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Sammanfattning 

I studien lyfts organisationen Polarna Värmdö (som vidare i studien kommer att refereras till som PV) 

fram då det är en verksamhet som arbetar med ungdomar och för ungdomar. Verksamheten består av 

en ungdomsgrupp bestående av sexton stycken ungdomar mellan sjutton och tjugo år och en 

ledningsgrupp. Verksamheten leds och har alltid letts av män sedan starten 1999 samtidigt som 

verksamheten vill ha en jämn könsfördelning både i ledningen och i ungdomsgruppen. Studien har 

genusteorier som teoretisk utgångspunkt och syftar till att beskriva och analysera om och hur genus 

exkluderar och inkluderar inom PV. Enligt vissa genusteoretiker så kan kön beskrivas som en social 

konstruktion. I studien lyfts det fram hur detta upplevs inom en organisation där ungdomar är aktiva. 

Informanterna i studien består av verksamhetens ledning samt fyra stycken aktiva ungdomar från 

ungdomsgruppen.  

 Ledningens och ungdomarnas utsagor lyfts fram och delas in i de teman som vuxit fram utifrån 

genusteorier och informanternas utsagor. Teman som i empirin tas upp är: Kvinnligt/manligt, 

ledarskap, exkludering/inkludering och social konstruktion. I empirin delas även informanterna upp i 

två grupper där den ena är ledningsgruppen och den andra är ungdomarna. Detta då ledningsgruppen 

har ett annat ansvar för organisationen vilket kan sätta dem i en position i gruppen som kan upplevas 

ha en viss maktstatus. I studiens analys är temat exkludering/inkludering integrerat i de tre övriga 

temana. Studien visar att det sker en uppdelning av roller utifrån det fysiska kön människan har och att 

detta kan relateras till hur vi uppfostrar och blir uppfostrade. Informanterna lyfter fram olikheter de 

upplever mellan könen och att det inom verksamheten kan uttrycka sig i att det tilldelas olika roller. I 

studiens avslutande diskussion lyfts det fram att det inom verksamheten finns en vilja att ha en 

verksamhet som agerar och fungerar jämlikt mellan könen. Problematiken som lyfts fram i den 

avslutande diskussionen är att synsättet på kön påverkar hur människan förhåller sig till varandra och 

tilldelning av egenskaper skapar en fördelning av olika roller vilket kan exkluderar eller inkludera 

personer utifrån kön.  

 

Ett stort tack till alla informanter som hjälpt mig att få material till denna studie.  

Tack för er tid och ärlighet.  
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Inledning 

Genus handlar om den skillnad vi gör socialt mellan män och kvinnor, redan från det att vi föds. Kön 

är enligt genusteorier en social konstruktion och social struktur (Connell, 2002, s. 21). Vi fostras in i 

specifika roller utifrån den fysiska kropp vi föds med. I alla forum människan rör sig, verksamheter, 

föreningar, privat och professionellt, intar vi ofta en plats i genusordningen och på så sätt hjälper vi till 

att skapa och förmedla det vi anser är skillnader mellan könen (a.a. s.14-15). Genom våra sociala 

handlingar vidmakthålls de sociala strukturer som råder mellan könen (a.a. s.78). 

 I ”Med uppenbar känsla för stil” (2004) skriver Stephan Mendel-Enk ett reportage om manlighet. 

Han beskriver hur män uppfostras att ha ett visst beteende och vissa egenskaper. Han förklarar även 

hur vi kan se detta redan när barn är små och att med åren fästs specifika egenskaper till könen. I vår 

barnuppfostran uppmuntrar vi ett visst beteende och vissa egenskaper till barnet beroende på vilket 

kön denne har. Vi fostrar pojkar till att vara starka och flickor till att vara omhändertagande. Han tar 

även upp att det är mannen som utgör normen och hur kvinnan ofta får foga sig till detta. Mendel-Enk 

anser att det ofta är kvinnan som uppmuntras att förändra och forma sig för att likna mannen.  

 I forskning kring ungdomar och kön beskrivs det identitetsarbete som sker under tonåren och hur 

en viktig del av ungdomars identitet handlar om grupptillhörigheten. En del forskning visar även att 

tjejer och killar dras till olika former av grupper och att killar i många fall dras till större grupper där 

det råder en viss hierarkisk ordning medan tjejer trivs bäst i tvåsamheter (Frisén & Hwang, 2006, s.57-

58). Inom socialpsykologisk forskning på grupper har det lyfts fram att män lättare erkänns ett 

ledarskap än kvinnor (Magnusson, 2002, s.69).  

 I verksamheter där ungdomar är aktiva bildas ett forum där könsroller och identiteter uttrycks och 

till viss del skapas. PV kan betraktas som en sådan typ av verksamhet. Verksamheten består av sexton 

stycken ungdomar och har sedan starten 1999 letts av män. Det finns en vilja att det ska vara en jämn 

könsfördelning. I dagsläget består majoriteten av ungdomsgruppen av tjejer och ledningen av män.  

 Genusteorier betraktar kön som sociala konstruktioner vilket kan göra det viktigt att studera hur 

könet konstrueras i en viss miljö då den påverkas av den sociala och kulturella kontext som individen 

befinner sig i (a.a. s.71). Utifrån genusteoriers betraktande av kön som en social konstruktion kan det 

finnas fler anledningar att tro att det skapar ett exkluderande och inkluderande av personer utifrån det 

fysiska kön personen har. Allt från att vi tilldelar varandra specifika egenskaper till att vi identifierar 

oss med och skapar roller som tillhör det konstruerade könet. I skapandet av kön formas även olika 

språk som skapar en samhörighet för det specifika könet. Egenskaper, roller och språk kan generera att 

det i grupper exkluderas och inkluderas, vilket antingen kan befästa eller bryta ifrån de stereotypa 

könsroller som socialt konstruerats.  
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Problemformulering 

Inom PV vill man att det ska vara en grupp av ungdomar där det är jämnt fördelat mellan könen. I 

dagsläget är majoriteten tjejer bland ungdomarna medan verksamhetens ansvariga består av män. 

Studien har utgångspunkt i genusteorier och hur kön kan betraktas som en social konstruktion. I och 

med det blir verksamheter såsom PV ett forum där kön konstrueras och antingen befäster eller bryter 

könsroller. Studien vill studera hur manligt och kvinnligt upplevs inom denna grupp och hur gruppen 

påverkas av den rådande könsfördelningen. Studien avser att lyfta fram hur exkludering och 

inkludering upplevs inom PV och kopplar samman det med hur detta tas upp i genusteorier samt hur 

genusteorier beskriver det socialt konstruerande könet. Ett intresse som studien har och vill belysa är 

om exkluderande och inkluderande både kan vara en medveten och omedveten handling inom PV och 

hur detta kan upplevas inom denna specifika grupp som aktivt arbetar med och för ungdomar.  

 

Syfte 

Mitt syfte med studien är att beskriva och analysera om genus exkluderar och inkluderar inom PV.  

 För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar till ledningen och ungdomarna i 

verksamheten att belysas:  

• Hur upplevs och beskrivs manligt och kvinnligt? 

• På vilket sätt upplevs exkluderande/inkluderande utifrån kön inom gruppen samt i deras 

fältarbete? 

• På vilket sätt upplever informanterna verksamhetsledningen och hur upplever de manligt och 

kvinnligt ledarskap inom gruppen? 

 

Material och metod 

Studien har en deduktiv ansats och utgår ifrån genusteorier som pekar ut skillnader i hur män och 

kvinnor uppfostras och där kön kan beskrivas som en social konstruktion och därmed tilldelas olika 

egenskaper. En deduktiv ansats innebär att studien har en teori som utgångspunkt för att sedan kunna 

jämföra denna teori med i detta fall de utsagor som informanterna ger (Thurén, 1997, s.23-25).  

 Metoden för studien är halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer och används för att 

utforska informanternas livsvärld (Kvale, 1997, s.117). Metoden ska fånga upp och belysa 

informanternas specifika uppfattningar om och upplevelse av genus där fokus ligger på vissa teman 

och på så sätt blir samtalet är inte strängt strukturerat. (a.a. s.32). Halvstrukturerade intervjuer skapar 

utrymme att styra samtalet kring valda teman och möjlighet att ställa följdfrågor. Detta ger 

informanterna utrymme att utveckla sina tankar och resonemang utifrån de centrala teman som studien 

avser att utforska samt att det i intervjun kan ställas följdfrågor för att förstå informanternas svar 

ytterligare. Genom intervjuerna kan jag i analysen koppla samman informanternas utsagor till 
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teorierna och se om dessa teorier stämmer med den verklighet som informanter ger (Thurén, 2004, 

s.23-25, May, 2001, s.49). 

 Intervjuerna i studien görs med de två verksamhetsansvariga för PV samt aktiva ungdomar inom 

verksamheten. Något som kan påverka resultatet är att de ungdomar som medverkar i intervjuerna kan 

ha privata relationer till varandra inom verksamheten men även till dem som är verksamhetsansvariga. 

Då det finns en medvetenhet om detta kommer intervjuerna ha som målsättning att inte ha fokus på 

deras privata relationer inom verksamheten. Syftet med intervjuerna är att i studiens analys och 

diskussion lyfta fram informanternas utsagor och jämföra dem med studiens teoretiska utgångspunkt.  

 

Reliabilitet/Validitet  

För studiens reliabilitet har samma intervjufrågor och liknande följdfrågor ställts till informanterna vid 

intervjutillfället. Enligt Neuman (2003) ökar reliabiliteten om det finns en regelbundenhet i det sätt 

man samlar in sitt material (Neuman, 2003, s.184). Med samma intervjufrågor och liknande 

följdfrågor kan det i studiens avslutande diskussions del skapa möjlighet att jämföra informanternas 

svar. Det är även för studiens validitet som samma frågor ställs till informanter med undantag från de 

organisationsfrågor som endast verksamhetsledningen ska svara på. Detta för att sedan kunna använda 

mig av svaren i min analysdel, där jag kan jämföra och koppla samman eller se till olikheter mellan 

informanternas svar. För ytterligare validitet i studien går intervjufrågorna i linje med studiens syfte 

och teoretiska utgångspunkter. I studien har informanterna intervjuats vid ett specifikt tillfälle för få 

informanters spontana reaktion och svar på intervjufrågorna. I och med intervjun har det startats 

processer hos informanterna som en följd av de frågor de besvarat, dessa processer kan innebära att 

informanterna upplever att de skulle besvara frågorna annorlunda än vid första intervjutillfället. Detta 

har vissa av informanterna påpekat en kort tid efter deras intervjutillfälle då de upplevt att de skulle 

kunna utveckla sina svar mer vid en ny intervju. Då det inte är studiens syfte att undersöka hur dessa 

processer kan ha skapat annorlunda svar har informanterna endast intervjuats vid ett tillfälle. Detta 

ökar studiens validitet då svaren är deras första spontana reaktion på intervjufrågorna vilket skapar 

autentiska svar som gör det möjligt att fånga in informanternas upplevelse vid det specifika tillfället 

(a.a. s.185).   

 

Intervjumetod  

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades till skriftlig form. Därefter delades intervjuerna in 

i de teman som studien undersöker. Texten har korrigerats efter grammatiska principer men för att 

stärka validiteten i analysen behålls informanternas egna uttryck (Kvale, 1997, s.214). Redovisningen 

av materialet görs efter vad informanterna svarat på frågorna som berör studiens valda teman.  
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Analysmetod  

Ett sätt att få en ökad förståelse i studien är att använda sig av ad hoc metoden i min analys av 

intervjumaterialet. Enligt ad hoc metoden kan jag gå från att först få ett allmänt intryck av intervjuerna 

till att få en djupare förståelse av informanternas utsagor och genom det växla mellan dessa olika 

tekniker (Kvale, 1997, s.184). Ad hoc metoden ger studien möjlighet att ha en jämförelse mellan 

genusteorier och informanternas utsagor. För att arbeta och bearbeta studiens material används det i 

studien av den hermeneutiska cirkeln. Detta genom att intervjun först skrivs ner i skriftlig form vilket 

skapar en helhet av materialet där det sedan kan lyftas fram delar och försöka se samband, liknelser 

eller avvikelser mellan alla informanterna och de genusteorier som studien har som utgångspunkt. Den 

hermeneutiska cirkeln bidrar till att jag med min förförståelse för ämnet och informanternas svar ska 

kunna se delar och helheten av det insamlade materialet (a.a. s.50, Neuman, 2003, s.76). Ad hoc 

metoden och den hermeneutiska cirkeln har arbetssätt som liknar varandra då de pendlar mellan delar 

till en helhet. Ad hoc metoden är passande för den djupare förståelsen som behövs i analysen och den 

hermeneutiska cirkeln bidrar till att det insamlade empiriska materialet bearbetas både i delar i i sin 

helhet.  

