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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka om det finns några skillnader i attityder till 

könsroller bland gymnasieungdomar och vuxna studerande utifrån olika variabler. Tidigare 

forskning diskuterar och belyser variationer beroende på respondenternas kön, ålder och 

familjebakgrund, något vi anammat i vår undersökning.  

    Studien genomfördes med hjälp av en enkät som förutom några bakgrundsfrågor låter 

respondenterna ta ställning till om en syssla eller ett yrke passar mer för ett visst kön, enbart 

för ett kön eller lika bra för båda könen. Svar från totalt 209 respondenter har analyserats för 

att synliggöra mönster. Resultatet visar att gamla mönster med traditionella attityder, där man 

kan se variationer beroende på framför allt kön och bakgrund, till stor del lever kvar. Männen 

i vår undersökning har överlag mindre jämställda attityder än kvinnorna, och ser i högre grad 

vissa sysslor och yrken som könskodade. Familjebakgrunden verkar spela ganska stor roll för 

vilka åsikter man får som ung vuxen och vuxen, särskilt för männen i vår undersökning. 

Kvinnorna verkar också påverkas i viss utsträckning, men inte alls lika mycket. Även ålder 

och utbildningsnivå verkar ha betydelse för respondenternas åsikter, men det är svårt att 

särskilja dessa båda faktorer. Vårt resultat visar dock att våra respondenter överlag är mer 

jämställda ju äldre de är, men vi har funnit två undantag från detta mönster; dels verkar unga 

män i ålder 17-19 år ha mindre jämställda attityder än motsvarande yngre elever, och dels 

verkar de respondenter som är 40 år eller äldre ha betydligt mindre jämställda attityder än alla 

övriga åldersgrupper. 

     Våra respondenter är även mer jämställda ju högre upp i det svenska utbildningssystemet 

de kommer, då gymnasieelever är minst jämställda, följt av studerande på basåren och till sist 

universitetsstuderande, som är de mest jämställda. Det är dock som sagt svårt att urskilja om 

detta beror på att de studerar på en högre nivå eller att de är äldre. 

     Vår undersökning tyder inte på att det spelar någon roll om respondenterna anser sig ha 

läst något om jämställdhet under sin skol- och utbildningstid. En övervägande majoritet ansåg 

sig ha gjort det, men det gick inte att urskilja några mönster mellan dem som ansåg sig ha läst 

mycket, lite eller inget alls.
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1. Inledning 

Uppslaget till den här uppsatsen kom till över en födelsedagsfika, då en grupp pojkar i övre 

tonåren raljerade över vad som var kvinnans rätta plats i samhället, och uttryckte åsikter som 

bara kan beskrivas som extremt traditionalistiska. Då dessa attityder skilde sig mycket från 

våra egna väcktes vår nyfikenhet, är det så att dessa åsikter finns hos fler? 

     Sverige toppade länge listorna över vilket land i världen som var mest jämställt, och 

befinner sig i år på en fjärdeplats på World Economic Forums ”The global gender gap report” 

(2011). Trots den höga placeringen på världsrankingen om jämställdhet finns det uppenbara 

problem när man tittar på Sveriges arbetsmarknad som i stor utsträckning är könssegregerad 

och på klyftan mellan mäns och kvinnors löner (SCB 2008, s 6).  

Är då Sverige inte så jämställt som internationell statistik först antyder? Hur ser egentligen 

attityderna ut idag? Verkar de samstämda eller finns det de som sticker ut?  

     En svensk studie som undersökte attityder till könsroller, uppdelningen av sysslor och 

yrken mellan könen, genomfördes 1974 av Inga Wernersson (1977) med en uppföljande 

studie 1991 av Wernersson och Elisabet Öhrn (1994). Sedan dess har studier som undersöker 

människors attityder till könsroller fått stå tillbaka för mer kvalitativt inriktade studier. Har 

attityderna förändrats under åren sedan -74 och -91, då de var mycket lika, eller finns gamla 

mönster fortfarande kvar?  

     Vi väljer att koncentrera vår undersökning till gymnasieungdomars och vuxna studerandes 

attityder till jämställdhet och könsroller. Samtliga läroplaner för skolväsendet ända sedan Lgr 

69 har poängterat att skolan ska arbeta för bland annat jämställdhet, ”...jämställdhet mellan 

kvinnor och män ... är [ett av] de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Läroplan för 

grundskolan 2011). Kan vi trots det hitta traditionella attityder? Och om så är fallet, vilka 

faktorer verkar spela en avgörande roll för formandet av attityder och åsikter? Detta blir 

intressant inte minst med tanke på vår utbildningsinriktning, som blivande lärare med uppdrag 

att verka för jämställdhet. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka om det finns några skillnader i attityder till 

könsroller bland gymnasieungdomar och vuxna studerande utifrån olika variabler. På grund 

av den begränsade tid och de begränsade övriga resurser vi har tillgång till, har vi utformat vår 

studie som en förstudie för att ge en indikation om vilka områden som är intressanta att forska 

vidare inom i Sverige idag. Finns traditionella åsikter kvar eller är ungdomarna jämställda i 
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sina attityder? Kan vi se någon skillnad mellan könen? Spelar utbildning en viktig roll för 

förändrade attityder eller är förändrade attityder främst en följd av en kognitiv 

mognadsprocess? Hur stor roll spelar familjens attityder och praktiker för ungdomens 

attityder? 

Vår frågeställning är således:  

Finns det några skillnader i attityder till könsroller beroende på 

 kön? 

 bakgrund? 

 ålder? 

 studienivå? 

 om man upplever sig ha fått undervisning om jämställdhet? 

 

1.2. Begreppsdefinition 

Vi har i inledningen och syftet presenterat några centrala begrepp vi kommer att använda oss 

av i uppsatsen. För att tydliggöra ger vi här en definition av dessa begrepp. 

Könsroller 

Under 1970-talet användes ”könsroller” som ett centralt begrepp i forskningen och 

förklarades på följande sätt: 

 
The most important common concept was that of 'sex role' and it was used to describe how 

society, and not nature, placed individuals in stereotypical forms and hindered the 

individual’s development of her/his full potential. (Wernersson & Öhrn 1994, s 1) 

 

Lena-Pia Lindholm definierar i sin avhandling, Pupils’ Attitudes to Equality between the 

Sexes, könsroller, eller sex roles, som ” the behaviours, personal qualities, values and so on 

which society considers appropriate for and associates with each sex” (Lindholm 1980, s 14). 

