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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med föreliggande studie var att ge en djupare förståelse för några unga kvinnors syn på 

könsroller och könsskillnader i relation till sin egen självbild, i dagens samhälle. De 

frågeställningar studien baserats på var: Hur uppfattade de unga kvinnorna könsskillnader 

och könsroller i samhället? På vilket sätt har de tagit till sig dessa i sin egen könsroll? Hur såg 

kvinnorna på sina framtida möjligheter som ung kvinna idag? Teoretiskt utgick studien främst 

från ett socialpsykologiskt perspektiv och forskning om utveckling av självbilden, men även 

utvecklingspsykologisk och kognitiv forskning till viss del. Det metodologiska angreppssätt 

som användes var en semistrukturerad intervjumetod. Intervjuernas längd varierade mellan  

25 – 45 minuter och urvalet bestod av fyra kvinnliga studenter. Resultatet visade att 

intervjupersonerna upplevde att det fanns könsroller och könsskillnader i dagens samhälle, att 

detta påverkade relationerna till andra människor och att kraven på den unga kvinnan var 

stora. Resultatet visade även att det egna valet, att göra det man själv vill, var viktigt för 

intervjupersonerna. Diskussionen berörde det egna valet, utveckling av en självbild, den 

kvinnliga könsrollen och samhällets krav på den unga kvinnan.  

 

Nyckelord: Könsroll, könsskillnad, självbild, det egna valet, samhällets krav 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to get a deeper understanding of some young women’s visions 

of gender roles and gender differences in relation to their own self image, in today’s society. 

The questions that the study was based on were: How did the young women apprehend gender 

differences and gender roles in the society? In which ways had they put these in their own 

gender role? How did the women look at their future possibilities as a young woman today? 

Theoretically the study mainly assumed from a social psychologically point of view and 

research about the development of the self image, but also assumed from research in 

developmental psychology and cognitive psychology at some points. The methodologically 

approach used, was a semi structured interview method. The length of the interviews differed 

between 25 - 45 minutes and the selection consisted of four female students. The results of the 

study revealed that the informants experienced that there were gender roles and gender 

differences in today’s society, which effects the relations to other people and that the demands 

put on the young female gender were considered large. The results also revealed that one’s 

own choice, to do what you wish, was important to the informants. The discussion touched 

one’s own choice, development of a self image, the female gender role and the demands of 

the society put on young women.  

 

Keywords: Gender role, gender difference, self image, one’s own choice, the demands of the 

society  

                                                           
2
 Essay in psychology (61 – 90 university points), autumn 2009.  

Supervisor: Lotta Linge  



4 
 

 

Introduktion 

 

Könsroller är något som idag diskuteras i samband med jämställdhetsutveckling och 

identitetsutveckling. Unga kvinnor har idag en stor press på sig att hitta en medelväg mellan 

de krav traditionella könsroller ställer och de krav dagens samhälle ställer. Två mycket tydliga 

exempel på detta är det som ständigt diskuteras, att den unga kvinnan i dagens samhälle allt 

oftare prioriterar en yrkeskarriär framför att skaffa barn och den utseendefixering som finns i 

dagens samhälle, vilken har en stor påverkan på unga kvinnor. Det finns fler krav idag än 

tidigare och de visar sig på fler sätt än någonsin, bland annat genom reklam, och med det 

högteknologiska samhälle vi lever. Givetvis påverkar detta inte bara unga kvinnors livsval 

utan även deras identitetsutveckling, både individuellt och i kamratgruppen. På vilket sätt och 

varför dessa förändringar påverkar de unga kvinnor som lever i dagens samhälle och även hur 

de ställer sig till könsroller är av dessa anledningar viktigt. Den forskning (Kroger, 1996; 

Magnusson, 2002; Cramer, 2001) som i nuläget finns har ur olika perspektiv och i olika grad 

lyft fram könsskillnaders och könsrollers betydelse för identitetsutvecklingen hos människor. 

     Vidare studier inom denna gren av psykologin är ändå viktigt då ny forskning och nya rön 

för in nya synsätt i ljuset och på så sätt får man hela tiden en klarare bild av hur unga kvinnors 

identitetsutveckling och förhållningssätt till könsroller och könsskillnader idag ser ut och hur 

detta ändrar sig med tidens och samhällsutvecklingens gång.  

 

Könsskillnader, könsidentiteter och könsroller 

Enligt Magnusson (2002) visar sig skillnader i utvecklingen hos män och kvinnor på flera 

olika sätt, men forskarna är inte helt överens om varför det finns skillnader. Vissa forskare 

(Kitzinger, 1994; ref. i Magnusson, 2002) menar att samhällets attityder, förväntningar och 

sexism starkt påverkar på så vis att de kognitiva könsskillnaderna blir större, medan andra 

forskare (Kitzinger, 1994; ref. i Magnusson, 2002) menar att dessa könsskillnader egentligen 

inte existerar och att det är jämställdhetsivrare som är rädda att detta faktum ska påverka 

chansen till ett mer jämställt samhälle. Vem som har rätt respektive fel är enligt Magnusson 

(2002) så gott som omöjligt att reda ut och hon ställer frågan om någon egentligen har mer 

rätt än någon annan. Ett tydligt exempel på detta är matematik i grundskolan (Eccles, 1987; 

Jacobs & Eccles, 1985; ref. i Magnusson, 2002). Flickor presterar ofta sämre än pojkar och 

samhällets norm säger att pojkar bör vara bättre än flickor i matematik. Detta kan bidra till att 

pojkarna får ett annat stöd i undervisningen och på så sätt presterar bättre. När man sedan ska 

mäta om denna norm stämmer kan frågorna på testet, trots ett aktivt arbete för att göra testet 

könsneutralt, vara bättre anpassade för det ena könet och på så vis antingen bekräfta normen 

eller visa att det inte förekommer någon skillnad mellan könen i matematik (Hyde, et.al., 

1989; ref. i Magnusson, 2002).  