   

Urval 

Jag har valt att intervjua de två verksamhetsansvariga för PV samt fyra ungdomar som är aktiva inom 

verksamheten. Jag valde att fokusera mig på denna verksamhet då den arbetar med ungdomar och för 

ungdomar inom kommunal verksamhet. Det finns ett aktivt arbete inom gruppen där de ungdomar som 

är med ska arbeta tillsammans och vara verksamhetens ansikte utåt. Då det är deras främsta 

arbetsuppgift att nattvandra sker det även ett aktivt arbete på fältet då de, både ungdomarna inom PV 

samt verksamhetsledningen, möter andra ungdomar. Jag anser att detta gör gruppen intressant att 

studera utifrån att studiens syfte och frågeställningar berör både gruppen inom verksamheten men även 

den grupp människor de möter ute på fältet vid nattvandringen.   

 Utgångspunkten i valet av ungdomar gjordes i samråd med verksamhetsansvariga Johan. Då Johan 

har personliga relationer till ungdomarna så kan detta påverka hans förslag på vilka ungdomar han 

ansåg skulle medverka, medveten om att detta valdes ändå denna metod. Ungdomarna valdes utifrån 

hur länge de varit aktiva i gruppen då det kan vara intressant för studiens resultat då det kan påverka 

deras svar vid intervjuerna. Två av dem har varit aktiva i gruppen från att de var sjutton år och är i 

dagsläget på väg ut ur gruppen. Detta val gjordes då dessa två har erfarenhet och upplevelser från 

gruppen under en längre tid. De andra två ungdomarna har varit aktiva i gruppen sedan ett år tillbaka. 

Urvalet av ungdomar kan även påverka studien och studiens slutsats. Dock fördes kontakten med 

ungdomarna direkt, inför och efter intervjuerna. För att ge ungdomarna möjlighet att uttrycka sig så 

fritt som möjligt är ungdomarna avidentifierade i studien. För studiens syfte ansåg jag även att de två 

verksamhetsansvariga bör lyftas fram genom att vara en del av urvalet av informanter, då de 

representerar en viktig del av gruppen och genom deras ansvar för gruppen kan ha en påverkan på 
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gruppens medlemmar. I urvalet av vilka och antalet ungdomar ansågs det i linje med syftet att ha en 

jämlik fördelning bland könen samt att för att kunna ha en jämförelse mellan ungdomarna behövdes 

det minst två av varje kön. Antalet avgränsas även av studiens begränsade omfång.  

 

Databassökning  

Under tidigare forskning har sökning i databaser såsom SocIndex och DIVA gjorts för att lyfta fram 

relaterad forskning till denna studie. Sökorden som använts är: gender, roles, sex role, social role, 

genus, ungdomar, könsskillnader, könsroller, identitet, skapa kön. Två av redovisningarna görs utifrån 

studiernas abstracts då de lyfter fram det som jag ansåg var mest relevant för min studie. Sökning i 

SocIndex gav tjugofem stycken träffar av ordet gender and roles, varav en valdes att lyftas fram i 

denna studie. Studiens abstract visade att studien resulterade i att det är allt vanligare att kvinnor 

anammar manligt beteende för att anpassa sig till en ledarroll. Ämnet är aktuellt för min studie då det 

finns en diskussion bland informanterna kring ledarrollen och vilket beteende som en ledare ska ha. 

Vid sökning i DIVA framkom det av sökordet genus sjuttiofyra stycken träffar varav i denna studie två 

av dessa träffar redovisas. Den ena som redovisas utifrån dens abstract, berör hur chefsrekrytering på 

tre större företag agerar då det är en brist på kvinnliga chefer. Resultatet av studien visar på att det 

finns ett flertal faktorer som spelar in i bristen av kvinnor, varav en av anledningarna kan vara att det 

handlar om att det är män som rekryterar. Dessa män kan upplevas ha en stereotyp syn på kön och 

chefsrollen vilket kan vara avgörande i deras val av chef. Det som studien även lyfter fram är att 

chefsrollen alltmer förändras och det ställs andra krav vilket gör att det krävs andra egenskaper än vad 

som tidigare behövts, studien lyfter fram att det kan innebära att kvinnor allt mer behövs som chefer. 

Ämnesvalet är relevant för min studie då det förs diskussioner kring de nuvarande ledarna och valet av 

framtida ledare för gruppen. I den andra studien lyfts en av delarna fram, denna del visar på hur 

sociala attityder uttrycker sig i olika grupper. Studien belyser och visar på att människan har olika 

attityder gentemot objektets kön beroende på vilket sammanhang man möter könet i och vilken uppgift 

som könet ska lösa. Denna studie innehåller ett flertal mindre undersökningar varav en resulterade i att 

vid majoriteten kvinnor i en organisation så blev de traditionella könsskillnaderna mindre tydliga.  

 

Studiens disposition 

Studien inleds med en sammanfattning av studiens innehåll och resultat. Därefter kommer inledningen 

som beskriver problematiken från ett samhälligt perspektiv och som sedan leder fram till hur detta kan 

yttra sig i den organisation studien syftar att undersöka. Efter följer problemformuleringen och 

studiens syfte samt kapitlet med material och metod för studien. Etiska aspekter tas sedan upp och 

bearbetar de lagrum och etiska forskningsprinciper som studien bör följa. Kapitlet efter tar upp tidigare 

forskning och lyfter fram material som kan relateras till denna studie. Teoretisk utgångspunkt är 

studiens nästa kapitel och har utgångspunkt i genusteorier och tar upp vad olika forskare belyser kring 
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skapande av kön och exkludering/inkludering. För att sedan få en överblick av PV kommer kapitlet 

verksamhetsbeskrivning. Detta följs upp av Redovisning av resultat som är uppdelad i olika teman 

såsom: Kvinnligt/manligt, ledarskap och social konstruktion. Sedan är kapitlet uppdelat i 

verksamhetsledning och ungdomar för att få en överblick i vad de två grupperna beskriver kring 

studiens teman. Varje tema följs upp av en analys del där informanternas utsagor samman med tidigare 

forskning samt vad som tas upp i studiens teoretiska utgångspunkt. Studien avslutas med en 

avslutande diskussion där reflektioner under studiens gång lyfts fram.  

  

Etiska aspekter 

Studien behöver inte etiskt prövas enligt lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser 

människor. Detta då studien inte innefattar behandling av exempelvis känsliga personuppgifter då 

ungdomarna avidentifieras och med godkännande från de två verksamhetsansvariga presenteras dem 

med endast deras förnamn. Forskningen innefattar heller inga fysiska ingrepp eller studie på något 

biologiskt material. I studien hanteras de fyra forskningsetiska principer som vetenskapsrådet tagit 

fram på följande vis (Vetenskapsrådet 2002). Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna informeras om vem jag är, kommer ifrån 

och vad som är studiens syfte. Det är även vid stor vikt att alla informanterna samtycker samt att de 

informeras om deras frivillighet att medverka, dra sig ur och vilka villkor som råder. Då Polarna 

Värmdö är en så pass liten organisation och som dessutom har ett väldigt utåtriktat arbete finns det 

svårigheter med att bibehålla en anonymitet hos mina informanter. Trots det kommer ungdomarna i 

studien att ha fiktiva namn då det inte är vid vikt vem som säger vad utan vad som sägs. Detta även för 

att deras identiteter ska skyddas så mycket som möjligt samt att ungdomarna ska kunna tala fritt. I 

frågan kring anonymiteten hos verksamhetsledningen är detta svårare i och med organisationens 

storlekt. De två verksamhetsansvariga har givit sitt godkännande att använda deras riktiga namn vilket 

kommer att användas i studien. Intervjumaterialet kommer att skyddas under forskningens gång samt 

att förstöras efter studiens slut. Intervjumaterialet kommer inte att användas för annat än vad studien 

syftar till. 

 

Tidigare forskning 

Vid sökning i databasen SocIndex på sökorden: gender, roles, sex role, social role, fick jag fram 

tjugofem stycken träffar varav jag valde att lyfta fram en studie gjord i USA (2007) då den var mest 

aktuell både med ämne och av tid för publicering. Studien belyser vad som skapat normen för 

ledarskap vilket i min studie är intressant då det kan vara en faktor som påverkar valet av en ny 

verksamhetsansvarig för PV. Normen för ledarskap kan även påverka hur de nuvarande 

verksamhetsansvariga exkluderar eller inkluderar i detta val av ny verksamhetsansvarig. Detta kan 

även påverka vilken syn det förmedlar till ungdomarna i inom PV. Jag har valt att läsa studiens 
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abstract då den ger tillräcklig information då abstracten i sig belyser de delar som jag anser kan vara 

aktuella för min studie.  

 Vid en studie gjord i USA (2007) ville man se vilka faktorer som spelar in ett ledarskap. Man 

kunde i denna studie se hur genus var en faktor som spelade roll i vilket beteende som ledaren hade. 

Eftersom de i studien har upplevt att det är mer vanligt att män är ledare har det skapat att ett manligt 

ledarskap format normen. Detta har medfört att män ses som bättre ledare och att kvinnor ofta 

anammar manliga beteenden för att passa in i de manligt hierarkiska strukturerna och systemen. 

Studien visar att kvinnor ofta ska ha en balans mellan de mer manliga egenskaperna såsom auktoritär, 

självsäker, som krävs som ledare men även ha kvar delar av de mer feminina sidorna, såsom vänlig 

och omtänksam mot andra (Barbuto John E. m.fl. 2007, s.1). 

 Vid sökning i databasen DIVA användes sökorden: genus, ungdomar, könsskillnader, könsroller, 

identitet, skapa kön. Vid sökordet genus gavs det sjuttiofyra träffar.  Jag har valt att lyfta fram tre av 

dessa studier. Ena studien refereras utifrån studiens abstract då den belyser det centrala i den studien 

vilket ger mig i min studie det som jag anser är viktigast att lyfta fram och relatera till i min analysdel. 

Denna studie lyfter fram synen på chefrekrytering vilket för min studie så som studien från USA 

(2007) belyser viktiga aspekter i valet av ledare för en organisation. Detta kan påverka synen på 

manligt/kvinnligt inom gruppen som arbetar och verkar inom organisationen. Den andra studien 

redovisas i sin helhet då det behövs för att få en förståelse för studiens resultat. Studien omfattar tre 

undersökningar som jag lyfter fram och vad dessa undersökningar kommit fram till. Valet av denna 

studie gjordes utifrån att den belyser sociala strukturer och attityder hos människan. Den tredje studien 

är en rapport av en utvärdering från ett projekt som syftar till att kompetensutveckla förskole- samt 

skolpersonal i genusfrågor. Detta för att skapa en skolmiljö där alla elever oavsett kön behandlas på 

lika villkor.  

 I studien av Leena Avotie (2004) lyfter Avotie fram i sitt abstract hur studien har velat se på hur 

chefrekryteringen på tre olika företag ter sig då det råder en brist på kvinnliga chefer inom branschen. 

Studien visar på att det finns olika förklaringar till detta där både utbudet av kvinnliga aspiranter och 

efterfrågan av dessa är orsaker till den rådande bristen. En aspekt till att chefsposterna består av 

majoriteten män kan vara att det är män som sitter i ledningen och att deras val präglas av stereotypa 

uppfattningar om kön och chefsarbetet. Författaren kan se att detta även påverkar 

personalutvecklingsprocessen då cheferna har en stor maktposition. Rekryteringen sker ofta även 

internt vilket även tenderar att missgynna kvinnorna då författaren lyfter fram att det informella och 

interna utbudet domineras av män (Avotie, 2004, s3).  

 I studien av Ingrid Zakrisson (2007) går jag djupare in i en av artiklarna då den kan beröra min 

studie genom att den lyfter fram sociala strukturer och attityder hos människor. Zakrissons (2007) 

studie lyfter genom det fram faktorer som kan vara relevanta att belysa i min studie då det kan vara 

faktorer som påverkar gruppers sociala strukturer och vilka attityder som finns inom dessa grupper.  