     Dessa båda citat är vad vi utgått från för att skapa vår definition av vad könsroller är: ett 

begrepp som innebär att samhället, inte naturen, delar in människor i olika roller efter vilka 

egenskaper, sysslor och yrken som anses passande för deras kön. 
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Attityder till könsroller 

Vi väljer att, i likhet med många av författarna till vår bakgrundsforskning, göra en 

uppdelning av respondenterna beroende på om de har traditionella/stereotypa attityder, det vill 

säga om deras attityder följer den uppdelning som av tradition finns i samhället, eller om de 

har flexibla/jämställda attityder, alltså attityder som skiljer sig från samhällets uppdelning. 

Med uppdelningen i samhället syftar vi på det som statistiken från SCB (2008) visar, alltså att 

kvinnor i mycket högre utsträckning har lågstatusjobb och gör huvuddelen av det obetalda 

arbetet i hemmen, liksom att arbetsmarknaden är uppdelad i jobb som är kvinno- respektive 

mansdominerade. 

Jämställdhet 

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. 

Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet 

förhållandet mellan könen” (Nationalencyklopedin). 

 

2. Bakgrundsforskning 

Vi har tagit del av studier ifrån Sverige, USA och Egypten, som alla handlat om människors 

attityder till könsroller. För att göra det mer överskådligt har vi delat in dem efter teman på 

undersökningsvariabler. Samma text kan därmed förekomma flera gånger om den diskuterat 

flera variabler. Då vi ville kunna göra jämförelser mellan vår studie och tidigare forskning har 

vi valt att fokusera främst på kvantitativa studier som undersöker just attityder till könsroller. 

Kvalitativa studier har därmed i stort valts bort på grund av att de undersöker andra aspekter 

av fenomenet kön/genus i sig, men inte just attityder.  

     För att hitta material har vi sökt på Google Scholar, som enbart ger vetenskapliga träffar, 

och de databaser som är tillgängliga via universitetsbiblioteket, exempelvis JSTOR. Vi har 

också sökt direkt efter vissa artiklar eller böcker som andra forskare har refererat till i sina 

artiklar eller avhandlingar. 

2.1. Skillnader i attityder mellan könen 

Artikeln “Masculinity, Femininity, and Sex Role Attitudes in Early Adolescence: Exploring 

Gender Intensification” av Nancy L. Galamos, David M. Almeida & Anne C. Petersen (1990) 

redogör för och diskuterar en amerikansk studie av 200 ungdomar i årskurs sex till åtta. Man 
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har dels undersökt maskulinitet och femininitet hos eleverna enligt dem själva, samt attityder 

till könsroller. Attityder till könsroller undersöktes med hjälp av enkäter, där eleverna fick 

svara på i vilken grad de höll med om ett antal påståenden som rörde uppdelning mellan 

könen, enligt en fyrgradig skala. Resultaten visar att flickor och de pojkar som i högre grad 

ansett sig själva vara mer feminina hade mer jämställda attityder än de pojkar som i hög grad 

ansåg sig vara maskulina. Även skillnader över tid diskuteras, och de resultaten kommer att 

presenteras i nästkommande avsnitt. 

    En annan studie som fått liknande resultat presenteras i artikeln ”Developmental Aspects of 

Gender Role Flexibility and Traditionality in Middle Childhood and Adolescence” av Phyllis 

A. Katz & Keith R. Ksansnak (1994). De har genomfört en stor undersökning med flera olika 

variabler som anses kunna påverka barns och ungdomars attityder och flexibilitet till olika 

könskonstruktioner. De har undersökt tre olika åldersgrupper och studerat både biologiska, 

kognitiva och sociala faktorer. Något de kommer fram till är att flickor är mer flexibla än 

pojkar, både när det gäller dem själva och när det gäller andra. Deras vidare resultat kommer 

att presenteras i andra stycken. 

     Den egyptiska studien som presenteras i artikeln ”Gender-role Attitudes among Egyptian 

Adolescents”, av Barbara S. Mensch, Barbara L. Ibrahim, Susan M. Lee & Omaima El-Gibaly 

(1990), är intressant ur jämförelsesynpunkt, då Egypten är ett land med betydligt starkare 

traditioner när det gäller uppdelningen mellan kvinnor och män än vad både Sverige och USA 

är, med detta inte sagt att Sverige och USA är likadana sinsemellan. Kvinnor arbetar i 

allmänhet inte efter att de är gifta, utan ägnar sig då istället åt hem och barn medan mannen 

försörjer familjen.  

     Artikeln redovisar en studie utförd bland 660 ungdomar i åldern 16-19 år. Metoden som 

använts är en enkätundersökning där ungdomarna har fått svara på frågor dels om vilka 

karaktärsdrag de söker hos en framtida äkta hälft och dels vilka roller mannen respektive 

kvinnan förväntas ha i hushållet. Resultaten visar att det finns könsskillnader; kvinnorna 

föredrar en make som har stark karaktär, behandlar dem väl, är snäll och har gott om 

pengar/ett bra jobb, medan männen vill ha en maka som är ”dygdig”, religiös, har en bra 

uppfostran och kommer från en bra familj. Detta pekar på att man vill ha någon som kan 

uppfylla normen; kvinnor vill ha en man som kan ta hand om och försörja dem, medan män 

vill ha en kvinna som är väluppfostrad, kan sköta hemmet och är lydig. Vidare undersökning 

visar dock en diskrepans mellan kvinnors och mäns attityder till könsroller där kvinnorna 

eftersträvar ett mer jämlikt förhållande, alltså ett förhållande där kvinnor tar del av mer 
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traditionellt sett manliga sysslor som ekonomi och beslutsfattande, medan männen 

upprätthåller en traditionell syn på uppdelningen mellan makarna. Det är därför intressant att 

notera att även i Egypten, som är ganska annorlunda mot Sverige och USA, får man samma 

indikationer på att kvinnor är mer jämställda än män och önskar mer förändring, medan 

männen är mer nöjda med den traditionella uppdelningen. En kritik mot studien, som också 

diskuteras av författarna till artikeln, är att somliga enkätfrågor är ställda på ett sådant sätt att 

de i sig själva bekräftar och kanske också förstärker befintliga könsroller. Till exempel finns 

det en fråga om huruvida en hustru måste ha sin makes tillstånd för allting, men inte en 

motsvarande fråga om maken behöver sin hustrus tillstånd för allting (Mensch et al. 2003, s 

14). Detta tas upp i Forskningshandboken där det poängteras att man inte ska ställa ledande 

frågor i en enkätundersökning (Denscombe 2009, s 219). 

 

2.2. Skillnader i attityder beroende på ålder  

Vissa studier har även fokuserat på hur attityderna förändras med ålder och mognad. 

Lindholm (1980) redogör för och diskuterar tre svenska studier genomförda bland låg- och 

mellanstadieelever. Vi har fokuserat på den första studien, som undersöker just elevernas 

attityder till könsroller. Man har med ett flertal metoder, som enkäter, berättelser och 

inspelade scener som diskuterades, undersökt elevernas ståndpunkter när det gäller 

uppdelningen av olika aktiviteter, yrken och egenskaper mellan kvinnor och män.  

