende för en kvinna samt hur de motiverar sina tolkningar. 

 

De teorier vi valde att utgå ifrån kommer från det socialkonstruktivistiska perspektivet, 

med fokus på hur könsroller framställs genom socialisering. Därefter valde vi att 

kombinera våra respondenters svar och motiveringar med den hermeneutiska metoden 

för att se om vi kunde identifiera strukturer och tecken på etablerade könsroller. Berger 

& Luckmann ses ofta som den definitiva guiden till socialkonstruktivismen. 

 

En tidigare forskare som gjort en studie inom ett närliggande område är Ann-Sofie 

Nyström. Hon har i sin studie kommit fram till att både män och kvinnor påverkas av 
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de olika sociala förväntningar som finns hos de olika könen. Denna slutsats delas av 

merparten av de forskare vars undersökningar vi studerat i samband med vår analys. 

Även vi ställer oss bakom grundtanken att de olika könen och deras förväntningar är 

socialt konstruerade. 

 

Det är viktigt att se dessa teorier i ett större perspektiv, hur lång tid som har gått sedan 

de skrevs och hur mycket samhället har förändrats sedan dess. Berger, Luckmann har 

varit i omlopp sedan av 1960-talet. Sedan har vi Kollberg och Wernerson som är mer 

specifika med sina könsrollsteorier, och därför är mer direkt kopplade till 

samhällsbilden då och nu. Ordet ”könsroll” bär idag associationer till en känsla av 

något uråldrigt och omodernt, nedtryckande och instängd – i samhällsdebatten används 

könsroller ofta som någon slags motsats och hinder till att ge kvinnor och män lika 

rättigheter och möjligheter. Men betyder könsroller verkligen samma sak fortfarande? 

Har samhället förändrats runt debatten, och måste debatten komma ikapp? Är det 

könsroller som håller på att försvinna eller är det ”gamla” könsroller som byts ut mot 

”nya”? Har strukturen förändrats, eller bara dess uttryck?  

 

Trots att våra teorier är gamla redan med moderna mått mätt, är de ändå användbara. 

Det handlar om strukturer och roller, kanske inte längre könsroller utan mer allmänna 

samhällsroller. Utan roller kan samhället trots allt inte fungera, man har en roll som 

vuxen: anställd, chef, förälder, student. Dessa roller går inte längre ut på hur man ska 

bete sig som människa, vilket gamla könsroller handlar om, utan den funktion man ska 

fylla i samhället vid den tidpunkten och i den situationen. Roller baserade på att någon 

är man eller kvinna och har olika egenskaper utifrån dessa lever visserligen kvar, men 

mer som en rest från äldre samhällsnormer. Allt detta visar sig i våra respondenters 

svar. 

 

Våra respondenter förflyttade sig under fokusgruppsintervjuernas gång från att 

förespråka lika arbetsmöjligheter mellan kvinnor och män till att lägga huvudansvaret 

för hushållsarbetet hos kvinnan, med utgångspunkt i en ”naturlig fallenhet” för 

omhändertagande. Vissa karaktärsdrag och egenskaper ansågs tydligt kvinnliga 

respektive manliga. Detta var något som våra respondenter var eniga om – vilket visar 

på en existerande social struktur. Det här synsättet kan ligga till grund för de vuxna 
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parens kluvenhet i Holmbergs studie från 1993. Hirdmans teori om genuskontraktet 

utvecklar dessa frågor till en generell betraktelse av samhället i stort. 

 

Även Connells analys och andra undersökningar visar på att det fler likheter än 

olikheter bland könen, men trots det säger Connell att det fortfarande finns motstånd 

mot det synsättet. Våra respondenters framhärdande stödjer detta påstående. 

 

Samtidigt finns potentialen att förändras. Lennartsson och Robertson, den förra med 

sexköpares nedvärderade samhällsbild och den senare med manliga sjuksköterskor som 

gjorde sig själva medvetna om könsdiskurser, belyser just hur snabbt och fundamentalt 

attityder kan växla om och självmedvetenhet byggas upp. Våra respondenter visade 

exempel på självmedvetenhet och medvetenhet om samhällsutvecklingen i stort, med 

sina egna motiveringar baserade på en förförståelse kring hur samhället och könsroller 

har förändrats, hur vissa typer av förväntningar på män och kvinnor är traditionella och 

inte riktigt passar in längre i det samhälle vi har nu. 