Studien skapades för utbildningar vid Mittuniversitetet i Östersund för att utöka kunskapen om 
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genusforskning och på så sätt integrera genusperspektivet i utbildningarna. Studien innehåller texter 

som på olika sätt lyfter fram genus. Studien lyfter fram tre undersökningar av Zakrisson som hon gjort 

kring sociala strukturer och sociala dominanta attityder. Zakrisson (2007) definierar sociala dominanta 

attityder där människors relations till varandra avspeglar statusskillnader mellan grupper i samhället. I 

hennes studie är denna definition tagen av och refererad till Sidanius & Pratto (1999) som menar att 

människors relationer till varandra avspeglar statusskillnader mellan grupper i samhället (Zakrisson, 

2007, s. 63). För att i sociala sammanhang underordna grupper så framhävs statusskillnader, denna 

strävan uttrycker sig i människans sociala dominanta attityd. I den första studien lyfter Zakrisson fram 

hur vilka sociala dominanta attityder som finns inom ideella organisationer. Zakrisson hade som 

utgångspunkt att det inte skulle råda så stor statusskillnad inom organisationen och trodde heller inte 

att det skulle finnas skillnader i den sociala dominansen mellan männen och kvinnorna. Studien visade 

på att i endast det fallet där det var majoriteten kvinnor så rådde det en jämlik social attityd. I de 

organisationerna där män var av majoritet var det männen som var dominanta. Där kvinnor var 

majoritet visade studien på att de traditionella könsskillnaderna suddades ut. Den andra studien belyser 

hur sociala dominanta attityder ihop med personers sexistiska åsikter. Dessa attityder påverkade enligt 

studien personens syn på huruvida meriter eller behov var viktigast när det skulle fördelas resurser 

inom en organisation och i valet av om resurser skulle tilldelas till män eller kvinnor. Studien visade 

på att män med låg grad och kvinnor med hög grad av sexistiska åsikter bedömde män efter merit och 

kvinnor efter behov. Studiens poäng var att man kunde se att kvinnor och män gör lika bedömningar 

där det kan tyckas upplevas att det borde vara en skillnad och att detta grundar sig i individens egna 

värderingar och attityder i relation till objektets kön (a.a. s.66). Den tredje studiens syfte var att se hur 

deltagarna delade in personer i grupper utifrån att grupperna skulle åstadkomma olika mål och ha olika 

syften vid en stafettävling. Den ena gruppen de skulle sammansätta skulle ha som mål att vinna medan 

den andra gruppen skulle ha en bra gemenskap. Slutsatsen av studien var att kvinnor och män 

påverkas olika beroende av gruppens sammansättning och uppgiftens karaktär. Män hade en ökad 

social dominans i grupper med endast män när syftet var att vinna. Den sociala dominansen hos 

kvinnor var som störst i syfte att skapa gemenskap i de grupper där det endast var kvinnor (Zakrisson, 

2007, s.67).  

 Christina Osbeck (2007) gjorde en utvärdering i uppdrag av skolverket av projektet ”På lika 

villkor” från Falu kommun. Christina Osbeck arbetar som universitetslektor vid Karlstads universitet 

och undervisar i forsknings- och utvecklingsarbeten och fick som uppdrag av skolverket att utvärdera 

detta projekt. Utvärderingen skedde i tre faser från september 2006 fram till maj 2007. Projektet ”På 

lika villkor”  skedde mellan 2004 och 2007 och är ett projekt för att kompetensutveckla och öppna en 

diskussion bland förskole- samt skolpersonal kring frågor kring genus. Målet med projektet var att 

ökad medvetenheten kring hur bemötandet utifrån kön sker i förskolan samt skolan och att denna 

medvetenhet ska skapa en miljö där synen på könsroller långsiktigt förändras så att killar och tjejer 

kan gå i skolan på lika villkor (Osbeck, 2007, s.7). I utvärderingen lyfter Osbeck (2007) fram hur 



 11 

språket och kommunikationen är en viktig del i hur individer bemöter andra utifrån vilket kön 

personen har. Osbeck (2007) belyser hur människan genom skapandet av ny kunskap inom olika 

ämnen, i detta fall skolämnen, ger personen ett rikare och mer nyanserat språk. Genom denna nya 

ökade kunskap kring ämnet och det utvidgade språket som detta ger skriver Osbeck ökar personens 

förmåga att iaktta verkligheten. Det påverkar även hur personen tänker kring denna verklighet och det 

språk denne använder (Osbeck, 2007, s.14). Osbeck (2007) skriver hur en kompetensutveckling inom 

jämställdhetsområdet utökar individens språkförmåga och det påverkar hur personen använder sitt 

språk gällande relationer mellan killar och tjejer, män och kvinnor. En kompetensutveckling enligt 

Osbeck (2007) minskar ens ”blinda fläckar” som Osbeck menar är det sätt en person talar omedvetet 

(Osbeck, 2007, s.14-15). Ett resultat som utvärderingen visar på är att flertal av dem som ingått i 

projektet anser att de har fått så kallade ”genusglasögon” vilket de ser som ett resultat av den ökade 

kunskapen projektet inneburit och det vidgade språket det gett (Osbeck, 2007, s.17). En av lärarna som 

deltog i utvärderingen anser att detta har gett henne ett annat sätt att kommunicera med barnen i skolan 

(Osbeck, 2007, s. 18). En svårighet som de som ingått i projektet upplevt med detta nyförvärvade 

språk är att det kan vara svårt att kommunicera med dem som inte har detta språk, då det kan skapa 

svårigheter att bli förstådd sinsemellan (Osbeck, 2007, s.19). Osbeck (2007) lyfter senare i 

utvärderingen fram hur det skulle gynna projektet att utveckla exempelvis barn och föräldrars 

delaktighet och att detta är ett viktig steg för projektets framtid. Detta skulle kanske bidra till en ökad 

och förbättrad kommunikation mellan förskole- och skolpersonal och barn och föräldrar (Osbeck, 

2007, s. 75-77).   

 Yvonne Hirdman är genusforskare och historiker och lyfter fram i sin bok ”Genus – Om det 

stabilas förändrliga former” (2001) hur genus skapas, vilka idealtyper som finns och vad det innebär 

att mannen är normen. Hirdman beskriver mannen som normen då man historiskt sett har sett en 

manlig dominans i tänkandet kring kön (Hirdman, 2001, s.23). Då individen delar människan i 

kategorierna man och kvinna skapas ett stereotypt synsätt både på ett samhälligt och individplan. Detta 

skapar en modell för hur kvinnor och män ska bete sig mot varandra och formar även mallar för vad 

som är manligt och kvinnligt (a.a. s.129-130). Kvinnan och mannen tilldelas olika egenskaper och 

förväntas ha ett visst beteende och genom det kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Detta förklaras 

genom att dessa roller anses som naturligt och biologiskt givna (a.a. s.59-74). Då manligt beteende 

beskrivs som normen och mannen tilldelas en maktposition så är kvinnan delaktig i att upprätthålla 

könsskillnaderna genom sitt sätt att placera sig i den rådande könsrollen (a.a. s.65).  

 Stephan Mendel-Enk (2004) tar upp i sin bok ”Med uppenbar känsla för stil” hur vi är olika 

konstruerade och hur detta kan yttra sig. Boken är ett reportage och har fokus på den debatt som varit 

kring det huliganvåld anordnade av så kallade firmor. Mendel-Enk (2004) lyfter fram hur dessa firmor 

blir ett forum där värderingar kring manlighet blir tydliga, såsom stå pall, behärska dig, var lojal mot 

gruppen, offra dig för något större och viktigare än du själv, den interna hierarkin, den stenhårda 

uppdelningen offentligt/privat, föraktet för svaghet. Mendel-Enk (2004) beskriver hur dessa 
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värderingar är något han upplevt varit centrala i flera manliga sammanhang. Värderingarna 

uppmuntras i skolan, av föräldrar, vänner och i olika media sammanhang (Mendel-Enk, 2004, s.10-

11). Vidare beskriver han hur det är allt vanligare att flickor uppmuntras att förändras och att de ska 

anamma det mer manliga beteendet. Flickor ska vara flexibla och kunna förändra sitt beteende medan 

detta krav inte ställs på pojkar. I ett projekt som kallades ”Flicka våren 2004” ville man exempelvis få 

flickor att våga ta plats och bli bättre på att säga ifrån. I skolan så uppmuntras flickor är förbättra sig 

på de områden de inte kan medan pojkar ofta uppmuntras att göra det som de är bra på (a.a. s.74). I 

yrkeslivet uppmuntras män att sätta det känslomässiga åt sidan och ha en åtskillnad på det privata och 

det offentliga och känslor som kan påverka mannen ska behandlas vid annat tillfälle. Mendel-Enk 

(2004) beskriver hur detta inte är möjligt och hur känslor inte kan skjutas åt sidan utan hur detta gör att 

mannen istället tvingar känslorna att uttrycka sig annorlunda, där exempelvis oro kanske istället yttrar 

sig i aggression (a.a. s.101). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Genusforskare behandlar olika frågor. Det finns forskning kring om kvinnor har samma möjligheter 

som män och hur kvinnor behandlas. En annan fråga är hur genusforskning kan bidra till att 

underordningen av kvinnor hävs. En feministisk kamp som strävar efter att kvinnor i allmänhet ska få 

det bättre. En tredje fråga som även är en fråga som min studie riktar sig till, handlar om att få en ökad 

förståelse av fenomenet genus som helhet. Frågan behandlar varför och hur människan utifrån kön 

delar in varandra i kategorier (Connell, 2002, s.10). För att kunna utveckla mina resonemang och 

koppla min studie till en teori anser jag att diskussionerna inom genusteorier passar min studies syfte 

bäst.  

 Studien har som fokus på vad genusteorier resonerar kring kön och tillskrivna egenskaper. Kön kan 

beskrivas enligt vissa genusteoretiker som en social konstruktion (a.a. s. 21). Genus kan beskrivas som 

att det är skapas och genom det normaliserar vad som ses som manligt och kvinnligt (Butler, 2006, 

s.60). Genusteorier är ett brett fält som belyser många olika aspekter kring genus och skapandet av 

kön. Diskussioner kring kön och genus har inom feministiska teorier funnits sen en tid tillbaka. Under 

sextiotalet kom begreppet genusidentitet som Robert Stoller använde för att definiera den känsla och 

medvetenhet som människan hade om sitt kön (Månson, 2003, s.243). Gayle Rubins var en antropolog 

inom klassisk feministiska sammanhang som började skriva om skapande av genus och hur 

könsmässig arbetsfördelning förstärker människans biologiska skillnader. Hon ansåg att denna 

uppdelning var ojämlik och att det ena könet förtrycker det andra. Vidare ansåg hon att olikheterna 

mellan könen är på grund av en social konstruktion och att på grund av denna uppdelning blir 

genusidentiteten förvriden (a.a. s.244). 

 I studien används definitionen av genus och kön på samma vis som Mattsson (2002). Mattsson 

(2002) definierar kön och genus på så sätt att kön handlar om den faktiska och fysiska kroppen 
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människan har medan genus handlar om hur vi formar och tolkar denna kropp. Det förklaras vidare 

genom att människan tillskriver våra biologiska kön genusaspekterna manligt och kvinnligt efter de 

sociala och kulturella kontexter vi lever i (Mattsson 2002 s.3).  

 Connell (2002) tar upp i sin bok Om genus den genusordning som finns och hur vi människor 

genom att konstruera manligt och kvinnligt och i vårat dagliga sätt att bete oss intar en plats i denna 

genusordning (Connell 2002 s. 15). Connell (2002) beskriver det som att vi människor genom att vi 

konstruerar oss själva som maskulina eller feminina placerar oss i genusordningen. Alternativt så tar vi 

den platsen som vi blir tilldelade men framförallt tar vi denna plats genom hur vi dagligen beter oss 

(a.a s.15). Inom organisationer där det finns fasta genusarrangemang det vill säga mönster i 

exempelvis vem som gör vad och sociala indelningar utifrån kön kan benämnas som genusregim (a.a. 

s.75).  

 Judith Butler (2006) lyfter fram hur normer skapas och att normer inte ska ses som en lag utan en 

socialkonstruktion. Vad som ses som normer i ett samhälle behöver inte alltid vara uttalat men 

effekten av dem kan vara tydlig och dramatiskt då det är de regler som skapar ett slags outtalat 

normaliseringsstandard (Butler, 2006, s.59). Normen blir det som skapar en gemensam standard 

(Butler, 2006, s.67). Att bli bekräftad sitt genus är att bli bekräftad som människa, ett erkännande som 

blir ett slags maktcentrum kring vem som kvalificerar sig (Butler, 2006, s.24). Butler (2006) diskuterar 

kring om genus är en norm och om det så är fallet så skapas det en modell som individer vill 

efterlikna. Genus får genom det en social makt och genom det sätt människan beter sig med sina 

socialt vardagliga rutiner bekräftas och befästs de normer som genus har (Butler, 2006, s.65). Butler 

(2006) lyfter även fram att ett sätt att återskapa genus, att bekräfta genusroller är genom lagar och 

regler som skapas i samhället. Hon för en diskussion kring att lagar om sexuella trakasserier har 

skapats utifrån att det i majoriteten av fallen är mannen som trakasserar och kvinnan blir trakasserad 

och att en lag för detta bekräftar en slags dold effekt av kvinnans underordning av mannen (Butler, 

2006, s.69-71).   