     Resultatet av undersökningen visar att de äldre eleverna har mindre stereotypa 

föreställningar kring könsroller än de yngre, de är också mer medvetna om vilka könsroller 

som råder i samhället. De äldre eleverna är även öppnare till samarbete mellan könen. 

Författaren skriver att en orsak till resultaten kan vara att de äldre eleverna är mer medvetna 

om hur de ”borde” svara, vilket innebär att även om eleverna kanske inte svarar ärligt på 

frågorna visar de ändå en förståelse för jämlikhetsdiskursen i samhället. En anledning till 

skillnaden i föreställningarna kring könsroller kan vara att eleverna i de lägre åldrarna inte har 

utvecklat ett abstrakt tänkande och därför tar starkt intryck av vad de ser runtomkring sig 

(Lindholm 1980, s 26). 

     Även Galamos m.fl. (1990) diskuterar åldersaspekten i sin artikel, där de konstaterar att 

puberteten verkar vara en viktig brytpunkt. Dock spelade det inte så stor roll när individen 

själv hamnade i puberteten, utan det viktigaste var när gruppen som helhet gjorde det. Deras 
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studie visar att flickors positiva attityder till jämställdhet ökar med ålder, medan pojkar blir 

mer negativa. 

     Också artikeln “Development of Gender Attitude Traditionality Across Middle Childhood 

and Adolescence” av Ann C. Crouter, Shawn D. Whiteman, Susan M. McHale och D. Wayne 

Osgood (2007) studerar, bland andra faktorer, skillnaden i attityder över tid. I deras 

undersökning blir det tydligt att attityder till könsroller är ett väldigt komplext område att 

undersöka, visserligen varierar attityderna med tiden/åldern, men denna variation kan inte 

separeras från exempelvis skillnader i familjebakgrund och kön vilket beskrivs i följande 

avsnitt. 

     Även Katz & Ksansnak (1994) har undersökt flera olika variabler som är svåra att separera 

från varandra, bland annat ålder. De har dock kommit fram till annorlunda resultat än många 

andra studier. I deras fall ökar stereotypa attityder inte i tonåren. Istället kommer de fram till 

att barnen i deras undersökning är ganska flexibla i förskoleåldern, för att sedan bli mer 

stereotypa när de börjar skolan. Därefter ökar flexibiliteten i takt med ökande ålder och 

kognitiv mognad. Författarna anser dock att det är svårt att separera dessa faktorer, biologisk 

ålder och kognitiv mognad, och andra faktorer som social miljö. 

    De diskuterar själva vad anledningen till deras annorlunda resultat kan vara, och pekar på 

saker som att olika typer av frågor (t.ex. öppna eller slutna), upplägget på undersökningen och 

olika åldersgrupper kan påverka slutsatsen. 

 

2.3. Skillnader i attityder beroende på familjebakgrund 

Crouter m.fl. (2007) har i sin longitudinella studie undersökt om attityder till könsroller har 

något samband med familjens utformning och de värderingar som kommer till uttryck inom 

familjen. Undersökningen visar att pojkar som växer upp med traditionella föräldrar har 

mycket traditionella attityder redan i barndomen och att dessa sedan ökar fram till slutet av 

tonårsperioden. Pojkar som däremot växer upp med föräldrar som har mer jämställda eller 

flexibla attityder är tämligen traditionella som barn men får mer jämställda attityder med tiden 

fram till ungefär 14-15 års ålder, då pojkarnas attityder blir markant mer traditionella igen. 

När pojkarna kommer upp i de sena tonåren är skillnaden mellan de båda grupperna nästan 

helt utjämnad. För flickor visas en annan utveckling där de med traditionella föräldrar 

visserligen har mer traditionella attityder än de med otraditionella föräldrar men alla flickor 
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får mindre traditionella attityder med ökad ålder och saknar alltså den tillbakagång till 

traditionella attityder som man kan se hos pojkarna. 

     Även Mick Cunningham (2001) diskuterar familjens betydelse för ungdomars attityder till 

jämställdhet. Han redovisar och diskuterar en longitudinell studie i USA där man undersökt 

föräldrars uppdelning av sysslor och mödrars attityder till jämställdhet under två olika 

tidsperioder, första gången när deras barn var ett år gamla och andra gånger när de var 

femton. Sedan intervjuades även ungdomarna när de blev arton år gamla och var på väg ut i 

vuxenlivet. De slutsatser som kunde dras var att moderns attityder till jämställdhet, redan 

tidigt i barnens liv, har stor påverkan på barnens attityder som unga vuxna. Föräldrarnas 

uppdelning av hushållssysslor spelade inte lika stor roll så pass tidigt, men blev desto 

viktigare när barnen närmade sig tonåren. Ungdomar vars fäder hjälpte till med 

hushållsarbetet var mycket mer benägna att anse att sysslorna skulle delas upp mellan båda 

parter än de ungdomar vars mödrar skötte allt. Studien visade dock inte, till skillnad från 

Crouter m.fl. (2007), någon skillnad mellan pojkar och flickor, utan föräldrar verkade påverka 

sina barn ungefär lika mycket oberoende av vilket kön barnet hade.  

 

2.4. Vidare forskning i Sverige   

Inga Wernersson(1977) genomförde 1974 en kvantitativ enkätstudie till sin avhandling 

Könsdifferentiering i grundskolan. Denna studie undersöker barns attityder kring vilka 

egenskaper och sysslor som passar bäst för respektive kön. Studien visade att pojkar i högre 

grad än flickor hade stereotypa attityder till könsroller. Sjutton år senare genomförde 

Wernersson tillsammans med Elisabet Öhrn (1994) en jämförande uppföljning på studien från 

1974. Denna uppföljande undersökning presenteras i konferenspapret A changing stability? 

Perceptions of gender in young people. Resultaten från jämförelsen visar att attityder kring 

vilka egenskaper och sysslor som passar bäst för respektive kön inte har förändrats i särskilt 

stor utsträckning. De förändringar som skett mellan de två undersökningstillfällena visade om 

något snarast på mer stereotypa attityder vid det senare undersökningstillfället, vilket kan 

tyckas förvånande med tanke på att jämställdhetsnormen varit central både inom skolan och i 

samhället under den här perioden. Förändringen var störst för flickor, som hade blivit mer 

stereotypa. Pojkar var dock fortfarande mer stereotypa än flickor, men hade inte ändrat sina 

åsikter i lika hög grad. 