     Eriksons (1968; ref. i Kroger, 1996) utvecklingsteori visar hur människan ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv utvecklar sin identitet. Två stora brister Erikson kritiserats för 

är hans syn på kvinnlighet och bristen på könsskillnader. I sina studier representerade Erikson 

i stort sett bara män, vilket gör att kritikerna anser att teorin måste modifieras för att bättre 

passa båda könen och dess roller. Ur sin syn på kvinnligheten menar Erikson att flickor är mer 

inåtvända och leker på ett passivt sätt, medan pojkar är mer utåtriktade och aggressiva och 

leker på ett aktivt sätt. Caplan (1979; ref. i Kroger, 1996) undersökte hur vida detta påstående 

stämmer och de analyserade resultaten visade att det stämmer i endast 2 % utav fallen. Ett 

annat uppmärksammat påstående från Erikson är att unga kvinnors identitetsidentifikation 

måste vänta till dess att kvinnan funnit en lämplig partner. Att detta påstående skulle motsäga 
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tidigare påstående, att identitetsproblem måste lösas innan människan kan nå fasen för 

intimitet och partnerskap, är också något Erikson kritiserats för.  

    Bland de forskare som undersöker om det finns könsskillnader i identitetsutvecklingen hos 

unga vuxna har vi bland annat Bergh och Erling som i sina studier använt sig av EOM-EIS-II 

metoden. Bergh och Erling (2005) kombinerar EOM-EIS-II med flera andra psykologiska 

testmetoder och vill i sin studie av svenska gymnasieungdomar påvisa att det finns 

könsskillnader när man utgår från Eriksons utvecklingsteori. Resultaten av studien visar att 

identitetsutvecklingen hos svenska gymnasieungdomar ser olika ut för män och kvinnor. Den 

sammanlagda slutsatsen av studien visar att kulturella ting, så som religiös tillhörighet, inte är 

av så stor vikt för identitetsutvecklingen, utan romanser och förhållanden till andra människor 

verkar spela en viktigare roll.  

     Enligt Magnusson (2002) finns tydliga mönster inom socialpsykologin som visar att 

könsroller existerar i dagens samhälle. Samhällets uppbyggnad speglar normen att män 

hierarkiskt ska vara högre än kvinnor och de kvinnor som gör sig hörda blir ofta bemötta med 

föraktfullhet och aggressivitet från både män och kvinnor i omgivningen. Ett exempel på detta 

är att det är vanligare att män innehar höga chefspositioner än kvinnor. I den 

socialpsykologiska forskning (Crawford & Unger, 2000; Crosby m.fl., 1989; ref. i 

Magnusson, 2002) som finns har det visat sig att denna hierarki och de arbetsuppgifter som 

”tillhör” det kvinnliga könet inte upplevs som diskriminering hos många kvinnor. Ett par av 

de förklaringar som finns för detta fenomen är att de kulturella och sociala sammanhangen 

med sina koder spelar en stor roll för vad som uppfattas som diskriminerande och att 

försvarsmekanismen förnekelse kan finnas hos många kvinnor. Genom att förneka de 

orättvisor som finns behöver kvinnan inte heller se och uppleva dem.  

     Inom utvecklingspsykologin (Magnusson, 2002) är man överens om att kön är en 

individuell, inre kvalitet vilken är stabil efter en viss ålder och det är först efter denna 

stabilitet som könsspecifika tankar och handlingar uppkommer. Vid vilken ålder 

könsidentiteten utvecklas är däremot något det går isär kring. En del teorier menar att 

könsidentiteten är något som barn successivt utvecklar under sina första år, medan andra 

teorier istället menar att könsidentiteter och könsskillnader finns eftersom de medfödda 

naturerna ter sig olika mellan olika individer. Kritiken som höjts inom utvecklingspsykologin 

syftar till att både de äldre och de nya teorierna genom dessa resonemang och fokus leder 

intresset bort från hur det vardagliga livet könspräglar barns utveckling.  

     Miller och Scholnick (2000: ref. i Magnusson, 2002) ställer ett antal frågor, som de menar 

att man måste få svar på inom de utvecklingspsykologiska könsteorierna, bland annat: ”Kan 

det vara så att de västerländska manscentrerade kulturerna har befrämjat vissa typer av 

utvecklingsmodeller på andras bekostnad? Använder utvecklingsmodellerna möjligen pojkars 

och mäns erfarenheter och värderingar som norm, så att flickor och kvinnor framstår som 

”de andra” när forskare väljer forskningsämnen och konstruerar nya utvecklingsteorier? 