 

Skapande av kön 

Kön skapas i möten med andra. I alla våra relationer och i möten med andra människor blir det en 

slags förhandling om vad som är kvinnligt och manligt och som vi vidare kopplar till vår könsidentitet 

(Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, s.17, 21).  Den fysiska kroppen tolkas av andra och beroende på 

exempelvis kultur, tid, etnicitet har omgivningen olika innehåll till vad som ses som manligt och 

kvinnligt (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, s.21-22). I det sammanhang man föds, blir även kvinnligt 

kopplat till feminint och manligt till maskulint och detta utgör normen för hur människan ska bete sig 

utifrån sitt kön (a.a. s.25). Hur en person väljer att se på sig själv och vilket genus den har förstås 

utifrån vilken definition denne har av maskulint och feminint. Definitionen av maskulint och feminint 

kan vara påverkad av de normer som individen har omkring sig (Butler, 2006, s.59).  
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 Många arrangemang som exempelvis olika former på kläder, frisyrer, separata toaletter kan ses 

som naturliga men som även stärker genusskillnaderna. Dessa arrangemang blir till en norm och bryter 

man dessa normer ses det som annorlunda. I samhället kan vissa typer av evenemang stärka 

genusskillnaderna genom att förmedla och skapa vad som är manligt/maskulint och kvinnligt/feminint 

(Connell, 2002, s.14). Begreppet genus syftar till just det att kön är en social konstruktion då det är vi 

människor som skapar vad som är manligt och kvinnligt. Genom hur vi beter oss i vårat dagliga liv 

intar vi en plats i den så kallade genusordningen (a.a. s. 15). När vi tar denna plats och genom det 

stärker genusskillnaderna finns en viss risk att vi även stärker en ojämlikhet mellan könen (a.a. s.16). 

Enligt Connell (2002) skapas och förmedlas genusskillnader när människan visar upp perfekta 

exempel på maskulinitet och femininitet. Han förklarar vidare att skapandet av vårat kön är en 

pågående process och inget statiskt tillstånd (a.a. s.14-15). 

 Inom sociala relationer bildas strukturer genom varaktiga eller vidsträckta mönster. Genus kan 

genom detta ses som en social struktur då vi har ett mönster i vår sociala ordning. På samma sätt som 

vi intar en plats i genusordningen genom hur vi dagligen beter oss skapar vi även denna struktur (a.a. 

s.21). Genus kan förklaras på så sätt att samhället förhåller sig till människokroppen och detta ger 

konsekvenser, både privat och samhälligt. (a.a. s.22).  

 

Exkludering – inkludering 

Tilldelning av egenskaper sker redan när vi föds och under uppväxten skiljs pojkar och flickor åt 

genom det sätt omgivningen behandlar dem (Gens, 2002, s.9-10). Detta kan innebära att vi 

särbehandlar människan efter vilket kön denne har. Enligt Gens (2002) ger man exempelvis pojkar 

mer utrymme och lösare tyglar medan man kräver mer av flickor genom att begränsa deras utrymme 

och att flickor ska lyda mer (a.a. s.10). Genom uppfostran befäster människan könsroller som kan falla 

in i stereotypa könsroller som, i de framtida miljöer vi vistas kan stärka eller bryta dessa roller. I 

förskolor används ofta flickor till att lugna ner pojkar genom att man placerar dem varannan flicka och 

varannan pojke, vid samlingar, i matsalen och där behovet finns. Gens (2002) beskriver att flickorna 

tidigt lär sig att lyssna in pojkarnas behov och genom att placera flickor och pojkar på detta sätt kan 

flickorna vara till hjälp för personalen att tillgodose pojkars behov (a.a. s.34). Pojkars beteende 

förklaras som statiskt, dem är som de beter sig, medan flickors beteende kan förändras då flickor 

handlar, dem är inte vad de gör (a.a. s.35).  

 Könsmaktsystem, även kallat genussystem kan förklaras genom att det är ett patriarkalt system som 

ordnar människor efter kön (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, s.36). Detta system är uppbyggt av 

människan och strukturerna behålls då människan fortsätter att skapa dem (Elvin-Nowak, Thomsson, 

2003, s.38).  

Genusordningen gör att även män kategoriseras och placeras i fack vilket för dem kan vara negativt 

och till deras nackdel (Connell, 2002, s.12). Gens (2002) beskriver hur det ofta är lättare för en flicka 
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att ha ett manligt beteende än vad det är för en pojke att ha ett kvinnligt beteende om denne ska 

accepteras av omgivningen (Gens, 2002, s.61).  

  Genom språket så exkluderar, inkluderar och generaliserar vi (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003, 

s.32). Hur vi talar om kvinnor och män speglar den verklighet och vilka villkor som gäller (Hirdman, 

s.25). I vårt sätt att förhålla oss till varandra så upplevs könet som det mest avgörande faktorn (Gens, 

2002, s.10). Redan i förskoleålder kan man se hur flickor och pojkar har olika sätt att samtala. Flickor 

kan oftast finnas hos de vuxna och där samtalet och relationen är det viktigaste medan pojkar ofta ser 

aktiviteten som högsta prioritet (a.a. s.38). Det verbala språket kan ses hos flickor som mycket mer 

utvecklat än vad det är hos pojkar (a.a. s.55). Gens (2002) besökte en förskola där man kunde se hur 

personalen i samtalet med pojkar gav mer order medan de med flickorna förde en mer utvecklad 

dialog (a.a. s.59). Pojkar och flickor övar ofta in motsatta beteenden och det är en del av skapandet av 

vad som är manligt och kvinnligt, vi särskiljer varandra genom att inte bete sig som det motsatta könet 

(a.a. s.49-50).  

 Gens (2002) tar upp hur flickor börjar komma in på de allt mer klassiska manliga utbildningarna. 

Tidigare har det varit en uppdelning inom utbildningar, där flickor söker sig till 

samhällsvetenskapliga, omvårdnadsprogram, estetiska och barn/fritidsprogram medan pojkar sökt sig 

till allt mer tekniska, fordon, natur och industriprogram. Gens förklarar att det är ovanligare att pojkar 

söker sig till kvinnliga yrken då det är sett som omanligt och feminint och för mannen är det oerhört 

viktigt att vara det som kvinnan inte är (a.a. s.65-66). Gens (2002) lyfter fram att det är i tonåren som 

människan som starkast kämpar för sin identitet, framför allt pojkar (a.a. s.66). Gens (2002) berättar 

om hur pojkar i tidig förskoleålder söker sig till grupper, de rangordnar sig snabbt och tar en plats i 

hierarkin. Gemenskapen är oerhört viktig för pojkar och de är beredda att betala ett högt pris för att få 

vara med i en grupp (a.a. s.31, 67). Han beskriver även hur flickor inte får lära sig att fysiskt kliva in 

och våga ta konflikter vilket ibland krävs för att lära sig att sätta gränser (a.a. s.31). 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Polarna Värmdö (PV) startade 1999 och är en verksamhet som arbetar med och för ungdomar. Deras 

främsta arbetsuppgift är att nattvandra inom kommunen. Initiativet till verksamheten kom då det till en 

början fanns en del ungdomar som kommit i kontakt med Värmdös socialtjänst och en 

socialsekreterare ansåg att dessa ungdomar behövde en ny typ av verksamhet som kunde erbjuda ett 

mer positivt forum än vad de då var verksamma inom. Delvis rörde de sig ute på nätter och helger 

vilket inom kommunen hade blivit allt vanligare bland ungdomar. Inom dessa folksamlingar förekom 

det mycket alkohol, misshandel och skadegörelse. Socialsekreteraren ansåg att dessa ungdomar som 

han kommit i kontakt med var i behov av att vara i en verksamhet där det även fanns ungdomar som 

inte rörde sig i dessa kretsar. Strax efter att denna idé kom anställdes Johan för att utveckla 

organisationen. I dagsläget leds verksamheten av Johan och Anders. Deras roll som 
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verksamhetsansvariga innebär ett ansvar för organisationen samt gruppen av ungdomar. Detta 

innefattar till exempel att de är ansvariga för vilka ungdomar som väljs in i gruppen samt den 

utbildning som dessa ungdomar erbjuds. Ungdomsgruppen består av sexton stycken ungdomar mellan 

sjutton och tjugo år. Fram tills det att man fyller tjugo år får man vara aktiva i PV och för varje pass de 

arbetar får de ett arvode. Man har antagit hälften av ungdomarna genom ansökningar och hälften på 

rekommendation av socialförvaltningen. De ungdomar som kommer från rekommendation från 

socialförvaltningen på Värmdö kommun ingår i ett så kallat revanschprogram. Detta revanschprogram 

innebär att ungdomen medverkar i PV som en del av ett förebyggande arbete för sig själv. PV är en 

verksamhet där det sociala arbetet sker både inom verksamheten men även i det arbete som gruppen 

ska utföra på fältet. På helgerna arbetar man ute på fältet med nattvandring och blir som en resurs för 

polisen då man arbetar där ungdomar finns. I deras arbete handlar det om att bygga nätverk genom att 

knyta kontakter med ungdomar, polisen och andra aktörer inom kommunen. Verksamheten har sedan 

starten utvecklats och har blivit en modell för hur även andra kommuner vill arbeta med ungdomar 

vilket har lett till att PV finns inom fler kommuner såsom Nacka men även i andra delar av Sverige.  

 

Redovisning av resultat 

I presentationen av resultatet och analysen delas informanterna in i två grupper, arbetsledning och 

ungdomar. Detta utifrån att dessa två grupper har olika utgångslägen i verksamheten varav den ena 

gruppen har ett övergripande ansvar över gruppen och genom det även har en viss maktposition och på 

så sätt även har en överordnad position. Redovisningen görs även utifrån temana: Kvinnligt/Manligt, 

ledarskap samt social konstruktion.  Först ges en kort presentation av de två olika grupperna: 

arbetsledning och ungdomar. Därefter presenteras informanternas utsagor för att sedan kopplas till 

tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkten. Informanternas utsagor lyfts fram för att 

förstärka och lyfta fram deras ord. I analysdelen lyfts likheter, skillnader och eventuella motsägelser 

fram hos och mellan informanterna. 

 

Arbetsledning och ungdomar 

Polarna Värmdös (PV) arbetsledning består av Johan och Anders. De är ansvariga för PV som är en 

verksamhet i socialförvaltningen på Värmdö. Då PV har som främsta uppgift att nattvandra under 

helger och vid speciella tillfällen som exempelvis valborg och skolavslutningar är det alltid en från 

arbetsledningen som medverkar och har huvudansvaret. Vid andra tillfällen än nattvandringen, såsom 

vid utbildningar, arbetar Johan och Anders parallellt.  

 Ungdomarna är fyra stycken aktiva ungdomar i gruppen Polarna Värmdö mellan åldern arton och 

tjugo år. Camilla och Robin har varit aktiva i verksamheten i cirka tre år och Anna och Patrik har varit 

aktiva sedan ett år tillbaka. Ungdomarna är ute och nattvandrar med gruppen ungefär varannan helg, 

antingen fredag eller lördag.  
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Kvinnligt/Manligt 

Temat formades utifrån frågor som berörde deras upplevelse av manliga och kvinnliga egenskaper. 

Frågor de fick handlade delvis om hur de ser på män och kvinnor, vilka egenskaper de tilldelar könen 

och hur detta kan påverka gruppen PV. Inom temat talade vi även om den rådande könsfördelningen 

och hur det kan komma att påverka gruppen.  

 

Arbetsledning om kvinnligt/manligt 

Vid intervjun med Johan pratade vi om könsfördelningen i gruppen och hur det kommer sig att 

Polarna nu består av flest tjejer. Johan anser att en aspekt i det är att tjejer har tagit allt mer plats i 

samhället och att tjejer allt mer rör sig i miljöer som påverkar dem negativt. Detta gör att tjejer allt mer 

kommer i kontakt med socialtjänsten och på så sätt kommer i kontakt med PV. Han menar även på att 

en del i att det är majoritet tjejer i grupper handlar om att tjejer har ett mer vårdande beteende och vill 

ta hand om människor i kris. Detta stämmer Anders in i och anser att tjejer ofta vill ”rädda” andra och 

framför allt förändra andra till något dem inte är. Han beskriver vidare att vid valet av nya ungdomar 

handlar om att hitta medlemmar som kompletterar varandra och det är viktigt att det finns en balans i 

gruppen. Anders anser att det behövs både ungdomar som är framåt men även de som är mer 

lugnande. Själv så anser han att han i valet av ungdomar inte ser till könet utan att han vill arbeta med 

så lite könsindelningar som möjligt. 