 

Nyströms avhandling visade sin relevans i de socialpsykologiska och diskursiva 

elementen. Vi finner självhindersbegreppet på den interpersonliga nivån med vår 

hypotes om att respondenterna kan befinna sig i ett omedvetet självhinder när de sätter 

sig emot en kvinnostyrd värld med bara en diffus uppfattning om att det ”inte skulle 

funka” som grund. Vi finner också Nyströms dubbla problematisering som ett bra 

exempel på hermeneutikens fokus kring tolkningsutbytet mellan delen och det hela; 

d.v.s. samspelet mellan respondenterna som utsatta för ett etablerat system respektive 

delaktiga i framställningen och reproduceringen av sina egna könsrollsstrukturer. 

 

Eliasson och Dalley-Trim har båda forskningsrön som skiljer sig från våra. Dessa två 

studier karakteriseras i hög grad av ett könsladdat språk bland de tonårspojkar som 

observerades, och som dessutom användes både explicit och implicit i syfte att trycka 

ner jämnåriga tjejer i skolan och kontrollerar deras självbild och självförtroende enligt 

en hegemonisk patriarkal modell. Detta lyser helt med sin frånvaro hos våra 

respondenter. De uttryckte dessutom en villighet att se förbi kulisserna och helt enkelt 

strunta i en tjejs tidigare sexuella erfarenheter om en relation skulle visa sig stark nog. 

De tyckte heller aldrig att tjejer ska kontrolleras sexuellt, vilket ställer sig i motsats till 

Chambers, Tincknell och Van Loon. 
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En studie som väcker mer generella frågor i relation till vårt arbete är Paechters 

undersökning om hur själva skolväsendet kan bidra till att konstruera sociala strukturer 

från könen. Vi fokuserade våra fokusgruppsintervjuer på hur våra valda respondenter 

personligen ser på tjejer för att hålla vårt material inom en rimlig begränsning, men det 

kan vara av stor strukturell vikt att även fråga sig vilken roll skolan som institution 

spelar i etableringen av respondenternas tankesätt kring tjejer och flickvänner. Handlar 

det bara om den kamratliga interaktionen utanför det formella klassrummet, eller spelar 

lärarnas influenser också roll? 

 

Resultaten kan också se annorlunda ut beroende på om man väljer att intervjua 

personer enskilt eller i grupp. I Frosh et. al studie om engelska skolpojkar intervjuades 

respondenterna både enskilt och i grupp och forskarna upptäckte att svaren såg 

annorlunda ut beroende på intervjuform. Vi kan därmed inte utesluta att våra 

respondenters svar påverkats av att de intervjuats i grupp. Det är dock viktigt att 

poängtera att det är just föreställningar om kvinnlighet som uttryck för interaktion 

mellan unga män som vi varit intresserade av att belysa, varför vi inte ser detta som ett 

problem för validiteten i vår studie. 

 

Trots att vi i vår studie inte använde oss av diskursanalys, måste vi ändå tänka på de 

konsekvenser som vårt arbete kan få för den typen av metod- och teorianvändning. 

Även om våra respondenters svar överlag var eniga så hade man genom en 

diskursanalys kunnat påvisa olika diskurser hos våra respondenter. Den här uppsatsen 

är ett tvärsnitt i tid och rum och kan användas av framtida forskning för att påvisa hur 

detta fenomen tog sig uttryck vid en given tid och plats. 

 

Man ska vidare tänka på hur interaktionen i sig kan påverka respondenternas svar. De 

befinner sig i åldersmässigt precis i skärningspunkten mellan tonår och vuxen – när 

man fyller 18 blir man myndig i Sverige, en vuxen samhällsmedlem. Detta är i sin tur 

kopplat till utvecklingen av en vuxen identitet, och vi själva som intervjuare måste vara 

medvetna om hur lättpåverkade våra respondenter kan vara inte bara av oss, utan också 

av varandra. Vi själva kunde uppleva vid särskilda frågor hur vissa respondenter kunde 

ge ett starkt, självsäkert svar med detsamma, för att sedan snabbt bli osäkra och ta 

tillbaka svaret med ett avfärdande sätt. Sedan fanns det andra frågor, framförallt om 
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lönearbete och hushållsarbete, där respondenterna var direkt självmotsägande – först 

kunde de beskriva och hur viktigt det är med arbetet för både män och för kvinnor, för 

att sedan tycka att det inte skulle kännas helt okej med en kvinnlig chef, och slutligen 

hävda att kvinnor är bättre lämpade för hushållet och barnvårdnad. 