Vem eller vilka är det som tjänar på traditionella föreställningar om utvecklig, om familjer 

och om sociala roller?” (s. 128-129).  

 

Utveckling av självet och självbilden 

Kegans teori om ”självet” och ”annan” (1982; Kegan, Noams & Rogers, 1982; ref. i Kroger, 

1996) utgår från att den psykologiska utvecklingen sker i relationen mellan affekt och 

kognition. Denna utveckling är enligt Kegan en aktiv process som skapar de strukturer som 

sätter gränser mellan vad som är en persons själv och annan. Människan skapar mening 

genom att organisera världen runt omkring sig och tappar i detta bort sitt själv för att hitta nya 

sätt att förstå omvärlden och vara på. Självet är alltså den ram som innehåller den människan 

är och detta är inget som går att ta avstånd ifrån. Ramens utseende är inte något människan är 

medveten om, men den förändras över tid efterhand som vi hittar de nya sätten att tolka 



6 
 

omvärlden på. När Kegan (1982; ref. i Kroger, 1996) talar om annan menar han att människan 

kan omskapa en del av sitt gamla själv så att detta är ett objekt människan i sitt nya själv 

innehar istället för är. Den aktiva processen som finns mellan självet och annan kan pågå livet 

ut och det är i balansen mellan dessa identiteten utvecklas. Någon gång under människans liv 

är balansen mellan självet och annan jämn och utvecklingen har då tillfälligt avstannat. Detta 

gör att omvärlden, till skillnad från när balansen är ojämn, i detta skede är tydlig för 

individen. Det som enligt Kegan (1982; ref. i Kroger, 1996) bör påpekas här är att omvärlden 

inte måste upplevas vara likadan för alla, det kan finnas stora individuella skillnader.  

     Under de senare ungdomsåren är förändringarna av självet ganska likartade hos de flesta. 

Det blir viktigt för individen att ”äga sig själv” och det som tidigare var externt och sådant 

som omvärlden bestämde blir nu internt och något personen har istället för är i allt högre grad. 

Individen identifierar saker som exempelvis kärleksrelationer som en del av identiteten istället 

för att kärleksrelationen är hela individens identitet.  

     Williams och Gilovich (2008) vill med hjälp av sin studie se på människans utveckling av 

självet och självbilden utifrån flera olika aspekter. Med hjälp av fyra undersökningar de gjort 

får dessa forskare fram fakta om hur självet uppstår, hur det utvecklas över tid och hur 

människan upplever sig och sin identitet, som individ i förhållande till andra människor. I alla 

undersökningarna är deltagarna studenter. I tre av studierna använder sig Williams och 

Gilovich av frågeformulär och i en av studierna används intervjuer som undersökningsmetod. 

De sammanlagda resultaten av de fyra studierna visar att studenter har en tendens att anse att 

deras bästa betyg symboliserar vilken typ av student de själva är, medan de anser att andra 

studenters medelbetyg representerar hur de personerna är som studenter. Resultaten visar även 

att människor behöver kunna förutse sin egen och till viss del andras framtidsplan för att ha en 

god social interaktion. Detta tror forskarna (Williams & Gilovich, 2008) beror på att 

människan försöker se hur deras framtida själv och identitet kommer att te sig. Williams och 

Gilovichs studie (2008) visar även att det inte finns några könsskillnader i hur självet uppstår 

och förändras över tid. I vilken riktning våra själv utvecklas verkar påverkas av de val vi 

tidigare gjort och gör i nuet, i samband med omvärldens påverkan till viss del.  

 

Utveckling av identiteten, självet och självbilden i sociala interaktioner 

Kohlbergs (1973; ref. i Kroger, 1996) utvecklingsteori om självet och självbilden utgår 

mycket från människans moraliska beslutstagande i de problem som uppstår i sociala 

situationer. Dessa problem kallar Kohlberg för moraliska dilemman och när en person utsätts 

för ett sådant dilemma handlar det om att väga för och emot, om det är värt att ta straffet eller 

upprätthålla lagen. Ett moraliskt dilemma kan till exempel te sig i form av att låna ut pengar 

till en vän som man vet antagligen inte kommer kunna betala tillbaka. Här blir dilemmat att 

avgöra om det är värt att ta straffet, att inte få tillbaka pengarna, eller att upprätthålla lagen 

och hjälpa sin vän. De sex stadierna fördelade på tre omdömesnivåer i Kohlbergs teori handlar 

om att människan under livets gång utvecklar färdigheter för att kunna hantera olika 

moraliska dilemman och genom detta utvecklas självet. Dessa färdigheter utvecklas olika 

beroende på vilket stadie människan är i. Exempelvis visar det fjärde stadiet, i Kohlberg teori, 

hur ungdomar upplever sociala normer och regler som fixerade och oböjliga och dessa måste 

upprätthållas till varje pris så att systemet inte havererar. Femte stadiet visar istället på hur 

ungdomen börjar se sociala normer och regler som relativa och föränderliga. De värderas 

kritiskt inom gruppen och upprätthållelsen har nu en relation till gruppens behov av 

förändring.  