 Vidare så talar vi om det finns en viss stil inom gruppen och hur denna stil kommer till uttryck. 

Johan ställer sig frågande till vad som är manligt och kvinnligt. Anders beskriver hur han upplever att 

stilen i gruppen har förändrats och att beteendet hos tjejerna har blivit allt mer mindre ”tjejigt”. Han 

beskriver att han tidigare ansett att killars beteende innefattar ett grövre språk med svordomar och mer 

grova skämt och att han i dagsläget anser att tjejer också har detta beteende. Johan lyfter fram hur 

organisationen är uppbyggt på ett sätt som kan påminna om hur klassiskt manliga yrken organiserar 

sig. Han exemplifierar dessa yrken med räddningstjänst, polis och militär. Johan har i sitt arbetsliv 

arbetat inom dessa områden och kan uppleva att detta har påverkat hur han velat bygga upp PV’s 

organisation och beskriver dessa så här: 

 
Rak tydlig organisation, förhoppningsvis är det en rak och tydlig kommunikation. Sen är det vissa, 
vi slänger oss med vissa ord som kommer från det militära och från räddningstjänsten och så och 
då blir det ju den schargonen lite mer manlig då. Jag har hört, jag tycker inte att den är macho men 
man har hört att folk utifrån kan tycka att det här är macho.  

 

När båda ska beskriva manligt och kvinnligt beteende exemplifierar de detta med stereotypa 

exempel. Johan lyfter fram att kvinnor inte har den där raka och tydliga kommunikationen som 

han anser är klassiskt manligt och Anders lyfter fram hur män ofta har svårigheter att utföra två 

sysslor samtidigt. Anders beskriver detta som en biologisk grej och att det är på detta sätt vi är 
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konstruerade. Johan lyfter fram hur tjejer och killar tar sig ann saker på olika sätt och ger 

exemplet på att tjejer ofta vill läsa instruktionsguiden medan killar går mer rakt på sak. Han 

anser att detta kan vara till tjejers nackdel, då kanske killar hinner lösa uppgiften snabbare. 

Johan anser dock att det är viktigt att tjejer får möjlighet att visa att de kan lösa uppgiften, då 

han tror att tjejer kan lösa den minst lika bra som killar.  

 På fältet beskriver båda att tjejer och killar får olika roller men att de ställer samma krav på 

ungdomarna oavsett vilket kön de har. Johan berättar att det sker en viss uppdelning utifrån 

vilket kön ungdomarna i gruppen har och vilken typ av situation som råder då killar och tjejer 

fyller olika funktioner. Anders påpekar att tjejer och killar i gruppen hanterar situationer olika 

men att han anser att detta är mest individuellt. Han anser däremot att han tror att om gruppen 

skulle bestå av majoriteten killar skulle det finnas en risk att tjejerna skulle hamna i skymundan 

då killar har en tendens att ta över gruppen. Johan beskriver att han tror att om gruppen bestod 

av endast tjejer så skulle dessa få arbeta hårdare ute på fältet för att få respekt och trovärdighet 

från de unga killar som de möter. Han tror även att det finns ett behov hos de killar de möter ute 

på fältet att få manliga förebilder.  

Vid ingripanden på fältet lyfter Johan och Anders fram olika aspekter som påverkar valet av vilket kön 

som får vilken typ av uppgift. Anders förklarar att en anledning bakom att det finns en uppdelning av 

tjejer och killar ute på fältet har sin bakgrund i att det tidigare har uppstått missförstånd när killar från 

PV hjälpt unga tjejer de mött på fältet. Han berättar att det vid ett tillfälle var en ung tjej som 

konsumerat alkohol som fick hjälp av tjejer men som skrek att hon skulle anmäla dem för våldtäckt då 

hon trodde att det var killar som var på henne. Anders anser att för att undvika att killar från PV ska bli 

anklagade för detta så låter man alltid tjejer ta hand om tjejer. Johan beskriver vidare att uppdelningen 

handlar även om att det råder en viss fysisk skillnad på tjejer och killar som gör att han hellre väljer in 

en kille än en tjej vid ett slagsmål. Samtidigt vill han lyfta fram att tjejer inte alltid ser till sina 

förmågor och vad de kan bidra med i olika situationer, framför allt då han upplever att vissa tjejer 

anser sig bli exkluderade då de inte får ingripa vid slagsmål:  

 
Nej men ni är bra på att iakta, vem gör vad och så vidare så kan ni ta dem och prata med. Då ser 
dem sig, då ser dem inte till sin förmåga, för då tycker dem att de också ska ge sig in i det här. 
Men du väger lite mindre och du är inte lika stark. Dem här som slåss, dem är 25 och väger som 
jag, 100kg lixom. Då måste man vara smart och bara för att det är, om man nu ska prata genus då, 
”nä men vi skickar in en tjej i det här därför att vi har inte gjort det på länge och det ska vara 
jämställt” 

 

Johan beskriver att han anser att han behöver agera olika när han är med tjejer och att han väger sina 

ord mer när han kommunicerar med dem. Detta anser han handlar om att tjejer och killar bearbetar 

information på olika sätt då han upplever att tjejer är mer känsliga och tolkar hans ord på ett annat sätt 

än vad en kille skulle göra: 
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Men vi är ju olika. På många sätt och vis. Rent fysiskt är vi olika. Och sen så är det hur vi tar emot 
information och hur vi bearbetar information är också helt olika. Jag känner att jag får vara, väga 
mina ord mera när jag pratar med tjejer än med killar. //…//Om en kille gör och en tjej gör på ett 
visst sätt så tycker inte jag att det är bra. Då säger jag till killen ”men gör inte på det här viset” 
”nej” säger han då. Medan tjejer uppfattar när jag säger på det viset att jag tycker att hon är dålig. 
Så kan det uppstå ibland. Men det är inte så jag menar. Man får vara mer pedagogisk. 

 
Inom gruppen beskriver Johan att han inte upplever att det är olika mellan könen och att han inte 

behandlar dem olika utifrån vilket kön de har. Han kan samtidigt se att tjejer och killar skiljer sig åt i 

gruppen och att det finns olikheter mellan könen och att detta är något som man i en organisation bör 

ta tillvara på då det är något som kan organisationen starkare. Han beskriver att tjejer oftare analyserar 

och har åsikter medan killar har färre åsikter och mer agerar direkt. Anders beskriver hur han upplever 

att killarna och tjejerna i gruppen förändrar sitt beteende under tiden de är aktiva i gruppen. Han 

beskriver att tjejer ofta är mer tysta i början och tar inte för sig på samma sätt som killarna gör. Han 

anser att killar kan vara väldigt pratsamma i gruppen men att både killar och tjejer kan i början vara 

lite försiktigare när det rör sig ute på fältet. Anders beskriver att de nya inte alltid brukar ta det första 

klivet fram och ta den första sociala kontakten med ungdomarna de möter utan att de väntar ut det lite. 

Han upplever detta framför allt hos tjejer. Vid konflikter inom gruppen anser Anders att det hanteras 

olika beroende på om konflikten sker mellan tjejer eller killar. Han förklarar att killarna i gruppen ofta 

agerar ut sina konflikter på en gång medan tjejer kan dra ut på en konflikt under en längre tid: 

 
//…//Killar är mer så att de brusar upp och sedan är det över medan tjejerna är mer långsinta och 
så. Jag har inte varit med om någon kille, även om de blir jätte osams i gruppen när vi varit ute och 
jobbat angående någonting eller så. Så har det tagit en timme, sen sitter de och garvar ihop i alla 
fall. Medan tjejerna kan så här att de byter 5, flera veckor framåt, att de inte jobbar ihop med tjejen 
de har blivit osams med.  

 

Ungdomar om kvinnligt/manligt  

Både Anna och Camilla beskriver att vissa i gruppen anser att killar är fysiskt starkare och bättre på att 

ingripa vid slagsmål. Camilla tror att det är få killar som skulle välja att ta in en tjej vid ett slagsmål. 

Hon lyfter även fram att tjejer oftare vill ta reda på vad som har hänt och förstå sig på situationen 

medan killar helst kliver in direkt. Camilla berättar att hon först nu med mer erfarenhet upplever att 

hon vågar kliva in mer vid slagsmål. Anna beskriver att hon kan uppleva att tjejer ofta har en lugnande 

effekt vid slagsmål. Robin belyser även detta och att det även kan uppfattas som rätt aggressivt när en 

kille ingriper vid ett slagsmål. Robin anser inte att det handlar om att en tjej inte fysiskt skulle klarar 

av att bryta ett slagsmål men att han själv aldrig skulle vilja vara den som gjort att en tjej skulle bli 

slagen. Han berättar att han aldrig skulle sätta in någon, oavsett kön, i ett slagsmål om han inte trodde 

han denne skulle kunna klara av det. Camilla beskriver att hon upplever att killar ofta har en mer 

sparad energi som kan få utlopp då de ingriper vid slagsmål:  

Jag tror att det är att alla killar har väl velat slå ner någon, så här att, det är inte många som har 
gjort det. Alltså de, killar, det känns som att de sparar på sin energi på något sätt och känner ”fan 
va skönt det skulle vara med slagsmål”. Alltså bara det att de gillar krigsfilmer säger ju en hel del 
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liksom. Och så vill de väl gå emellan för om de skulle fått en slags så, skulle de inte få slå tillbaka 
utan putta bort dem så här, bli av med energin liksom//…// 

 

Anna beskriver att det blir en viss uppdelning utifrån kön när de är ute på fältet. Camilla lyfter fram 

hur detta kan vara på grund av att lika kön förstår sig på varandra bäst. Samtidigt anser hon inte att det 

alltid är rätt att det är denna uppdelning då hon anser att det i dagens samhälle är allt mer vanligt att 

tjejer och killar umgås allt mer med varandra och bästa kompisen kan vara en av motsatta kön. Hon 

tror även att om de möter en kille ute på fältet kan denna kille uppleva att det är lättare att prata med 

en tjej om han är ledsen då hon tror att han skulle känna sig mesig om han blev bemött av killar. Detta 

bekräftar Anna när hon berättar om ett tillfälle då hon tog hand om en kille. Anna upplevde att denna 

kille kunde utifrån att hon är en tjej få visa sig mer svag vilket han inte hade gjort om det var en kille 

som han fick hjälp av:  

 

//…//Att tjejer, vi tjejer i gruppen vi har ju oftast en lugnande effekt när vi kommer till sådana 
ställen där folk bråkar.//…// Då träffade vi en kille som mådde jätte dåligt, då känns det som, då 
tog jag honom och pratade med honom. Och det kändes som att han fick vara ledsen liksom. 
Skulle en kille tagit det så hade det nog blivit mer macho, att han ska vara arg bara. Så jag vet inte, 
jag tror att.. Många gånger tror jag att det är enklare för killar att prata med en tjej när de mår 
dåligt och är ledsna liksom. Så har jag upplevt det i alla fall när jag har varit ute och jobbat.  

 

Robin anser även att det finns en viss säkerhetsaspekt i att det vid slagsmål blir en uppdelning utifrån 

kön av gruppen. Detta menar han handlar om att killarna i PV inte ska bli anklagade för att ha tagit på 

en tjej ute på fältet på ett felaktigt sätt och att han även tror att om en tjej blivit våldtagen så vill hon 

hellre mötas av tjejer än killar. Han beskriver tjejer i gruppen som känsligare och att vid jobbiga 

situationer kan detta innebära att tjejer tappar fokus från jobbet: 

 
//…// Om vi talar i gruppen så kan det kännas som att tjejer är mer, jag säger inte att det är fel, 
men det känns som att de är mer känsliga på något sätt. Då kan det oftast bli så att om det är en 
jobbig situation så känns det som att, det här med att dem är känsligare så kan det bli som att de 
tappar fokus på själva jobbet utan då blir det mer som att det blir en jobbig situation bara och jag 
vet inte//… // 

 
Både Patrik och Anna anser inte att de upplever att det är någon uppdelning utifrån kön inom 

gruppen och Patrik anser att det är individuellt hur man hanterar situationen, att det handlar 

om hur personen är. I Polarna upplever Camilla att man uppmuntras att vara sig själv och att det med 

att man tar olika roller ute på fältet har blivit något som skett automatiskt. Hon anser att Polarna och 

framförallt Johan och Anders uppmuntrar dem att vara en stark individ. Patrik belyser att de ute på 

fältet blir behandlade olika av de ungdomar som de möter: 

 
Men om till exempel två killar står och bråkar så kanske, om en tjej kommer fram och försöker 
stoppa det då är det klart att de behandlar den tjejen annorlunda än om en kille skulle, för då blir, 
en kille skulle bli mer en del av bråket. En tjej har en annan roll, jag tror att hon, hon har en given 
roll som bara liksom att ”sluta” och att hon inte ska bli skadad. Det är inte många killar som tycker 
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om att slå tjejer eller ge sig på tjejer. På det sättet får man olika roller, man har ju olika, precis, 
olika roller.  