 

Vi upplevde en osäkerhet och ambivalens hos våra respondenter; som om de var rädda 

för att sticka ut för mycket från resten av sina grupper, eller faktiskt vara genuint 

osäkra på sina egna åsikter – ett tecken på en självidentifikation som vuxen som ännu 

inte vuxit färdigt. Att beskriva våra respondenter som barn av sin tid är en kraftfull 

metafor som innebär att de delar samma allmänna uppfattning, doxa, som sin samtida 

omvärld. Vår kvalitativa studie tillåter inte att vi gör så pass breda generaliseringar, 

men man kan ändå ställa sig frågan om denna ambivalens som ci funnit hos våra 

respondenter är en spegling av det moderna samhällets globala ambivalens, där vi alla 

står på randen till ett paradigmskifte. 

 

Det finns en struktur av ojämlikhet i vårt samhälle som framkommer i våra 

respondenters svar, deras tal om att kvinnor ändå är särskilt lämpade för 

hushållsarbete- ett traditionellt obetalt arbete – och hur de emotsätter sig tanken på ett 

mer kvinnostyrt samhälle. Historien visar att denna samhällsstruktur har en lång och 

djupt utvecklad bakgrund i det patriarkala samhällssystemet. Våra respondenter 

tankesätt och attityder kommer någonstans ifrån, de är inte födda med dessa tankar och 

inställningar. Deras sociala motivationer har konstruerats på något sätt. När sker detta 

fenomen, vid ålder och i vilka sammanhang? På vilka platser och med vilka 

människor? Det finns mängder av forskningsmaterial redan, men vi känner ändå att 

detta material fortfarande är uppdelat och isolerat från varandra. Det behövs ett bredare 

perspektiv, som sätter ihop pusselbitarna och skapar en helhetsbild. Detta anser vi vara 

ett viktigt steg vidare för den framtida forskningen, både inom socialpsykologin, 

sociologi i allmänhet, och genusforskning i synnerhet.  

 

Vi kan inte generalisera till en större population i och med att vårt urval är mycket 

avgränsat, men det vi kan se är att det gamla troligen sakta men säkert håller på att 

försvinna. Vi kan på ett personligt plan jämföra respondenternas svar med hur vi själva 

och våra manliga klasskamrater talade om kvinnor och kvinnlighet när vi gick i 

gymnasiet för bara fyra-fem år sedan. För oss väcker detta ett hopp om framtiden. De 
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här 18-åriga killarna är vår framtid, de ska växa upp till de vuxna män som kommer att 

bli en del av vårt svenska samhälle och dess befolkning. De äger en medvetenhet om 

samhällsdebatten genom, vad de själva motiverar utifrån bland annat FI:s arbete inom 

politiken, och de tänker på ett sätt som vi själva blir överraskade att se. Denna 

förändring har skett långsamt, och kommer att fortsätta ske långsamt, men den finns 

och den lever. Det är upp till oss alla att ge den vidare plats att växa, och skapa en 

framtid med sann jämlikhet. 

7. Sammanfattning 

Vi har inte i vår studie kommit fram till några banbrytande insikter men analyserat 

detta fenomen ur ett perspektiv som inte gjorts i tidigare forskning, utifrån de 

socialkonstruktivistiska teorier vi använt och tidigare forskning inom närliggande 

ämnen. Trots att flera forskare, bland annat Raewyn Connell har kommit fram till att 

det inte finns några skillnader alls mellan män och kvinnor när det gäller både 

egenskaper och IQ så finns det fortfarande vissa karaktärsdrag och egenskaper som 

anses kvinnliga respektive manliga. Att vissa karaktärsdrag anses som manliga 

respektive kvinnliga är något som respondenterna i vår studie var enade om. 