     Även Erikson (1968; ref. i Kroger, 1996) tar upp lite om utvecklingen i sociala 

interaktioner i sin socialpsykologiska stadieteori. Han menar att ungdomar i det femte 

utvecklingsstadiet möter omgivningens krav, de sociala kontakterna blir allt viktigare och 

detta tillsammans gör att rollförvirring uppstår hos individen. Ungdomen försöker hitta en 
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medelväg mellan de krav som följer med varje roll ungdomen måste ta, så som rollen som 

dotter och rollen som en bra kamrat. När dessa roller möts uppstår konflikter som måste lösas, 

exempelvis kan kamratgruppen ha en speciell dress-code, att man ska klä sig i svart och vara 

hårt svartsminkad och konflikten här uppstår när föräldrarna har svårt att acceptera 

ungdomens sätt att frigöra sig från familjen och visa sin grupptillhörighet. Genom att tackla 

konflikterna och försöka hitta sin egen medelväg mellan rollerna försöker ungdomen hitta sig 

själv och få en klarare bild av den egna självbilden. Erikson (1968; ref. i Kroger, 1996) menar 

också att hans sjätte stadie till viss del är viktigt för utvecklingen sociala interaktioner. Han 

menar att individen, efter att ha hittat sitt själv, går in i sjätte stadiet och där igenom börjar 

söka efter intima relationer och en stabil partner.  

     Forskaren Cramer (2001) undersöker i sin studie hur stor roll föräldrarna har i ungdomars 

identitetsutveckling. Genom att kombinera EOM-EIS-II metoden med Ideal Self Adjective Q-

sort metoden kommer Cramer fram till i sin studie att båda föräldrar spelar en viktig roll. 

Föräldern av motsatt kön spelar en viktig roll för vilka egenskaper som uppträder och 

förstärks hos ungdomen, medan identifikationen till största del sker med föräldern av samma 

kön och denna förälders sätt att vara påverkar på vilket sätt identiteten utvecklas hos 

ungdomen. 

      Eckes, Trautner och Behrendt (2005) undersöker i sin studie ungdomars subgrupper och 

hur dessa fungerar. Studien är utformad på så sätt att deltagarna går igenom olika uppgifter 

där de på en skala bland annat ska gradera hur starka vissa egenskaper är inom gruppen. 

Resultaten för studien visar att ungdomar anser att de själva inte tillhör någon av de 

subgrupper som främst förekom i studien, exempelvis ”atlet”, ”slampa” och ”gangster”. 

Resultaten visar också att ungdomar anser att deras egna in-grupper tillhör andra subgrupper 

än ut-grupperna.  

     Cook, Deng och Morgano (2007) studerar hur vänskapsrelationer påverkar ungdomar 

under den tidiga adolescensen. Studien grundar sig på den studie som startades 1991 av 

författarna, vilken innebär att deltagarna dels fick besvara frågeformulär och dels själva fick 

rapportera hur många timmar de lade ner på skolarbete utanför skoltiden. Både familjen och 

kamratgruppen räknades in som sociala grupper som kan påverka ungdomarna. Resultaten i 

studien visar att det finns kopplingar mellan individens prestationer och hur dennes vänner 

presterar i skolan. Mönstren visar på att ungdomar vars kamrater presterar bra själva presterar 

bättre. Det visar sig även i studiens resultat att ungdomar har lättare att hålla sig på ”rätt väg” i 

livet om kamratgruppen håller det som standard, att inte använda droger och att uppträda på 

ett ansvarsfullt sätt.  

     Soenens, Duriez och Goossens (2005) undersöker i sin studie på vilka sätt ungdomar 

utvecklar sin identitet ur ett socialpsykologiskt perspektiv. I studien utgår Soenens, Duriez 

och Goossens (2005) från tre identitetsstilar, den informanta, den normativa och den diffusa. 

Deltagarna i studien fick fylla i flera olika formulär genom att använda en 1-5 skala. Studiens 

resultat visar sammantaget att umgänget spelar en viktig roll för hur människan utvecklar sin 

identitet och vilken av de tre identitetsstilarna man hamnar inom. Tarrant, North, Edridge, 

Kirk, Smith och Turner (2001) studerar hur identiteten utvecklas socialt under adolescensen 

och detta utfördes i tre steg och bland annat använder sig författarna i ett av stegen av 

Luthanens och Crockers (1992) ”collective self-esteem scale”. Resultaten visar sammantaget 

att identitetsutvecklingen till ganska stor del beror på det sociala livet under adolescensen, 

vilket tydligt visar sig i grupptillhörigheten då en grupps normer för att få tillhöra den 

specifika gruppen tar sig uttryck i bland annat kläder. Dessutom visar resultaten att ungdomar 

starkt håller på gruppnormerna och att dessa i hög grad bildas utifrån individernas 

ekonomiska status, vilken i sin tur bidrar till ytterligare normer som hör till ”den rika 

världen”.  
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Syfte och frågeställning 

Det kan tyckas att samhället redan debatterar och forskar tillräckligt kring identitet och hur 

det påverkar unga kvinnor att leva i ett högteknologiskt samhälle, men som tidigare nämnt är 

det ändå viktigt att forska vidare och finna nya upptäckter och teorier som kan hjälpa oss 

förstå hur den unga kvinnan påverkas av samhället hon lever i och vilka krav som faktiskt 

ställs på henne.  