     Med blicken riktad mot forskningsöversikten Könsmönster i förändring – en 

kunskapsöversikt om unga i skolan finner vi att ett återkommande mönster i forskningen är 
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”…att förskjutningen mot nya förståelser av kön är tydligare hos flickor” (Öhrn 2002, s 36) 

och att ”…det var mycket svårare att problematisera normen för den ’normale’ pojken som en 

maskulinitet associerad med tävling och sport, än att diskutera konstruktionen av femininitet” 

(Öhrn 2002, s 22). Detta indikerar snävare handlingsramar för pojkar än för flickor, det vill 

säga, samtidigt som flickorna har tagit sig in på områden som är traditionellt manliga har 

pojkarna inte erövrat de kvinnliga områdena i samma utsträckning. Samtidigt som det finns 

mycket forskning som pekar på en förändring av könsmönster finns det forskning som snarare 

antyder att ”… könsstereotypierna var tämligen stabila över tid och att de, om något, snarare 

blivit starkare än utjämnats.” (Öhrn 2002, s 37). En förklaring till de mycket skiftande 

resultaten i den mer samtida forskningen är att det har skett en förändring i teori och 

metodval, från att ha fokuserat övergripande strukturer och könens över/underordning på 

1970/80-talet, till att fokusera subjekten i den mer samtida forskningen (Öhrn 2002, s 82). 

Förskjutningen har varit till fördel för kvalitativa djupgående metoder som observationer, 

fältstudier, intervjuer etc. och har medfört att man har kunnat finna större variationer inom 

grupperna samt att man har kunnat problematisera kring begreppen maskuliniteter och 

femininiteter. Detta är något som Martyn Denscombe (2009) tar upp som den kvalitativa 

forskningens grundval; att söka de ”extrema” positionerna för att visa maximal variation, en 

strävan efter förklaringar som ”… inrymmer komplexitet, subtiliteter och till och med 

motsägelser” (Denscombe 2009, s 53). 

      

2.5. Sammanfattning 

Ovanstående forskning visar att det finns tydliga mönster i hur attityder till könsroller varierar 

med olika variabler. Kvinnor är genomgående mer jämställda än män, från förskolebarn till 

unga vuxna. Åldern spelar också in, då studier visar att många förskolebarn har mer flexibla 

attityder, medan de flesta barn som börjat skolan är relativt traditionella. Med tiden blir de 

mer och mer jämställda fram till puberteten, som är en kritisk period för särskilt pojkar. 

Flickor verkar dock hantera denna förändring bättre och fortsätter att bli mer jämställda i sina 

attityder. Hemmiljön och föräldrarnas attityder till och uppdelning av hushållssysslorna är 

också något som spelar stor roll, framför allt för unga män. Mycket av denna forskning är 

dock något åldersstigen, och liknande studier har inte haft något större utrymme i Sverige de 

senaste 20 åren. Ett problem som uppstår i kölvattnet av forskningens omstrukturering till att 

ha ett mer kvalitativt fokus är att det blir svårt att jämföra forskningsresultaten med tidigare 

forskning och att kunna peka på någon entydig förändring av könsmönster/attityder till 
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könsroller över tid. Vi anser att det finns behov av och utrymme för de båda 

forskningsinriktningarna, en subjektbetonad för att ge konkreta exempel och peka på den 

variation som förekommer och en inriktning som pekar på de övergripande strukturerna i 

samhället. 

     Trots att vår bakgrundsforskning är granskad och att betrakta som forskning av god 

kvalitet kan vi skönja vissa problemområden med den. Det är till exempel vanligt att urvalet 

begränsats till att bara, till exempel, innehålla vita medelklassfamiljer från ett begränsat 

geografiskt område. Det kan ju tyckas tämligen problematiskt att generalisera utifrån en sådan 

forskning, samtidigt är det intressant att mönstren går igen i så stor utsträckning i de olika 

forskningsprojekten. Ett annat område som ter sig problematiskt för oss är att forskningens 

metodologiska aspekter tas upp så kortfattat i många av artiklarna att vi har svårt att bilda oss 

en uppfattning om ifall resultaten är rimliga eller ej. Som nämnts tidigare har vi även funnit 

exempel på ledande frågor varför vi lagt extra mycket energi på att undvika detta i vår 

undersökning. 

     Denna uppsats ämnar undersöka om de övergripande mönstren fortfarande lever kvar eller 

om de verkar ha försvunnit. Tidigare forskning är också väldigt fokuserad på barn och 

tonåringar, men inte alls på vuxna över 20 år. Denna uppsats ämnar därmed bidra till att vidga 

fältet, och undersöka om även vuxna kan vara en intressant grupp med varierande åsikter. 

 

3. Metod och urval 

Vår undersökning baseras på en enkätundersökning, där vi har svar från 209 respondenter 

som empiri. Nedan beskrivs hur vi valde ut respondenter, hur vi gick till väga med enkäten, 

vilka faktorer vi undersökte, hur vi hanterade bortfall och andra metodologiska aspekter. 

 

3.1 Respondenter 

Enkätundersökning av attityder till könsroller hos fem huvudgrupper;  

 Elever i årskurs ett på gymnasiets samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

program 

 Elever i årskurs tre på gymnasiets samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

program 
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 Vuxna studerande på komvux 

 Vuxna studerande på det naturvetenskapliga och det tekniska basåret på 

universitetet 

 Vuxna studerande på kurser och program på universitetet 

Vi valde att inte göra ett slumpmässigt, statistiskt representativt urval. Bakgrundsforskningen 

pekar ut att de grupper som sannolikt har mest jämställda attityder är de som lever och verkar 

i relativt könsblandade grupper. Därför blev detta en viktig faktor i avgörandet av 

urvalsgrupp. Eftersom vår studie har upplägget av en förstudie tycktes det motiverat att 

undersöka de grupper med ”bäst” förutsättningar för jämställda attityder, enligt tidigare 

forskning de individer som befinner sig i könsblandade miljöer, och om vi kunde påvisa 

skillnader även i dessa grupper torde andra grupper i mer könssegregerade miljöer vara 

viktiga att inkludera i en storskalig framtida studie. Vi ville också kunna undersöka 

motsvarande typ av grupp med olika ålder och utbildningsnivå. 

     Med den motiveringen valdes det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga 

programmet eftersom vi dels ville ha ungdomar som läser studieförberedande, så att det blir 

möjligt att göra någon typ av jämförelse med de vuxna studerande, och dels att de 

programmen statistiskt sett har haft ganska jämn könsfördelning (SCB 2008). 

    För att få en kontrollgrupp till de vuxna högskolestuderande ville vi också undersöka en 

grupp vuxna som inte hade lika hög utbildning. Vi valde därför att också undersöka elever på 

komvux. Ett dilemma är att komvuxstuderande från andra länder kan ha hög utbildning ifrån 

hemlandet, men vi valde att ändå kategorisera komvux som en lägre utbildningsnivå i Sverige 

då den motsvarar svensk grund- och gymnasieskola. Utöver dem har vi också undersökt de 

elever som studerar de naturvetenskapliga och tekniska basåren på universiteten.  