 

Anna beskriver tjejer som antingen rosa eller blå och att detta är en benämning som används på 

hennes arbetsplats utanför PV och att hon där beskrivs som en blåtjej. En typisk rosatjej pratar skit om 

andra bakom deras ryggar och bryr sig mest om sitt utseende. Även Camilla, Robin och Patrik 

beskriver hur det är vanligare hos tjejer att prata om varandra och som både Camilla och Robin 

beskriver handlar det om att ”prata skit”. Camilla anser att tjejer blir lättare griniga och har lättare att 

skapa intriger och grupperingar. Anna anser att det finns ett starkt behov av fler killar i gruppen och 

Camilla beskriver att hon anser att killar bidrar till att det inte är lika mycket prat utan att det är mer 

”aktion”. Både Camilla och Robin beskriver även att de anser att killar inte beter sig på samma sätt då 

killar inte lägger samma energi på vad som sägs om dem. Robin förklarar:  

//…//Det är mycket intriger, tjejer emellan i gruppen. Medan grabbar, dem typ bara ”skit samma, 
orkar inte”. Det är väl det som jag ser att jag inte har. Jag är mer, tycker jag någonting så säger jag 
det. Det är ingen ide och gå omkring och babbla till alla i gruppen förutom till personen det 
handlar om liksom. Det känns som att det, det blir fel då. Det är väl den tendensen, tjejer har i 
våran grupp att det är mycket snack runt omkring och personen lämnas liksom utanför. Sen kan 
det inte förändras genom att den inte får reda på någonting. Och det har jag märkt, de situationerna 
händer oftast runt tjejer. //…// 

 

Patrik tror att tjejer kan bli begränsade av att de känner efter mer än vad killar gör, då det behövs 

läggas mycket energi att bearbeta vad andra säger och tycker. Hans erfarenhet av detta är att tjejer 

ägnar mycket tid att känna efter:  

 
//…//var är jag någonstans i gruppen just nu och vad tycker gruppen om mig och vad har jag i 
hierarkin, vart står jag någonstans liksom?//…// 

 

Båda Anna och Camilla beskriver att de anser att de inte skulle beskriva sig själva som endast ha 

kvinnliga egenskaper utan att de upplever att de har egenskaper som skulle klassificeras som mer 

manliga. Patrik beskriver att han upplever att tjejer har mer kontakt med sina känslor och att tjejer 

utgår mer från deras känslor och att detta är kvalitéer som killar inte har. Camilla anser att killar inte 

går in lika mycket på djupet som tjejer. Killarna i Polarna anser hon har lättare för att anpassa sig till 

den situationen som råder, vare sig det är i skolan eller ute med Polarna. 

 Patrik beskriver att han själv kan se att han utgår mycket från hans känslor och att detta gör att han 

inte skulle beskriva sig som speciellt manlig. Han kan uppleva att han skiljer sig från killarna i hans 

omgivning då han lägger mycket vikt på vad folk säger och vad de tycker om honom och även vad han 

tycker om sin omgivning. Patrik beskriver att killar oftast går mer på och att han är mer försiktig. Han 

kan ibland uppleva att detta inkräktar på hans manliga sida då det försämrar hans fokus när han lägger 

mycket energi åt att analysera vad andra människor tycker och tänker kring honom. Anna beskriver att 

hon själv alltid sett att hon varit en omhändertagande person och att detta kan ses som en mer kvinnlig 

egenskap. Camilla kan uppleva att på grund av att hon inte ser sig själv som tjejig så kan hon känna att 
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hon har svårt för vissa tjejer i gruppen. Hon anser inte att hon och de flesta tjejerna inom gruppen har 

samma sociala liv utanför gruppen och att detta gör att de kommer från olika världar. Hon kan uppleva 

att det förväntas av henne att hon ska samtala med tjejerna i gruppen när de är ute på fältet vilket hon 

kan uppleva kännas påtvingat och att hon många gånger känner större samhörighet till killarna inom 

gruppen än tjejerna. Camilla beskriver att hon kan uppleva att vissa tjejer hellre skulle vilja umgås 

med sina vänner utanför PV och att hon hellre väljer att arbeta med PV: 

 
//…//Jag är lite anti tjejerna i min grupp, jag kanske inte gillar dem, jag kanske är tjej jag också. 
Nä men det är väl, men just det här att jag inte har varit ute och festat någonting, nästan alla andra 
tjejer har det, ett par stycken i alla fall. Så vi kommer från olika världar liksom. Redan där så har 
man ju förutfattade meningar som man försöker att inte tänka på men ändå så blir det så här att 
man märker att dem liksom ibland hellre skulle ha varit ute och druckit sprit än att jobba med 
Polarna, att det inte händer någonting. Jag tycker att det är schysst vad som än händer, än att bara 
sitta hemma, inte för att jag tycker att det är tråkigt men, så det blir ju liksom, där blir det ju också 
någon skillnad på killar och tjejer liksom.//…// 

 

Camilla anser att det är mer skillnad mellan åldersgrupperna i Polarna än huruvida det finns en 

skillnad mellan könen. Både Camilla och Anna belyser att det finns en bra kontakt inom gruppen och 

Camilla anser att det är bäst sammanhållning inom åldersgrupperna då de är där som hon upplever att 

det finns största gemensamma nämnare. Mellan åldersgrupperna kan Camilla uppleva att det finns för 

stor skillnad då hoppen mellan åldrarna innebär att de har olika livslägen: 

 
//…// vi som är äldst, där finns det inte direkt några skillnader mellan killar och tjejer. Vi snackar 
jätte mycket med varandra och behandlar varandra lika. Jag kan tänka mig att det är så att de som 
till exempel är yngst, eller nyast, att de snackar typ med varandra på samma sätt. Det kanske inte 
riktigt är för att de varit tillsammans lika länge liksom mer än att det är skillnader mellan killar och 
tjejer så är det mer åldersmässigt. Även fast det bara är tre år så är det ändå liksom, vi har liksom 
gått ut gymnasiet, dem har kanske precis börjat gymnasiet, alltså typ en sådan faktor. Men också 
att, men då känns det som att det blir ett lika stort hopp till tjejerna neråt som killarna neråt, att det 
inte är så här mycket just bland killar och tjejer så, alltså. Men det, ja, jag vet inte riktigt vad det 
beror på. //…/ 
 

Patrik anser att han agerar olika beroende på om han umgås med tjejer än med killar. Han förklarar att 

han anser att man måste akta sig mer med vad man säger till en tjej, då han anser att tjejer är 

känsligare än killar och att killar är mer rak på sak i sin kommunikation: 

  
//…//Just för att de är lite mer i kontakt med sina känslor eller hur man ska uttrycka sig. Men man 
är väl lite försiktigare, lite mer taktisk tror jag. Med killar, killar kan man vara lite mer, jag hör 
ofta att om man hänger med, om en tjej kommer och sätter sig med flera killar, då kan hon uppleva 
att det är väldigt skönt och vara i den här gruppen med killar just för allting är väldigt rakt på sak, 
inte så mycket liksom snack omkring. Man går direkt på ämnet. Och jag kan uppleva det mycket 
när jag är med tjejer att det är väldigt mycket, allting är väldigt försiktigt och inte alltid så men 
ofta, det finns ju många olika grupper av tjejer eller kvinnor. Så måste man vara försiktigare med 
vad man säger.  

 
Patrik upplever att det finns mycket fördomar kring kvinnor och att samhället nu börjar släppa in 

kvinnor mer men att det fortfarande finns spår av att kvinnor ses som ett snäpp lägre än männen. På 

fältet kan han se att dessa fördomar på ett sätt finns kvar: 
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//…// Om vi är ute och jobbar så är det alltid så att, det är aldrig en kille som går fram till en tjej 
som mår dåligt, man skickar alltid fram en tjej. Och är det en kille som mår dåligt då är det en 
kille. Man förstår varandra. Dem känner sig tryggare så.//…// 

 

Analys Kvinnligt/manligt 

Samtliga informanter beskriver att de upplever tjejer som känsligare än killar och att orden i samtal 

med en tjej måste avvägas mer än med en kille. Johan uttrycker sig: ”//…//Och sen så är det hur vi tar 

emot information och hur vi bearbetar information är också helt olika. Jag känner att jag får vara, 

väga mina ord mera när jag pratar med tjejer än med killar .” Både Johan och Anders lyfter fram hur 

kvinnan är mer beskrivande och mannen är mer rak och tydlig i sin kommunikation. Detta kan 

förklaras genom att flickor och pojkar lär sig olika kommunikationssätt redan i förskoleålder. 

Flickor beskrivs få en mer utvecklad verbal förmåga då förskolepersonal oftare för en mer dialog med 

dem och med pojkarna innehåller dialogen färre ord och mer order (Gens, 2002, s.59). Språket är en 

viktig del i hur grupper kan kommunicera och förstå varandra. En grupp som lär sig samma språk kan 

på så sätt förstå varandra bättre (Osbeck, 2007, s.14). Patrik lyfter fram hur han har upplevt att många 

tjejer trivs i miljöer där det är mycket killar då han upplevt att tjejerna uppskattat denna mer raka 

kommunikation. Könet är den mest avgörande delen i hur människan förhåller sig till varandra (a.a. 

s.10). Samtalet och relationen för flickor kan beskrivas som det viktigaste för dem medan det för 

pojkar är mer prioriterat med aktivitet (a.a. s.38).  

 Bland ungdomarna beskriver Camilla, Anna och Robin en del negativa kvinnliga egenskaper som 

de själva inte relaterar till. Både Camilla och Anna skulle inte beskriva sig som speciellt tjejiga då de 

anser att tjejer snackar mycket skit bakom andras ryggar. Robin anser heller inte att detta är en 

egenskap som han har då han anser att han är mer rak och ärlig med sin åsikt om andra. Patrik är den 

av ungdomarna som lyfter fram positiva kvinnliga egenskaper då han anser att tjejer tillåter sig att ha 

mer kontakt med sina känslor än killar. Han beskriver att han inte ser på sig själv som speciellt manlig 

då han upplever att han, tillskillnad från många av sina killkompisar, har denna kontakt med sina 

känslor såsom tjejer har. Enligt Gens (2002) är det under tonåren som identitetsuppbyggandet är som 

störst och att det för killar ofta är väldigt viktigt att kunna identifiera sig med män och att vara det som 

kvinnan inte är (Gens, 2002, s. 65-66).  

 Både Johan och Anders beskriver att de inte vill dela in gruppen efter kön och att det är en del av 

hur de ser på gruppen. Samtliga informanter beskriver hur de ute på fältet tar olika roller och att detta 

är knutet till vilket kön de har. Informanterna beskriver hur tjejer ofta har en mer lugnade effekt, Johan 

lyfter fram hur killar fysiskt är mer byggda för att ingripa vid slagsmål. Anders, Johan och Robin anser 

att det finns en viss säkerhetsaspekt i att killar ingriper vid slagsmål. Johan belyser att det är viktigt att 

se till varandras olika förmågor och att genom att vi är olika, med egenskaper och fysiska kroppar, 

kompletteras detta i gruppen. I studien av Zakrisson (2007) visas det på att människan i 

gruppsammansättningar agerar olika utifrån sitt kön beroende på vad gruppens mål är (Zakrisson, 
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2007, s.67). Patrik lyfter fram hur han anser att de ungdomar som de möter ute på fältet behandlar dem 

olika beroende på vilket kön de har. Han säger: ”Men om till exempel två killar står och bråkar så 

kanske, om en tjej kommer fram och försöker stoppa det då är det klart att de behandlar den tjejen 

annorlunda än om en kille skulle, för då blir, en kille skulle bli mer en del av bråket. //…//.” Anders 

beskriver hur tjejer ofta har en vilja att förändra andra och majoriteten av informanterna lyfter fram att 

tjejer ofta är mer omhändertagande än killar. Detta kan ses som en genusregim då det inom 

verksamheten finns givna roller och att det finns ett mönster i vem som gör vad och att denna 

indelning görs utifrån kön (Connell, 2002, s.75). Samtliga informanter beskriver att de inte upplever 

att de delar in varandra eller att det finns givna roller inom gruppen. Johan beskriver att det handlar om 

att vi skiljer oss fysiskt från varandra och att detta är en del av hur det kommer sig att man hellre tar in 

en kille vid ett slagsmål. Då genus kan ses som en social konstruktion och vårat dagliga sätt att bete 

oss placerar oss i genusordningen skapar vi en social struktur. Denna struktur kan stärka 

genusskillnaderna och även en ojämlikhet som kan ge både privata och samhälliga konsekvenser. 