     Syftet med föreliggande studie är att ge en djupare förståelse för några unga kvinnors syn 

på könsroller och könsskillnader i relation till sin egen självbild, i dagens samhälle. De 

frågeställningar studien baseras på är som följer:  

 Hur uppfattar de unga kvinnorna könsskillnader och könsroller i samhället?  

 På vilket sätt har de tagit till sig dessa i sin egen könsroll? 

 Hur ser kvinnorna på sina framtida möjligheter som ung kvinna idag?  

 

Metod 

 

Intervjupersoner 

Urvalet bestod av fyra kvinnor i 20-års ålder, som alla studerade på KomVux. Jag valde att 

använda mig av denna urvalsgrupp beroende på att unga kvinnor kring i denna ålder har flera 

svåra val framför sig inom en snar framtid och att jag ville veta deras tankegångar kring de 

krav som ställs i förhållande till de könsskillnader och könsroller som existerar i vårt 

samhälle. Inledningsvis kontaktades min VFU-samordnare på skolan för vidare kontakt med 

olika lärare som gav tillstånd att söka intervjupersoner i deras klasser. De fyra kvinnorna 

deltog frivilligt och något bortfall förekom inte. Vidare kontakt med kvinnorna för att boka in 

intervjuerna sköttes direkt på plats. Givetvis upplystes de om sina rättigheter att när som helst 

kunna avbryta intervjun, att inte behöva besvara alla frågor och de fick även ett 

informationsblad (se bilaga 1). Man bör beakta studien med viss försiktighet och några 

generaliseringar bör inte göras, då urvalsgruppen är liten.  

 

Material 

Vid samtliga intervjuer användes en semistrukturerad intervjuguide, informationsblad och 

bandspelare. Temana i intervjuguiden var: könsstereotyper, självbild, anpassning till den egna 

gruppen, egna strategier och framtida möjligheter (se bilaga 2).  

     Patel och Davidsson (1991) menar att en intervju med semistruktur ger större utrymme för 

intervjupersonens svar, då frågorna lämnas öppna för tolkningar och ”fritt spelrum” och där 

igenom fås en bredd på svaren. Då tanken med den gjorda studien var att få förståelse för 

intervjupersonernas ställningstaganden och tankar kring könsstereotyper och könsroller 

passade det bra med en semistrukturerad intervjudesign.  

 

Procedur 

Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas skola på en tid de fann lämpliga, till 

exempel efter dagens slut eller på lunchen. Studiens syfte, etiska aspekter och övrig 

information presenterades muntligt inför en hel klass åt gången och därefter fick de kvinnor 

som var intresserade anmäla sig och vi bokade in intervjun. I samband med detta fick 

deltagarna även ett informationsblad med informationen jag presenterat och mina 

kontaktuppgifter. 
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     Vid intervjun gavs återigen de etiska riktlinjerna, vilka var att inte behöva besvara de 

frågor som ställs om de uppfattades som obehagliga, att intervjun var konfidentiell och 

anonym och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Därefter introducerades och 

förklarades temaguiden. Varje intervju höll på mellan 25 – 35 minuter och började med att 

deltagarna fick berätta om vad som var könsroller och könsskillnader för dem. Därefter 

övergick intervjun till övriga teman när det föll sig lämpligt och följdfrågor uppkom. Efter 

intervjuerna fick deltagarna förfrågan om de ville ta del av råmaterialet för godkännande och 

två av dem ville det. De andra två ville istället ha en kopia på den färdiga uppsatsen.   

 

Analys och tolkning 

I den kommande resultatdelen presenteras intervjumaterialet i form av en sammanfattning av 

den information intervjupersonerna delat med sig av i enlighet med de teman som användes 

under intervjuerna. Resultatet grundar sig på hela det insamlade materialet och citat från 

intervjuerna kommer även att presenteras. I diskussionsdelen kommer resultatet att tolkas 

utifrån de teoretiska synvinklar som introducerats i föregående introduktion.  

 

 

Resultat 

 

Könsroller 

Det första temat som introducerades för intervjupersonerna var könsroller och de ombads 

beskriva vad som är könsroller och könsskillnader för dem i dagens samhälle. 

Intervjupersonerna belyste här främst skillnader i hemmet som det som präglar könsrollerna. 

Kvinnan är den som ska ta hand om hemmet och barnen och mannen är den som arbetar 

utanför hemmet. De menade att äldre generationers bilder av hur mannen och kvinnan ska 

vara och bete sig starkt präglar hur människan fortfarande idag ser på dessa roller, ”… jobb 

som är mer mans- eller kvinnodominerade, då det är mer vården och männen är ju mer inom 

industrier och så …”.  

     Annat som togs upp kring könsroller var att barn tidigt lär sig vad som är rätt och fel att 

göra, hur beteendet ska vara beroende på kön, och så vidare. Intervjupersonerna tog här åter 

upp att detta till stor del kan bero på att äldre generationer slussat över sina könsrollsbilder, 

könsrollsmönster och könsstereotyper på yngre generationer och att dessa på så sätt 

fortfarande lever kvar, trots att samhället ändrats. Det handlade mycket om vilka färger och 

leksaker som anses vara pojkaktiga respektive flickaktiga, ”… det fanns med bilar på, 

presentpapper alltså, men jag tog ljuslila med en liten rosa rosett … inte fel att tycka om rosa 

till exempel eller leka med dockor…”, och hur pass accepterat det är att barn inte beter sig 

exakt så som normen säger, ”… tjejer leker med bilar, det är mer accepterat än om killar vill 

ha rosa…”.  