     Vi valde ut en gymnasieskola i Örebro där vi hade kontakter som kunde hjälpa oss. På den 

skolan distribuerades enkäterna till en klass vardera i årskurs ett och tre på de 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen, totalt 4 klasser. Enkäterna 

matades sedan in manuellt i det datorprogram som hjälpt oss att sammanställa resultatet. Det 

program vi använt oss av heter FluidSurveys (http://fluidsurveys.com/), och är ett webbaserat 

enkät- och analysprogram där vi dels skapat själva enkäten, mailat ut dessa till våra 

respondenter med individuella koder till alla, och fått hjälp att sammanställa resultaten efter 

olika variabler. 
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    Vi tog även kontakt med komvux och fick tillåtelse att komma dit och dela ut enkäter. 

Klasserna där var ganska små, ca 10-15 elever i varje, och vi fick ihop totalt 57 enkäter från 

blandade klasser på grund- och gymnasienivå. SFI (svenska för invandrare) och 

nybörjargrupper i SVAS (svenska som andraspråk) valdes bort på grund av språksvårigheter. 

Även här matades enkäterna sedan in manuellt i datorprogrammet. 

    För de universitetsstuderande valde vi ut kurser/program med samhällsvetenskaplig eller 

naturvetenskaplig inriktning och skickade ut enkäter via e-post till de studenter som var 

registrerade på dessa kurser. Samma tillvägagångssätt användes för att nå studenterna 

registerade på de tekniska och naturvetenskapliga basåren. För de här grupperna matades 

enkäterna inte in manuellt eftersom respondenterna fick en länk till den webbaserade enkäten 

medskickat i e-postmeddelandet och själva fyllde i enkäten direkt. 

     Denscombe (2009) skriver om småskaliga undersökningar att de brukar omfatta mellan 30 

och 250 fall (s 51), vilket gör att vi tycker att vår undersökning med 209 respondenter väl 

kvalificerar sig som analysunderlag för ett småskaligt forskningsprojekt av det slag vi har 

utfört. 

 

   3.2. Enkäten 

Vi har valt att använda oss av enkäter som metod. Det är en lämplig metod när man vill samla 

in data från många personer och lätt kunna jämföra svaren mellan olika grupper och variabler.        

     Vi har själva konstruerat ett antal bakgrundsfrågor, influerade av vår tidigare forskning. 

Dessa frågor presenteras under kapitel 3.3. Enkätens huvudfrågor, alltså de frågor som 

handlar om respondenternas egna åsikter, är utformade som graderingsfrågor. De tillfrågade 

får ange för vilket kön vissa sysslor och yrken passar. För att välja yrken har vi utgått från 

SCBs statistik på vanligaste yrken för kvinnor och män (SCB 2008), där vi valt ut tre av varje 

och sedan själva lagt till tre yrken som kräver högre utbildning, nämligen lärare, läkare och 

advokat. Enkäten anger inte för vilket kön yrket är vanligast eftersom vi vill undersöka 

respondenternas attityder till vad som är lämpligt. Enkäten finns som bilaga (se bilaga 1). Vi 

ansåg det dessutom viktigt att vi som forskare påverkade respondenterna i så liten 

utsträckning som möjligt, därför har vi informerat samtliga deltagande om att enkäten är 

anonym och frivillig, samt bemödat oss om att inte ställa ledande frågor. 
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    Som modell för graderingsskalan har vi använt en design som Inga Wernersson (1977) 

använde i en undersökning 1974 som hon presenterar i sin avhandling Könsdifferentiering i 

grundskolan. Den går ut på att man får ta ställning till vilket kön man anser passar bäst för en 

syssla eller ett yrke enligt en femgradig skala, med alternativen ”bara män”, ”mer män”, 

”båda könen”, ”mer kvinnor” eller ”bara kvinnor”. Skalan är fortfarande lämplig för en 

attitydundersökning av den typ vi gjort, även om den kan anses gammal. Wernersson använde 

samma skala igen 1991, oförändrad, vilket tyder på att den fyller sitt syfte och är användbar.    

     Själva frågorna hon använde då kan däremot kännas ganska omoderna, och därför har vi 

uppdaterat dem och anpassat dem efter en äldre målgrupp. Istället för att innehållsmässigt 

handla om situationen i skolan, lekplatsen eller boende med föräldrar, handlar våra frågor om 

situationen då man som vuxen lever i ett förhållande och arbetar. Vi har också flyttat fokus 

från de egenskaper som traditionellt anses passande för pojkar respektive flickor till de 

praktiker, sysslor och yrken som traditionellt anses lämpliga för respektive kön.       

3.3. Undersökningsfaktorer 

De faktorer vi valt att undersöka är starkt influerade av tidigare forskning. Vår 

forskningsbakgrund bygger på erkänd nationell och internationell forskning som är publicerad 

i granskade tidskrifter, samt avhandlingar. Våra källor är därmed tillförlitliga och klassas som 

god forskning av hög kvalitet. Våra undersökningsvariabler är därmed legitima och relevanta.  

 Kön: Respondenterna får på enkäten ange vilket kön de har. Vi har valt att ha med 

en ytterligare kategori förutom kvinna och man, nämligen ”annan 

könstillhörighet”. Detta för att inkludera även de personer som inte bekänner sig 

till något kön. 

 Ålder: Vi har valt att studera 3 olika åldersgrupper; gymnasieungdomar i årskurs 1 

(ca 16 år), gymnsieungdomar i årskurs 3 (ca 18 år) och vuxna (med vuxna menas 

de som har avslutat sin gymnasieutbildning, eller studerar på komvux). De vuxna 

kommer att delas in i ytterligare åldersgrupper i analysen (se 3.7.1.2.). 

 Utbildning: Något som inte framkommit lika starkt i tidigare forskning men som 

ändå nämnts är utbildningsgrad. Då detta är en uppsats i pedagogik ansåg vi att det 

var en väldigt viktig faktor att studera, för att undersöka om vi kan se några 

mönster beroende på hur långt i sin utbildning respondenterna kommit. Vi har 

därför valt ut respondenter med olika utbildningsgrad; första respektive sista året 
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på gymnasiet, vuxna som studerar grund-/gymnasieutbildning på komvux, vuxna 

som läser basår samt vuxna högskolestuderande. 

 Familjebakgrund: Att få en djupare förståelse för samtliga respondenters 

familjebakgrund känns inte genomförbart inom ramen för denna uppsats. Vi har 

dock valt att ställa några bakgrundsfrågor om sysslofördelningen under 

respondenternas uppväxt. Tidigare forskning pekar på att de ungdomar vars fäder 

tagit del av hushållssysslorna har mer jämställda attityder. 