(Connell, 2002, 15-16, 21-22). Att det utifrån kön tas olika roller i grupper finns även i förskolan då 

det ofta handlar om att tjejer används till hjälp för personalen att lugna killarna. I och med att killars 

beteende redan då ses som statiskt så uppmuntras tjejerna att vara uppmärksamma på killarnas behov 

och på så vis lär dem sig att lyssna in och tillgodose dessa behov (Gens, 2002, s.34). Framtida miljöer 

som exempelvis PV befäster denna syns på att tjejer och killar ses som olika genom att använda 

tjejerna i verksamheten som en lugnande effekt.. Samtidigt som verksamheten stärker dessa könsroller 

så som Patrik lyfter fram det handlar det även om att könsrollerna befästs av de ungdomar de möter 

ute på fältet. Rollerna kan ibland förklaras som naturliga och att det finns en biologisk anknytning och 

att kvinnan och mannen tilldelas olika egenskaper, förväntas ha visst beteende och genom det kan 

utföra vissa arbetsuppgifter (Hirdman, 2001, s.59-74). När Anders ska beskriva manligt och kvinnligt 

belyser han detta synsätt där mannen och kvinnan är biologiskt olika konstruerade och visar på hur 

rollerna med det är naturligt givna.  

 

Ledarskap 

Temat ledarskap kom fram genom frågor som ställts till informanterna gällande vilka egenskaper som 

de ansåg tillhöra en ledare. Frågor har ställts som berör huruvida dessa egenskaper beskrivs som 

manliga eller kvinnliga och hur informanterna ser på detta. Då det inom den rådande arbetsledningen 

endast finns män, har det ställts frågor kring hur detta kommer sig och hur informanterna ser på 

kvinnligt ledarskap och hur detta skulle påverka gruppen.  

 

Arbetsledning om ledarskap  

När vi talade om att det aldrig funnits en kvinnlig ledare inom Polarna förut berättar Johan att det 

funnits de som man kunnat tänka sig skulle passa men som flyttat och att det varit svårt att hitta någon 
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som skulle passa. Han anser att det finns en viss skillnad på vilken typ av verksamhet som ska ledas då 

det behövs en viss pondus när man arbetar ute på fältet med PV. Johan beskriver att de vill ta in en 

kvinnlig ledare och att de främsta egenskaperna hon ska ha är gillar utmaningar och vara lite av en 

entreprenör. Anders beskriver att det är självklart att arbetsledningen påverkar gruppen och att det är 

ledaren som avgör vilken stil gruppen ska ha och hur ungdomarna får bete sig mot varandra. 

Anders beskriver att en ny verksamhetsansvarig är en ledare som kan leda vid kritiska 

situationer och att det för ungdomarnas skulle behöver vara en trygg och lugn person och samtidigt 

någon som kan sätta gränser. Anders tror inte att gruppen lägger vikt i om ledaren är kille eller tjej 

utan att det handlar om att ungdomarna måste känna ett starkt förtroende för ledaren. Han tror heller 

inte att ungdomarna sökt sig till PV för att det är manliga ledare: 

 
Är det en sådan person som är bra ledare så spelar det ingen roll. En ledare spelar ingen roll om 
det är en tjej eller kille, det är hur man är som person och ledare. //…// Så de vill ju följa någon 
som är stark liksom för att lära sig och som dem kan lita på. Det känner vi ju ute. Det är som 
farligast om man hade en ledare där ungdomen kände att ”fan brakar det loss och det blir slagsmål 
i centrum då litar inte jag på min arbetsledare, vad han gör och om han grejar den här situationen”. 
Så man måste bygga ett förtroende hos ungdomarna, sen om man är kille är skit samma. Det spelar 
ingen roll. Alltså om det nu vore så, då skulle inte tjejerna söka sig till Polarna, om det var nu så 
att de bara ville jobba med en tjej. Om de tyckte att det saknades, då är det ju inte logiskt om, jag 
tror inte att ungdomarna inte bryr sig heller egentligen om det är en tjej eller kille, det beror på 
vem det är som person.  

 
Ungdomar om ledarskap 

Anna anser att gruppen påverkas de som är verksamhetsansvariga och hon anser att det är bra att det är 

män som är ledare. Hon tror att det skulle bli väldigt annorlunda om det var en kvinnlig 

verksamhetsansvarig. Hon tror att verksamheten skulle vara uppbyggd på ett annat sätt om det var en 

kvinna som ledde den. Hon anser att kvinnor och män leder på olika sätt, samtidigt som hon ser att 

detta kan vara en individuell fråga. Hon berättar att det har diskuterats i gruppen och att många bland 

ungdomarna anser att det skulle vara konstigt om en tjej skulle vara ledare för PV. Camilla anser att 

om det skulle tillkomma en kvinnlig ledare skulle denna behöva anpassa sig efter den rådande 

ledningen. Hon tror att gruppen skulle påverkas negativt om den tillkom en tjej som inte hade samma 

beteende som Johan och Anders. Robin beskriver att han upplever att det finns en stort förtroende för 

den rådande ledningen, både inom gruppen och hos dem som de möter ute på fältet. Patrik beskriver 

Johan och Anders som hängivna ledare som lägger mycket tid och energi till verksamheten. Han 

beskriver att ledarskap handlar om att vara en auktoritet och att han tror att kvinnor kan ha svårare att 

axla den rollen. Patrik beskriver att han tror att detta har med vår kultur och den värld vi lever i att 

göra och att det är hur samhället är som gör att människor har svårare att acceptera kvinnor som 

ledare. Han beskriver att en auktoritär person kan ta beslut och vara målmedveten:  

Man är framåt och man är, visst man bryr sig om dem i gruppen, det måste man göra men man har 
ändå, man ser den lite mer, man har som en överbild. Man har ett mål och man låter inte saker gå 
ut över målet. Och man måste vara en ledare, man måste kunna leda en grupp.//…// Man vill ha 
någon som säger åt en vad man ska göra och inte någon som känner efter ”hur mår du? Hur känner 
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du inför det här?” Utan det är mer ”gör det här och sköt dig så är det lugnt”. Jag tror inte att det är, 
jag tror inte att det är så många, det är inte alla kvinnor som går in i den rollen lika lätt tror jag.  

 

Patrik tror att många har bilden av att killar är tuffare och har lättare att leda grupper med två kön och 

att en kvinna skulle behöva markera mer än vad en man behöver för att ta rollen som ledare. Patrik 

beskriver att han av personlig erfarenhet har märkt att kvinnor är mer försiktiga och att som ledare för 

Polarna är det viktigt att en kvinna kan ha en lite mer tuffare attityd. Annars tror han att hon skulle 

tappa respekt hos ungdomarna. Han upplever att tjejerna i gruppen lättare skulle acceptera en man än 

en kvinna som ny verksamhetsansvarig och att det beror väldigt mycket på hur kvinnan axlar rollen. 

Patrik upplever att det oftast är män som har egenskaperna som krävs för att ta en ledarroll. Han anser 

att gruppen självklart påverkas av dem som är verksamhetsansvariga då gruppen lyssnar på när Johan 

och Anders sätter gränser: 

 
Ja det tror jag. Det kan Anders och Johan säga flera gånger ”det är inte acceptabelt”, de kan säga 
det om flera olika saker men när de säger så, då lyssnar man. Och man gör inte om det. Och gör 
man om det då får man skit för det. Och det är, jag tror att, absolut, de sätter gränserna, de sätter, 
de bygger en viss form och jag tror att vi alla formas efter den formen. Så att, jag har inga som 
helst tvivel att en kvinna skulle kunna axla den rollen heller också. Men, absolut formas folk, 
tjejerna påverkas av vad Anders och Johan säger, för de bryr sig. Men de tappar inte fokus, de vet 
alltid vart de ska.  
 

Patrik beskriver vidare att en viktig ledaregenskap är att ha omtanke och Robin beskriver att han kan 

uppleva att ungdomar i gruppen samt de som de möter ute på fältet upplever att exempelvis Anders 

har en sådan kvalité. 

 
Analys Ledarskap  

I samtliga intervjuer har det diskuterats kring en ny verksamhetsansvarig och hur en bra ledare ska 

vara. Johan lyfter fram att han anser att det har varit svårt att finna en kvinna som skulle passa i 

verksamheten. Patrik tar upp att han tror att en anledning till en sådan svårighet är att kvinnor kan ha 

svårare att axla en ledarroll. Han anser att en kvinna skulle behöva markera mer än vad en man 

behöver göra och att en man mer naturligt är en auktoritet. Gens (2002) beskriver hur flickor inte får 

lära sig att fysiskt kliva in och ta konflikter och att detta kan vara en del av att lära sig att sätta gränser 

(Gens, 2002, s.31). Hirdman (2001) belyser hur vi genom att tilldela varandra egenskaper skapar en 

modell för vilka arbetsuppgifter vi kan ta oss ann och att detta är med och formar vår syn på manligt 

och kvinnligt (Hirdman, 2001, s. 129-130). Anders anser att ledarskap inte har med vilket kön man har 

utan att det är individuellt. Anna tror att verksamheten skulle vara helt annorlunda med en tjej som 

ledare och har svårigheter att se att en tjej skulle bli en bra ledare för PV. Camilla kan även se dessa 

svårigheter men anser att om en tjej kom in skulle hon behöva efterlikna Johan och Anders för att 

fungera som en bra ledare för gruppen. Patrik lyfter fram hur han tror att tjejer har lättare att acceptera 

män som ledare och att han kan se hur gruppen formats av Johan och Anders och att det är de som satt 

normen för gruppen och ledarstilen. Han anser även att han ser att ledaregenskaper oftare finns hos 
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män än hos kvinnor. Patrik säger: ”//..//men man har en bild av att killar är tuffare och att killar är 

liksom lite mer, de har lättare för att leda en grupp där det är två kön//…//”. Då normen har skapats 

efter det manliga beteendet blir detta något som alla, inklusive kvinnor ska sträva efter. Flickor ska 

sträva efter att formas utifrån de ideal och anamma manliga egenskaper för att accepteras i olika 

sammanhang. Flickor uppmuntras att förändra sig och pojkar blir accepterade för hur de redan är 

(Hirdman, 2001, s.65, Mendel- Enk, 2004, s.74). En kvinnlig ledare förväntas ofta ha manliga 

egenskaper som auktoritär och kanske då även ha denna raka kommunikation som informanterna lyfter 

fram som manligt (Barbuto et al, 2007, s.1). Patrik lyfter fram hur dessa egenskaper skulle vara viktigt 

för en ny kvinnlig verksamhetsansvarig, då hon annars varken skulle bli accepterad av gruppen eller 

vinna deras respekt.  I verksamheter och organisationer där män verkar i ledningen tycks det även inte 

vara ovanligt att det sällan rekryteras kvinnor till ledar och chefsposter (Avotie, 2004, s.3). Samtidigt 

som både Johan och Anders ställer sig positiva till att få in en kvinnlig ledare har det under åren aldrig 

skett. Johan säger: ”I den dagliga verksamheten, på utbildningar och så funkar det bra med i stort sett 

vilken tjej som helst. Men ute på fältet så är det, en helt annan pondus.” Då manligt beteende kan 

beskrivas som normen så tilldelas mannen en maktposition men där samtidigt kvinnan är en del av 

upprätthållandet av denna könsskillnad då även hon placerar sig i den rådande könsrollen (Hirdman, 

2001, s.65). Om då normen för ledarstilen ställer kraven på att en ny ledare ska ha egenskaper som 

främst kan finnas hos män försvårar den en rekrytering av en kvinnlig ledare för verksamheten. Enligt 

studien av Barbuton et al (2007) ställs kraven på en kvinnlig ledare högre, då hon ska inneha både de 

egenskaper som beskrivs som manliga samt de förväntade feminina egenskaperna. Manliga 

egenskaper beskriver studien som auktoritär, självsäker och kvinnliga egenskaper såsom vänlig och 

omtänksam (Barbuto John E. Jr, Fritz, Susan M., Matkin, Gina S., Marx, David B, 2007, s.1). 

 

Social konstruktion 

Temat uppkom efter frågor som handlade om hur informanterna ser på genus och om de anser att kön 

är en social konstruktion. Temat tar även upp om tjejer och killar uppfostras olika och hur det kan 

komma att påverka individen i framtiden.  