 

Självbild 

Det andra temat i intervjun var självbild och här fick intervjupersonerna fritt berätta om hur de 

tar till sig könsroller. Återkommande begrepp hos intervjupersonerna var familjen och 

uppfostran och de normer samhället ställer. Familj och uppfostran troddes ha påverkan på hur 

man ser på normerna och stereotyperna. Gemensamt i intervjuerna var att föräldrarnas 

uppdelning i hemmet var betydande för hur intervjupersonerna såg på sin roll som kvinna, ”… 

det är inte som förr utan mina föräldrar delar upp det hemma…”, och det fanns tecken på att 

både pappa och mamma spelar roll i utvecklingen av självbilden.  

     Då det talades om samhällets normer och krav på den unga kvinnan visade det sig att 

dessa, enligt intervjupersonerna, påverkar dem men att de försöker se förbi dem och göra det 

som är bekvämt för de själva istället för att försöka leva upp till alla krav och normer. Det 
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talades här även en del om utseendefixering och det framträder som några av de största kraven 

dessa unga kvinnor har att leva upp till idag.  

     Annat som togs upp i samband med samhällets krav och normer var att dagens kvinna ska 

vara en form av ”Wonderwoman” (översättn. svenska; mirakelkvinna), ”… tjejer får göra 

karriär … men då har man det plus allt det andra…”.  Intervjupersonerna berättade om hur 

kvinnan ska göra allt, sköta hem, yrkeskarriär, barn, etcetera och att det inte är helt lätt att leva 

upp till en sådan perfekt bild. Det fanns ändå skillnad här, två intervjupersoner ansåg att 

”wonderwoman-bilden” går att leva upp till om man kombinerar på rätt sätt, medan två 

intervjupersoner trodde att det är mycket svårt att kombinera alla bitar till en lyckad helhet.  

 

Anpassning till den egna gruppen 

När det kom till intervjupersonernas erfarenheter av gruppanpassning talades det mycket om 

kamratgruppen och det rådde skilda meningar. I vissa grupper var det mer öppet och man 

kunde vara som man ville, klä sig som man ville och så vidare, utan att de i gruppen dömde 

varandra. I andra grupper var det tvärt om, medlemmarna anpassade sig till varandra och då 

på flera olika sätt. Det som enligt intervjupersonerna var mest framträdande var att leva upp 

till normerna om hur den unga kvinnan ska se ut och framhäva sig, att det finns starka 

könsideal för dessa unga kvinnor och att idealen ibland är varandras motsatser, ”… tror inte 

man får pojkvän genom korta kjolar… killar verka vilja ligga med tjejer som är så, medan 

deras flickvänner ska vara lite mer lugna och ta hand om dem och de dem ska känna sig 

trygga med…”.  

     Familjen nämndes även under detta samtalsämne. Intervjupersonerna ansåg att de delvis 

drar sig till människor med liknande familjeförhållanden och delvis att föräldrarnas fördelning 

av arbetet i hemmet bidrog till hur de själva betedde sig och vilka uppgifter i hemmet de tog 

på sig i ett förhållande, ”… låta mannen ta del av ansvaret kvinnan har…”.  

 

Egna strategier 

När intervjupersonerna kom till detta tema ombads de att berätta om vilka strategier de 

använder för att hantera de könsskillnader, könsnormer och könsroller som finns i samhället. 

Något som var väldigt tydligt under intervjuerna, när det talades om strategier, var att 

intervjupersonerna försöker att inte bli stressade av de krav som ställs på den unga kvinnan, så 

som utseende, att man inte kan göra mer än sitt bästa och att det viktiga är att gå sin egen väg, 

”… allt sådant som dyker upp med jämna mellanrum … har man valt att följa sin egen väg 

behöver man inte följa det …”. Intervjupersonerna ansåg även att det är lätt att bli påverkad 

då samhället bombarderar med intryck som stödjer normerna via reklam överallt, ”… 

reklamerna på busshållsplatserna … tänkt på det här också med bloggarna … hur många 

unga tjejer som helst som läser …”.  

     En annan strategi som togs upp var att dela med sig av arbetet i hemmet till mannen och att 

låta mannen axla en del av det ansvaret.  

 

Framtida möjligheter 

Då intervjupersonerna ombads berätta om vad de tror att de har för framtida möjligheter som 

unga kvinnor i dagens samhälle blev svaren något spridda. Delvis tror de att man med hjälp av 

sin närmaste omgivning ska kunna varva yrkeskarriär med familjelivet, delvis vill de att 

kvinnan ska kunna göra det hon vill utan att se till äldre generationers bilder som lever kvar, 

”… det som samhället idag ändå strävar efter, att kvinnan ska, hon har ju två heltidsjobb 

egentligen …”, och delvis anser de att man ibland måste välja och prioritera, ”… det är 

ganska tufft att vara mamma samtidigt som man pluggar…”. Dessutom anser de att alla har 

olika förutsättningar och att detta bidrar till möjligheterna.  
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     Intervjupersonerna tror även att i och med att vi växer upp med könsstereotypa beteenden 

och inlärningar från omgivningen, och på så vis får våra könsroller, är det viktigt att barn får 

lära sig redan som små att det inte finns så många rätt eller fel i vad man ska tycka om, leka 

för lekar, och så vidare, varken som flicka eller pojke, ”… det finns ju alltid där, men man 

kan alltid göra sitt bästa för att komma ifrån det”.  