 Utbildning om jämställdhet: Respondenterna får svara på om de anser sig ha läst 

något om jämställdhet under sin skol- och utbildningstid. Med frågan får de även 

vår definition av vad jämställdhet är för att kunna svara på samma premisser. 

 

3.4. Begränsningar 

Eftersom uppsatsen begränsas av tids- och omfångsaspekter är det omöjligt att undersöka allt 

som skulle vara intressant. Studien undersöker därför inte: 

 Etnisk bakgrund – med tanke på den egyptiska studien som visar attityder som i stor 

utsträckning skiljer sig från dem man i tidigare forskning hittat i Sverige, vore det 

intressant att undersöka om personer födda i ett annat land har attityder som skiljer sig 

från dem som återfinns hos den svenska forskningen. Då vi inte ville göra så grova 

grupperingar som skillnader mellan svenskfödda och utlandsfödda, utan snarare var 

nyfikna på hur åsikter och attityder representeras i förhållande till nationalitet ansåg vi 

att vårt underlag skulle bli alltför litet för att undersöka detta område på ett bra sätt. 

  Socioekonomisk status – även om en del tidigare forskning har haft med respondenter 

från olika socioekonomiska delar av befolkningen t.ex. Crouter m.fl. (2007) har denna 

aspekt inte fokuserats i lika stor utsträckning som andra aspekter, t.ex. föräldrars 

attityder. Vi ser att det skulle vara intressant att undersöka kopplingen mellan till 

exempel traditionella åsikter och socioekonomisk bakgrund. Vi ansåg dock att detta 

var väldigt svårt att studera inom ramen för vår uppsats. Det är svårt att definiera 

vilken ”klass” eller socioekonomisk status någon tillhör utan en mycket grundligare 

bakgrundsundersökning än vi har möjlighet att göra. 



 

 

 14 

 Elever i de yngre åldrarna – mycket tidigare forskning är koncentrerad på just barn i 

yngre åldrar, därför kände vi att det var mer intressant att studera äldre elever och 

vuxna för att se om det fanns andra mönster bland dem. 

 Elever på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen – då elever på de yrkesinriktade 

gymnasieprogrammen i större utsträckning än eleverna på de studieförberedande 

programmen befinner sig i könssegregerade miljöer (SCB 2008) vore det intressant att 

undersöka om skillnaden i attityder framkommer tydligare där än i mer könsblandade 

grupper.  

 Vuxna som arbetar – även vuxna i arbetslivet återfinns till stor del i könssegregerade 

yrkesgrupper, det vore intressant att dels undersöka skillnader mellan mans respektive 

kvinnodominerade yrkesgrupper och att jämföra dessa med mer könsblandade 

grupper. Även att jämföra med gymnasieungdomar på praktiska program vore 

intressant för att då tydligare kunna undersöka åldersfaktorn. 

 

3.5. Generaliserbarhet  

Då denna studie inte har ett slumpmässigt urval av respondenter avser den inte heller 

generalisera i någon större utsträckning. Den avser endast ge en fingervisning om hur det kan 

se ut i samhället idag, och påvisa om det finns några skillnader mellan grupperna vi undersökt 

samt resonera kring vad eventuella skillnader, eller avsaknaden därav, kan bero på. Våra 

resultat är begränsade till att innefatta enbart de personer och grupper som undersökts. Andra 

grupper med andra förutsättningar skulle kunna ge helt andra svar. 

 

3.6. Bortfall 

Då vi valt enkätundersökning som metod uppstår regelmässigt bortfall. Bortfallet delas upp i 

externt bortfall och internt bortfall, vi ämnar diskutera bortfallet i vår undersökning samt hur 

vi hanterat det i det här kapitlet.  

     Eftersom vår undersökning hanterar olika grupper av respondenter har vi valt något olika 

tillvägagångssätt för de olika grupperna. Det finns två alternativ, antingen har respondenterna 

presenterats med en enkät i pappersform som har fyllts i i storgrupp med antingen oss eller en 

lärare närvarande. Respondenterna har i det fallet kunnat ställa frågor om det funnits några 
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oklarheter, någonting som utnyttjades inte minst på komvux. 

     Det andra alternativet har vi använt till de studerande vid universitetet då vi har e-postat de 

utvalda studenterna med en länk till en web-plats där enkäten funnits i elektronisk form. 

Fördelen med att låta studenterna fylla i enkäten i elektronisk form är att programmet till 

exempel endast tillåter ett kryss per rad samt påminner om en respondent av misstag skulle ha 

missat en fråga, och att de inte kan svara ”fel” på bakgrundsfrågorna. Nackdelen är en 

betydligt lägre svarsfrekvens, trots att man enkelt kan nå många människor, och att vi inte kan 

svara på några frågor respondenterna skulle kunna ha. 

     Anledningen till att vi valde dessa olika tillvägagångssätt var att vi ville försäkra oss om att 

respondenterna förstod frågorna och att vi ville finnas till hands för att kunna förtydliga och 

förklara för eleverna på gymnasiet och komvux. Vi räknade däremot med att studenterna som 

studerar vid universitetet skulle ha en så mycket högre språklig nivå att den formen av 

förklaringar inte skulle bli nödvändig. Därför såg vi det som fördelaktigt att skicka ut länkar 

till dessa respondenter, eftersom det då var lättare att nå ett större antal elever.  

 

3.6.1. Externt bortfall 

Det externa bortfallet bland de som presenterades med en pappersenkät var mycket ringa, 

endast en person av de som fanns närvarande vid undersökningstillfällena valde att avstå från 

att svara på enkäten. Det externa bortfallet bland de som kontaktades via e-post var däremot 

betydande, endast 23 % eller 24 stycken av de 103 tillfrågade på universitetets basår gjorde 

enkäten. Bland de tillfrågade på kurser och program vid universitetet var svarsfrekvensen 

något bättre, 37 % eller 50 stycken av 134 tillfrågade. För att förbättra deltagandet i den 

webbaserade enkäten har påminnelser skickats ut i två omgångar, vilket genererade en 

handfull ytterligare svar för varje påminnelse. 

     Det höga bortfallet var något vi till viss del räknade med, och därför hade vi fler tillfrågade 

på universitetet och på basåren än för övriga grupper. För basåren blev svarsfrekvensen dock 

lägre än vi räknat med. Det höga bortfallet gör att vi inte får ett så stort underlag som vi hade 

hoppats på, och det blir svårare att dra några konkreta slutsatser och se mönster som inte är 

slumpmässiga. Eftersom uppsatsens syfte inte är att generalisera anser vi dock ändå att det går 

att göra en beskrivning av hur det ser ut bland dem som valt att delta i vår undersökning. 
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3.6.2. Internt bortfall 

Vi hade även en del internt bortfall, framför allt på de enkäter som delades ut i pappersformat. 