 

Arbetsledning om social konstruktion 

Johan beskriver hur han anser att kön kan vara en social konstruktion då han kan uppleva att man 

uppfostrar tjejer och killar olika redan från när de föds. Han beskriver att han exempelvis att han inte 

skulle köpa blåa kläder eller en leksaks bil till någons nyfödda flicka. Anders beskriver att det i 

verksamheten kan märkas vilken uppfostran ungdomarna har och att flickor ofta tar större 

ansvar:  

//…//En del kan ju vara väldigt så där bullmamma typer och ta ett väldigt ansvar, speciellt under 
utbildningen kan man se, det kan vara samma personer som alltid fixar kaffe och sånt, fixar bullar, 
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hjälper till när det är mellanmål, alltså så. Fixar och så där. Men ja, ibland kan jag hålla med om 
att tjejerna tar ett större ansvar, varför vet jag inte, uppfostran. Curlingföräldrar hemma.  

 
 

 

 

Ungdomar om social konstruktion 

Camilla upplever att det är vanligt att man ger killar mer utrymme än vad man ger tjejer och att detta 

exempelvis är vanligt när det kommer till skolgången då föräldrar ofta uppmuntrar tjejer att presterar 

bra medan föräldrarna är nöjda om killen bara går till skolan. Robin anser att tjejer och killar 

uppfostras olika och att man är mycket mer försiktig med tjejer och att killar uppfostras med lite mer 

hårdare tag. Han tror att om en kille skulle uppfostras som en tjej skulle han få ett mer feminint 

beteende. Camilla beskriver att hon tror att en del av tjejernas beteende i gruppen kommer från hur de 

har uppfostrats hemma. Hon beskriver att de tjejer som hon anser har en bitchig attityd i gruppen har 

det beteende för att det kan finnas problem i hemmet som gör att tjejerna behöver ta till sig ett sådant 

beteende i hemmet och som följer dem med in i verksamheten. Patrik lyfter fram hur han tror att 

samhället formar hur vi är som personer och att män uppfostras mer att få ledaregenskaper än vad en 

kvinna får. Han tror att om en tjej växer upp i en miljö med mycket killar är hon mer förbered och kan 

lättare ta sig ann ledarrollen:  

 
//…// Jag tror till exempel om en tjej som har haft 3 större bröder, liksom då tror jag att hon blir 
väldigt, väldigt härdad och då tror jag att hon antagligen har väldigt lätt att ha koll på hur man ska 
kunna leda en grupp liksom. För att hon varit tvungen att ta så mycket skit. Men jag tror att män 
får det lite mer av någon anledning än medelkvinnan. Medelmannen får det mer än medelkvinnan.  

 
Patrik ser på sin egen uppfostran och kan se att han fått de egenskaper han fått mycket på grund av att 
han uppfostrats till störst del av sin mamma. Han beskriver att det har inneburit att han fått lära sig att 
visa väldigt mycket hänsyn och att det är viktigt att ta reda på hur en person mår och hur denne känner 
för dig.  
 

Analys Social konstruktion 

Fyra av informanterna tar upp hur de ser på att kön kan vara en social konstruktion och hur uppfostran 

av tjejer och killar ter sig olika och därav ger olika effekter. Robin beskriver det genom att man är mer 

försiktig med tjejer och har tuffare tag med killar: ”//…//Det är mycket gull-gull och killar är ramla 

och slå sig och springa vidare.” Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) skapas kön i mötet med 

andra. I möten och i relationer med andra förhandlas, tolkas och kopplar människan det som i 

exempelvis den kultur de lever i till vad som ses som kvinnligt och manligt. En norm skapas och 

människan får förhållningssätt till hur individen utifrån sitt kön ska bete sig (Elvin-Nowak, Thomsson, 

2003, s.17-25). Patrik beskriver hur människan påverkas av den miljö vi växer upp i genom att: ”Jag 

tror till exempel om en tjej som har haft 3 större bröder, liksom då tror jag att hon blir väldigt, väldigt 

härdad och då tror jag att hon antagligen har väldigt lätt att ha koll på hur man ska kunna leda en 
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grupp liksom.//...//”. En norm kan beskrivas som en social konstruktion, något som kan vara outtalade 

regler som sätter en normaliseringsstandard (Butler, 2006, s.59).   

 Johan lyfter fram hur vi skapar kön redan från när barnet föds och Robin tar upp hur vi är mycket 

mer försiktiga med tjejer medan vi har hårdare tag när vi uppfostrar killar. Camilla upplever att killar 

får mer utrymme än tjejer och att det ställs högre krav på tjejer framför allt i skolan. Patrik beskriver 

hur han själv upplever att han genom sin uppfostran som skett mestadels av sin mamma att han fått 

mer egenskaper som kan upplevas som kvinnliga vilket han ibland kan se inkräktar på hans manliga 

sida. Gens (2002) lyfter fram detta att i uppfostran av barn så ges killar lösare tyglar och det ställs mer 

krav att tjejer ska lyda mer. Genom det så befäster vi stereotypa könsroller och i de framtida miljöer vi 

vistas i så bryter eller stärker vi dessa roller (Gens, 2002, s.10). I denna indelning av kön och 

skapandet av ett stereotypt synsätt på manligt och kvinnligt skapas även en modell för hur män och 

kvinnor ska bete sig mot varandra. Egenskaper tilldelas könen och ett visst beteende förväntas utifrån 

den biologiska kön du föds till (Hirdman, 2001, 59-74, 129-130).  

  

Avslutande diskussion 

Innan studien påbörjades hade jag läst boken ”Med uppenbar känsla för stil” av Stephan Mendel-Enk 

(2004) och därifrån väcktes min nyfikenhet kring hur grupper kan uppmuntra olika könsroller. Det 

ledde mig vidare till tankar kring hur vi uppfostras och att kön kan beskrivas som en social 

konstruktion. Jag upplever att vi kategoriserar varandra från barnsben och att människan för detta 

vidare in i vuxenvärlden och det skapar en könsrollsfördelning. Vidare när jag läste ”Från vagga till 

identitet” av Ingemar Gens (2002) bekräftade han mina tankar om hur det inte bara är uppfostran av 

föräldrar som uppmuntrar ett visst beteende utan även den uppfostran som ges i förskolan av den 

personalen som arbetar där. Detta kan kanske beskrivas som en av de första miljöerna och en av de 

första grupperna som barnet vistas i och som är del av hur barnet socialt konstrueras. Redan i denna 

miljö beskrivs det både av Mendel-Enk (2004) och Gens (2002) hur personalen bemöter barnen på 

olika sätt beroende på deras fysiska kön. En del i bemötande handlar om hur de samtalar med barnen 

och vilket typ av språk de använder och genom det lär barnen olika sätt att kommunicera. Flertal av 

informanterna beskriver hur de upplever att de måste ha olika kommunikationssätt beroende på vem 

de samtalar med och vad denne har för kön. Gens (2002) beskriver hur tjejer utvecklar en allt mer 

avancerad verbal förmåga än killar och att killar i förskola ofta tilltalas med order (Gens, 2002, s.59). 

Några av informanterna beskriver hur de i samtal med tjejer behöver det vara med aktsamt med 

ordvalen och att killar oftare kan acceptera en mer rak kommunikation. Robin lyfter fram hur han 

uppfattar att det i tjejers uppfostran är mer försiktigt och att när det exempelvis händer att en kille 

ramlar så tröstas han inte utan uppmuntras att fortsätta leka. Jag anser att i och med det så är det i tidig 

ålder som det konstrueras ett visst förhållningssätt till det kön barnet har och att vi vidare i personens 

liv bekräftar och befäster detta förhållningssätt. Det skapar en social konstruktion av kön och vidare 

genom olika förhållningssätt så skapas könsroller. För mig skapar detta funderingar kring vilka 
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könsroller som förmedlas i de grupper vi ingår i och de miljöer som vi omger oss av och hur vi 

påverkar varandra, personligen och vilket samhälle vi skapar.  
 I studien har det framkommit fyra teman som från syftet fram till empirin varit återkommande. I 

studiens analys integrerades ett av dessa teman i de andra delarna. Temat som integreras är 

exkludering/inkludering. Då det i kapitlet reliabilitet/validitet togs upp att det skulle ställas liknande 

frågor till informanterna gjorde detta att det i empirin och analysen lättare gick att se skillnader och 

likheter mellan informanternas utsagor. I analysen kunde jag se att det i informanternas syn på 

kvinnligt/manligt, ledarskap och social konstruktion ingick att de upplevde och påverkades av att deras 

synsätt och agerande kunde skapa ett exkluderande och inkluderande av individer utifrån deras kön. 

Informanterna kunde beskriva kvinnligt/manligt där människor har olika beteenden och att detta är 

kopplat till kön. De kunde beskriva hur de såg på sig själva och på andra. Under intervjuerna kunde 

jag uppfatta att de även beskrev hur de skulle vilja se på människan och att det fanns en vilja att inte 

tilldela egenskaper eller heller ge varandra specifika roller. Detta kunde jag främst se hos 

verksamhetsledningen och jag upplevde att de båda uttryckte en slags politisk korrekthet. Båda 

beskriver att de ser på gruppen som könlös och att de inte vill behandla ungdomarna i gruppen olika 

beroende på kön. Vidare i intervjuerna så beskriver de hur tjejer har en lugnade effekt och att tjejer 

även ofta har ett mer omvårdande beteende än killar. Vid ett slagsmål beskriver Johan olika roller som 

är viktiga för PV att ta vid ett ingripande och att dessa roller tas utifrån vilka som hanterar dem bäst. 

Då han beskriver att killar har en annan fysik än tjejer kan han uppleva att det lämpar sig bäst att en 

kille är mer fysiskt ingripande vid ett slagsmål. Samtidigt beskriver Johan att tjejer lugnar och har en 

mer analytisk förmåga så kan deras roll vara att samtala med de inblandade. Anders belyser hur det är 

en fördel med att gruppen består av fler tjejer då han anser att killar i majoritet i en grupp kan ta över 

gruppen. Anders tar upp i sin beskrivning av manligt och kvinnligt att beteendet är något biologiskt 

och att det inte går att förändra. Samtidigt beskriver han senare hur ungdomarna i gruppen förändrar 

sitt beteende under deras tid i verksamheten. Hos båda i verksamhetsledningen upplever jag att det 

finns en kluvenhet i åsikterna. Det finns ett visst önskat synsätt och förhållningssätt till ungdomarna 

som de uttrycker och att detta ska vara en könlös indelning och här upplever jag att det finns en viss 

politisk korrekthet. Jag upplever att det är en bild som de vill förmedla medan det finns en annan 

verklighet av hur det är i gruppen och hur deras attityd gentemot kön uttrycker sig. Johan och Anders i 

deras beskrivning av tjejer och killar ser olikheter mellan könen, i deras bemötande av tjejer och killar 

och att det finns en rollfördelning i gruppen som mestadels görs baserat på ungdomens kön. Denna 

rollfördelning bekräftar sedan ungdomarna. Samtidigt är det få av informanterna som beskriver detta 

som negativt och vissa beskriver även att denna indelning blir annorlunda för de ungdomar som varit 

aktiva i gruppen längre. Könsrollsfördelningen anser jag påverkar gruppen då det skapar ett 

förhållningssätt inom gruppen till varandra och vilket förhållningssätt gruppen ska ha utåt mot de 

ungdomar som de möter på fältet. På så sätt kan jag uppleva att gruppen förmedlar ett könsindelat 
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förhållningssätt utåt vilket påverkar de grupper de vistas i och i större perspektiv påverkar de det 

samhället som gruppen är en del av.   

 Under studiens gång har jag insett hur komplicerat genus kan uppfattas. Genus som kan beskrivas 

som den sociala konstruktionen av det fysiska kön vi föds till påverkas av många faktorer. Allt från 

den kulturella, samhälliga och till den religiösa kontexten vi befinner oss i. Det som jag i intervjuerna 

även insett är att det i de miljöer vi vistas i antingen befäster eller bryter dessa konstruktioner. Grupper 

vi ingår i uppmuntrar, både medvetet och omedvetet att visst typ av beteende är bättre eller sämre. 

Samtidigt så tror jag att det finns en omedvetenhet bakom vilket beteende det är vi uppmuntrar. Det 

jag kunde märka hos informanterna var att det antingen pratades om stereotypa kvinnliga eller manliga 

egenskaper eller så var det sällan som de förekom samtal om kön och vilka roller kön kan få i en 

grupp. Att ett beteende kan uppfattas som kvinnligt eller manligt kan jag uppleva oftast existerar i 

diskussioner då det inte är allt för ovanligt att det generaliseras och samtidigt befäster en stereotyp 

indelning. En man beskrivs som svårt att hantera två saker samtidigt och en kvinna beskrivs på så sätt 

att hon inte kan vara rak i sin kommunikation. Mannen har en fysisk styrka och kvinnan är 

omvårdande. Jag anser att denna ibland omedvetna indelning som vi skämtsamt gör på ett sätt stärker 

upplevelsen av könsskillnader och samtidigt tillåts könsindelningarna att fortskrida.  
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