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man se att dessa unga kvinnor idag påverkas mycket av samhällets 

normer och krav, men att även familjen spelar en viktig roll, då det kommer till 

identitetsutveckling och var ifrån man får de oskrivna regler som anses följa med könsrollen. 

Att kunna gå sin egen väg och att göra framtiden till det bästa för sig själv är sådant som 

också är viktigt för dessa unga kvinnor. Dessutom anser de att barn könspräglas från att de är 

små och det är därför viktigt att tidigt fostra och tala med barnen om att det är okej att göra 

det man tycker om, en viss färg eller vissa leksaker hör inte mer till det ena könet än det 

andra.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föregående studie är att få en djupare förståelse för några unga kvinnors syn på 

könsroller och könsskillnader i relation till sin egen självbild, i dagens samhälle. De 

frågeställningar studien baserades på är följande: Hur uppfattar de unga kvinnorna 

könsskillnader och könsroller i samhället? På vilket sätt har de tagit till sig dessa i sin egen 

könsroll? Hur ser kvinnorna på sina framtida möjligheter som ung kvinna idag?  

 

 

 

 

 

Kamratgruppen                 Familjen 

 

 

                   Samhället 

 

 

Individnivå 

     Det egna valet och framtidsutsikter 

Det egna valet handlar om att individen ska få göra som den själv vill och välja sin egen väg, 

då det gäller utvecklingen av självbilden och framtida möjligheter. Med Kegans teori (1982; 

ref. i Kroger, 1996.) som utgångspunkt kan man se att intervjupersonernas aktiva process 

mellan självet och annan till viss del avstannat och att balansen är ganska jämn, då omvärlden 

verkar te sig klar för dem. Omvärlden ses ur olika perspektiv hos dessa unga kvinnor, bland 

annat genom hur de ser sina framtida möjligheter, att det å ena sidan kommer gå att 

kombinera arbetskarriär och familjeliv och att det å andra sidan anses svårt att uppfylla denna 

”wonderwoman-bild”. Även att förändringarna i självet, enligt Kegan (1982; ref. i Kroger, 

1996), är liknande för olika individer under de senare ungdomsåren ses i intervjuresultaten. 

De unga kvinnorna i studien talar om vikten av att göra egna val och själv bestämma över sitt 

liv, det Kegan (1982; ref. i Kroger, 1996) kallar för att ”äga sig själv”.  

     I relation till Williams och Gilovichs (2008) perspektiv visar intervjuresultaten att de val 

människan gör i nuet och de val som tidigare gjorts, tillsammans med omvärlden påverkar hur 

Självbild 

Normer 

Könsroller 
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självet utvecklas, då dessa unga kvinnor försöker att inte bli påverkade av omgivningen i sina 

val.  

 

Gruppnivå  

     Familjens roll i utvecklingen av självbilden och relationer 

Familjen är en viktig del av ungdomens identitetsutveckling och det är i hemmet kvinnans 

könsroll till stor del bildas då äldre generationers bild av kvinnan hänger kvar, menar Erikson 

(1968). Utifrån Eriksons socialpsykologiska teori (1968; ref. i Kroger, 1996) ser man att 

ungdomen, i sjätte stadiet (sökandet efter intimitet och en partner) inte följer den klassiska 

normen att kvinnan ska ta hand om hem och barn. Istället söker sig dessa unga kvinnor till en 

partner, men också till kamrater, som har samma syn som de själva, att man ska dela på 

hushållsarbetet och att en del sysslor inte ska vara kopplade till det kvinnliga könet. I Berghs 

och Erlings (2005) studie kan ses att detta skulle kunna stämma. Resultaten av deras studie 

visar att romanser är viktigare för den svenska ungdomen än kulturella ting, till exempel 

religiös tillhörighet. Även Cramers (2001) studie visar att föräldrarna har betydelse i 

utvecklingen av identiteten, då föräldern av samma kön är den förälder ungdomen till största 

del identifierar sig med. Detta mönster kan anas hos intervjupersonerna.  

     Utvecklingspsykologin (Magnusson, 2002) visar att ungdomen redan som litet barn 

könspräglas, antingen genom att de medfödda naturerna gör att könen ter sig olika, eller 

genom att könsidentiteten utvecklas under barnets första år och efter den stabilitet som då 

finns uppkommer könsspecifika handlingar och mönster. Kritiken syftar på att båda dessa 

sidor drar fokus bort från det viktiga, vad som könspräglar barnen i den dagliga omgivningen. 

Det som kan utvisas från resultaten är att intervjupersonerna har fått en viss könsprägel 

hemifrån och det kan även utvisas att det vardagliga påverkar dem, till exempel genom 

reklamaffischer och vem som oftast lagar mat i hemmet.  