Bortfallet var allra högst på komvux, där många, trots att vi var där och förklarade, 

missförstod en del frågor eller hoppade över en del. En stor del av svårigheterna berodde 

troligtvis på språkproblem. Vi har hanterat de olika typerna av bortfall som följer: 

 Bortfall av enstaka fråga. Till den här kategorin räknas dem som till exempel missat 

att sätta ett kryss på graderingsfrågorna, eller som satt två kryss på samma rad. I dessa 

fall har vi helt enkelt räknat bort den avvikande raden/frågan men använt oss av resten. 

 Bortfall av bakgrundsfrågorna. En del respondenter, i princip uteslutande på 

komvux, har missförsått bakgrundsfrågorna. De har svarat i nutid, alltså att de bor med 

exemplevis sin sambo och barn, och hur de delar upp sysslorna mellan sig nu, istället 

för, som avsett, hur det såg ut när de var små. Många har dock svarat som avsett på 

huvudfrågorna, alltså attitydfrågorna, och då har vi valt att bortse från bakgrunden då 

detta bara är en av undersökningsaspekterna. De kommer alltså att räknas bort från 

bakgrundsanalysen, men räknas med bland övriga aspekter som kön och 

utbildningsnivå. 

 Bortfall av huvudfrågorna. Ett fåtal respondenter har hoppat över hela delen med 

huvudfrågor. Då detta är det som vi faktiskt undersöker spelar det ingen roll att de 

svarat på bakgrundsfrågorna, och vi har helt enkelt valt att räkna hela enkäterna som 

bortfall och inte använt dem alls i analysen.  

3.7. Analysen 

Trots valet av enkät som undersökningsmetod kommer vi i vår analys inte enbart att använda 

oss av kvantitativa mätningar och statistisk presentation av resultatet. Vi ämnar istället 

kombinera den kvantitativa delen med en kvalitativ aspekt där vi tolkar resultaten baserat på 

vår förkunskap och resultaten från tidigare forskning. Vi ämnar även redovisa och diskutera 

de kommentarer respondenterna lämnat i kommentarsfälten på enkäten i den mån vi funnit 

dem intressanta. Kommentarerna bidrar till att fördjupa den kvalitativa aspekten av 

undersökningen då respondenterna har haft möjlighet att motivera sina val och argumenterat 

för sina ståndpunkter. Detta visar på att samma åsikt kan motiveras på en mängd olika sätt och 

tydliggör variationen i ståndpunkter hos våra respondenter. Till hjälp för att sammanställa och 

analysera resultatet har vi använt oss av det webbaserade programmet, FluidSurveys. 
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3.7.1. Analysfaktorer 

Vi kommer att analysera de svar respondenterna angett efter fem olika faktorer: 

 Kön 

 Bakgrundskategorisering 

 Utbildningsnivå 

 Åldersgrupp 

 Utbildning om jämställdhet 

Kön och utbildningsnivå är ganska självklara indelningar utefter vad respondenterna själva 

svarat, liksom frågan om ifall de läst något om jämställdhet under sin skol- och utbildningstid. 

För att kunna dela in respondenter efter bakgrundskategori och åldersgrupp har vi dock gjort 

egna bedömningar, och dessa redovisas nedan.  

3.7.1.1. Bakgrundskategorisering 

För att lättare kunna använda oss av respondenternas svar på bakgrundsfrågorna som en faktor 

i analysen har vi summerat deras svar i olika kategorier. Inspirationen till denna uppdelning är 

hämtad från Vicki S. Helgeson (2009/2005/2002) som beskriver tre olika kategorier. 

Traditionell innebär att man anser att arbete är männens sfär och hemmet kvinnans, och att 

mannen har större makt än kvinnan. En jämställd syn innebär att man anser att män och 

kvinnor har lika makt och hör hemma lika mycket i de båda sfärerna. En tredje kategori, av 

henne benämnd ”transitional” och av oss ”mitt emellan”, innebär att man är på väg mot mer 

jämställda åsikter men inte har kommit hela vägen än.  

     Uppdelningen av respondenternas bakgrunder i dessa kategorier gjordes på bedömning 

utifrån deras svar på våra fyra övergripande bakgrundsfrågor. Om man till övervägande del 

har angett svar som associeras med en traditionell eller jämställd bakgrund har man hänvisats 

till den kategorin. Om man har mer blandade svar bedöms bakgrunden som mitt emellan. Vi 

har även en ytterligare kategori för de respondenter med ensamstående föräldrar eller med 

väldigt utmanande bakgrund. Med utmanande bakgrund innebär att föräldrarna till stor del 

utfört sysslor som traditionellt associeras med det motsatta könet. Slutligen har vi en sista 

kategori, N/A, för de enkäter där respondenten missförstått bakgrundsfrågorna eller svarat på 
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ett sådant avvikande sätt att en kategorisering inte kunnat göras. Denna grupp kommer inte att 

användas i bakgrundsanalysen. 

3.7.1.2. Åldersgrupp 

För att lättare kunna sammanställa våra resultat efter ålder har vi satt samman åldersgrupper 

beroende på vilket år man är född. Vi har inte tagit hänsyn till vilken månad man är född, utan 

helt enkelt räknat med den ålder man uppnår i år, 2011. Alltså räknar vi med att någon född 

1991 är 20 år, även om personen fyller i december. Detta för att det ska bli lättare att 

kategorisera. Vi har delat in respondenterna i följande åldersgrupper: 

 15-16 år 

 17-19 år 

 20-25 år 

 26-30 år 

 31-40 år 

 40+ år 

 N/A 

Anledningen till att vi valt att ha färre årtal i de yngsta grupperna är dels att tidigare forskning 

visat att det händer mycket i de sena tonåren, och vi ville kunna skönja mönster mellan dem 

som är 15-16 och dem som snart är vuxna. Vidare har vi färre respondenter i de äldre 

åldersgrupperna och därför ansåg vi det lämpligt att utöka spannet mellan årtalet för att 

faktiskt ha möjlighet att få ett underlag i varje grupp. Gruppen N/A representerar dem som 

inte angett vilket år de är födda och därför inte kunnat sorteras in i någon kategori. 

 

4. Resultat och analys 

Analysen kommer att behandla de frågor där vi funnit störst skillnader mellan olika grupper. 

Resultaten kommer att visas i diagram för att göras mer överskådliga. Siffran bakom varje 

stapel i diagrammen visar antalet svar. Siffran inom parentes visar hur stor andel i procent av 

respektive kön som angett varje svarsalternativ. Vi kommer i många fall främst behandla 

vissa av de hushållssysslor som anses typiskt manliga eller kvinnliga, eller de yrken som 
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enligt SCB (2008) är mest könskodade. Anledningen till detta är att det främst är svaren på de 

frågorna som uppvisade störst skillnader. 