 

Det finns en ambivalens kring respondenternas uppfattning om kvinnor, en ständigt 

återkommande självmotsägelse och konflikt. Å ena sidan var våra respondenter 

normkritiska och ifrågasatte den generella bilden av kvinnor och kvinnlighet som finns 

i vårt samtida samhälle, men å andra sidan uppvisade de i sin interaktion med varandra 

åsikter som går i linje med reproducering av könsnormer och könsrollssocialisation; 

som om de står tvärs över en skiljelinje mellan gammalt och nytt. 

 

Detta är tydliga exempel på hur könsskillnader är socialt konstruerade och hur 

diskursen kring dessa konstruerade skillnader som finns kan förändras och är i en 

ständig föränderlig process. Den samhällsbild som finns idag med sina könsskillnader 

skapas genom kollektiva socialpsykologiska processer och kan därför genom olika 

människors tolkningar blandas och skapa nya strukturer kring könsskillnader, eller 

likheter. 
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Bilaga 1 

 

 

 
Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Klara Petersson och Selima Altin och läser socialpsykologi på C-nivå vid 

Uppsala Universitet. Denna termin ska vi skriva en C-uppsats där vi ska genomföra en 

studie om hur manliga sistaårselever på gymnasiet talar om kvinnor och kvinnlighet i 

interaktion med varandra. Vårt syfte är att tolka språkanvändning i det 

socialpsykologiska perspektivet, och detta kommer att presenteras i en skriftlig rapport. 

Vi kommer inte att lägga in egna värderingar i svaren, utan det enda vi är intresserade 

av är interaktionen och vad den innehåller. 

 

Deltagandet kommer att bestå av en fokusgruppsintervju som beräknas ta c:a 45 

minuter. All medverkan är frivillig, men vi hoppas att ni vill ställa upp. Alla kommer 

självklart att delta anonymt, och samtliga personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Fokusgruppsintervjuerna kommer både att skrivas ner och spelas in, och 

ingen annan än vi själva kommer att lyssna på inspelningen eller läsa utdrag av 

utskriften. Om hinder uppstår under deltagandet har ni rätt att avbryta när ni vill. Vår 

uppsats och dess undersökning kommer inte att användas i något annat ändamål än 

akademisk forskning. 

 

Är det något ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss. Våra uppgifter finns längst 

ner i detta brev. 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide Fokusgruppintervjuer 

Selima Altin & Klara Petersson 

Socialpsykologi C ht 14 

 

 

Beteende 

 

1. Vad för karaktär vill ni att den perfekta kvinnan/flickvännen ska ha? Varför? 

 

Ska hon vara dominant, bestämt, ta plats, eller ska hon kanske snarare vara 

tillbakadragen, inte göra så mycket väsen av sig. Varför? Varför inte? 

 

 

Utseende/kropp/träning 

 

 

2. Är utseendet viktigt? Varför? Varför inte? 

 

3. Hur ska den perfekta tjejen vara till utseendet. Varför? 

 

Vältränad eller inte vältränad? Varför? Varför inte? 

Om vältränad, på vilket sätt? Slank, muskulös? Varför? Varför inte? 

 

 

karriär/arbete  

 

4. Hur ska den perfekta/ideal kvinnan/flickvännen vara när det kommer till arbete:  

 

Ska hon vara hemma och ta hand om barnen, städa, laga mat? varför? Varför inte? 

Ska hon vara framgångsrik? tjäna pengar Varför? Varför inte? 
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Sexuellt beteende 

 

5. Hur ser ni på en tjej som har varit med många olika killar, sexuellt: 

 

Är det bra att en tjej är sexuellt erfaren? Varför? Varför inte 

Är det bra att hon har provat sig fram, vet vad hon vill? Varför? Varför inte? 

 

 

Tankar om tjejers åsikter 

 

6. Tror ni att ni hade svarat annorlunda om ni hade varit i en blandad grupp med 

tjejer också? 

 

 Varför? Varför inte? 

 

7. Tror ni tjejer hade svarat annorlunda på de här frågorna? 

 

Varför? Varför inte? 

 

8. Tror ni att era svar hade varit annorlunda om det hade varit två killar som suttit 

här och gjort intervjuerna?  

 

Varför? Varför inte? 

 

9. Hade ni kunnat vara tillsammans med en tjej som påstår sig vara feminist?  

 

Varför? Varför inte? 

 