     Kohlbergs moraliska dilemman (1973; ref. i Kroger, 1996) visar sig tydligt hos 

intervjupersonerna, då de måste välja mellan straffet eller upprätthålla lagen. Bland annat 

handlar det om att vara sig själv i alla situationer och att gå emot normen, som säger att 

kvinnor ska vara ”pinnsmala” men ändå ha former. I kamratgruppen kan dessa dilemman leda 

till om man är en i gänget eller inte.  

     Cook, Deng och Morgano (2007) och Tarrant, North, Edridge, Kirk, Smith och Turner 

(2001) och Soenens, Duriez och Goossens (2005) och Eckes, Trautner och Behrendt (2005) 

undersöker alla på vilka sätt det sociala livet påverkar ungdomars identitetsutveckling. Genom 

sina studier visar de att kamratgruppen har stor påverkan på ungdomens uppträdande och det 

är även här normer byggs upp kring hur man ska vara som person för att passa in. Dessutom 

visar Eckes, et.al. (2005) studie att ungdomar dömer andra människor utifrån andra kriterier 

än sig själva och att ungdomen har tendens att värdera sina egna prestationer och 

grupptillhörigheter som högre än de egentligen är. Detta går i enlighet med Williams och 

Gilovichs (2008) studie och visar utifrån intervjuresultaten att detta kan stämma.  

 

Samhällsnivå 

     Samhällets normer och krav 

Magnusson (2002) menar att de kognitiva teorierna inte är överens om varför det finns 

kognitiva könsskillnader. Det som ses i resultaten från intervjuerna är att de teorier som 

handlar om att samhällets sexism, attityder och förväntningar påverkar, tillsammans kan bidra 

till ett möjligt svar. Exempelvis uttryckte intervjupersonerna att samhället påverkar dem i 

deras syn på kvinnan och sig själva.  

     Inom socialpsykologin menar Magnusson (2002) att könsskillnader tydligt finns i 

samhället idag, exempelvis gällande att kvinnans roll är att vara underlägsen mannen, då det 

kommer till yrken. Män är oftast i hierarkiskt högre position än kvinnor, och vad som ”hör 
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till” den kvinnliga könsrollen. Intervjupersonerna uttrycker att detta stämmer, då kvinnan idag 

egentligen är en ”wonderwoman” som ska göra allt som hör till den kvinnliga könsrollen, så 

som att laga mat, ta hand om barnen, tvätta, etcetera, men även ha en yrkeskarriär.  

Sammanfattning och spekulationer 

Utifrån resultaten av föregående studie ses ett mönster i att den fakta som finns presenterad 

stämmer överens med hur några unga kvinnor upplever sin könsroll och vad som påverkar 

utvecklingen av denna och identiteten.  

     Rent spekulativt kan detta bero på att den forskning (Magnusson, 2002; Williams & 

Gilovich, 2008; Bergh, & Erling, 2005; Cramer, 2001; Cook, et.al., 2007; Eckes, et.al., 2005; 

Soenens, Duriez & Goossens, 2005; Tarrant, et.al., 2001) som finns presenterad är relativt ny 

och på så vis kan stämma överens med de resultat som framkommer i studien. Den något 

äldre forskningen (Erikson, 1968; Kegan, Noams & Rogers, 1982; Kohlberg, 1973; ref. i 

Kroger, 1996) är något svårare att relatera till de resultat som framkommit. Spekulativt kan 

detta bero på att denna forskning uppkom under en tid då samhället var något mer 

mansdominerat, och att männens utveckling och beteende då ansågs vara en del av normen för 

hur man skulle bete sig och utvecklas.  

  

Vidare forskning 

Då det kommer till framtida forskning inom området kring unga kvinnors identitetsutveckling 

utifrån ett könsrollsperspektiv skulle man kunna forska mer kring på vilka sätt familj och 

föräldrar påverkar vilka könroller och könsrollsnormer barn och ungdomar utvecklar och bär 

med sig i livet.  
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Halmstad 091118     Bilaga 1 

 

 

 

Intervjuinformation 

Mitt namn är Martina Johansson och jag studerar psykologi vid Högskolan i Halmstad för att 

efter avslutad utbildning bli lärare i svenska och psykologi. Just nu håller jag på att skriva min 

C-uppsats inom psykologiämnet och gör en intervjubaserad studie. Mitt syfte med uppsatsen 

är att undersöka hur unga kvinnor uppfattar könsroller och sin egen könsroll i förhållande till 

dagens samhälle. 

 

Jag vore tacksam om Du skulle vilja ge mig tid att dela med Dig av Dina upplevelser och 

tankar kring könsstereotyper och könsroller som ung kvinna i dagens samhälle. Med Din 

tillåtelse kommer jag att använda mig av bandspelare under intervjun. Intervjumaterialet är 

helt konfidentiellt och anonymt. Uppkommer frågor Du upplever som obehagliga behöver Du 

inte besvara dessa och Du har rätt att när Du vill avbryta intervjun om du inte vill fortsätta 

eller inte längre delta i mitt arbete.  

 

Du är välkommen att kontakta mig om Du har frågor angående intervjun.  

 

Martina Johansson   Mobil:  

   Mail:  

 

Min handledare heter Lotta Linge,  

Universitetslektor i psykologi vid 

Högskolan i Halmstad  Tfn arbete:  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Martina Johansson 
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