4.1. Huvudfrågorna beroende på kön 

Sett över alla respondenter oberoende av ålder, bakgrund och utbildningsgrad, finns synbara 

skillnader mellan könen. Eftersom enbart totalt tre personer angett könskategorin ”annan 

könstillhörighet” är det svårt att se några skillnader i mönster rörande dem. Vi kommer därför 

inte att diskutera dessa vidare, men de finns med i diagrammen för att synliggöra att de ändå 

finns med och har svarat.  

4.1.1. Manligt kodade sysslor och yrken 

Här redovisar vi de sysslor och yrken som traditionellt anses manliga och där vi kunnat 

urskilja stora skillnader. 

Diagram 1. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: klippa gräset – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 1. N = 206 
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Diagram 2. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: handla elektronik 

med mera – fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 2. N = 208 

Som diagrammen ovan visar är dessa två sysslor, klippa gräset och handla elektronik, något 

som fortfarande tycks ha en manlig könskodning. Det är mycket vanligare att anse att en man 

ska ha större eller till och med allt ansvar för dessa sysslor. De kvinnliga respondenterna har 

dock betydligt mer jämställda åsikter än de manliga, då de i mycket högre grad svarar att båda 

könen kan utföra sysslorna.  
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Diagram 3. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: programmerare – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 3. N = 208 

 

Diagram 4. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: snickare – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 4. N = 206 
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Även dessa två yrken, programmerare och snickare, verkar vara något som anses mer manligt 

av både män och kvinnor. Man kan dock fortfarande skönja ett mönster av att kvinnor har mer 

jämställda attityder än män, och i högre grad anser att yrkena passa för båda könen. 

 

Diagram 5. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: lastbilschaufför – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 5. N = 208 

 

     När det gäller lastbilschaufför kan man delvis se samma mönster som med programmerare 

och snickare, i det att det är ett yrke som båda könen anser att män är mer lämpade för. Här 

verkar mönstret dock ännu starkare, då bara ca hälften (45% av männen och 55% av 

kvinnorna) anser att det passar båda könen. 26% av männen tycker till och med att det är yrke 

helt förbehållet män. 

 

4.1.2. Kvinnligt kodade sysslor och yrken 

Här redovisar vi de sysslor och yrken som traditionellt  anses kvinnliga och där vi kunnat 

urskilja stora skillnader. 
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Diagram 6. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: städa och diska – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 6. N = 208 

 

Diagram 7. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: vara hemma med 

sjukt barn – fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 7. N = 209 
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     I de två ovanstående diagrammen med åsikter angående de traditionellt sett kvinnliga 

sysslorna diska/städa och vara hemma med sjukt barn finns några intressanta skillnader. En 

stor skillnad är att de flesta kvinnor (90% respektive 89%) anser att det är sysslor som passar 

lika bra för både männen och kvinnorna. Männen håller dock inte med i lika hög grad, endast 

68% respektive 65% anser att båda könen är lika lämpliga. Istället anser många att kvinnor är 

mer lämpade att utföra dessa sysslor i högre utsträckning. Här kan vi alltså, liksom gällande 

de traditionellt manliga sysslorna och yrkena, se att kvinnor har mer jämställda attityder än 

män. 

Diagram 8. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: handla kläder – 

fördelning beroende på kön. 

 

  Diagram 8. N = 208 

   Diagrammet ovan visar attityderna kring ytterligare en traditionellt kvinnlig syssla, att 

handla kläder. Skillnaden mot de två tidigare sysslorna är att i det här fallet anser båda könen 

att kvinnor till viss del är bättre lämpade, även om kvinnor har något mer jämställda attityder. 

Intressant att se är också att det faktiskt är 6 män (8%) men bara 2 kvinnor (2%) som anser att 

män är bättre lämpade för att handla kläder, dock finns en kvinna som anser att enbart män 

ska göra det. 
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Diagram 9. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: sjuk-

/undersköterska – fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 9. N = 208 

 

Diagram 10. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: förskollärare – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 10. N = 207      

Diagrammen ovan representerar åsikterna angående de traditionellt kvinnliga yrkena sjuk-

/undersköterska och förskollärare. Det finns tydliga mönster som ser väldigt lika ut för båda 
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yrkena. De anses båda vara mer kvinnliga än manliga, men det är stora skillnader mellan 

kvinnors och mäns åsikter. Kvinnor anser visserligen också till viss del att kvinnor är bättre 

lämpade för de båda yrkena, men en majoritet (78% respektive 76%) anser ändå att de passar 

för båda könen. Hos männen är siffran betydligt lägre, enbart 46% respektive 49%, allså 

mindre än hälften i båda fallen.  

 

4.1.3. Sammanfattning 

Vi har med hjälp av ovanstående diagram kunnat urskilja ganska tydliga mönster när det 

gäller uppdelningen av sysslor och yrken mellan kvinnor och män. Ett flertal traditonellt 

könsuppdelade sysslor och yrken associeras fortfarande i hög utsträckning med respektive 

kön. De yrken och sysslor som inte är lika starkt förknippade med ett kön hade 

respondenterna heller inte i någon hög grad särskiljande åsikter om. Genomgående för alla 

frågor är också att männen i högre grad än kvinnorna har traditionella åsikter och är mer 

benägna att dela upp sysslorna och yrkena mellan könen. Detta är något som stämmer väl 

överens med i stort sett all bakgrundsforskning (t.ex. Galamos m.fl. 1990, Katz & Ksansnak 

1994, Mensch m.fl. 1990 och Wernersson 1977). Vi kan alltså se att trots att den tidigare 

forskningen genomfördes för länge sedan finns samma mönster fortfarande kvar. 

 

4.2. Huvudfrågorna beroende på bakgrund 

Vår bedömning och kategorisering av respondenternas svar på bakgrundsfrågorna, alltså hur 

deras uppväxt sett ut, har lett till följande fördelning: 
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Diagram 11. Fördelning av respondenterna i bakgrundskategorier efter bedömning av 

svar på familjebakgrundsfrågorna. 

 

Diagram 11. N = 208. N/A = ej angivet 

 

För både kvinnor och män är mittemellan-kategorin, alltså den för de med delvis jämställda 

föräldrar, störst. För kvinnor är fördelningen mellan dem med traditionell och jämställd 

bakgrund nästan lika stor, 26 respektive 25 personer. För männen är fördelningen dock inte 

riktigt likadan. Där är det fler män som har haft en traditionell än en jämställd bakgrund (20 

respektive 14 personer). Det är också fler kvinnor än män som växt upp med ensamstående 

föräldrar eller föräldrar som utmanar de traditionella könsmönstren. Kolumnen N/A 

representerar de respondenter som missförstått eller låtit bli att svara på bakgrundsfrågorna. 

Vi kommer inte att diskutera denna grupp men deras svar finns ändå med för synliggörandets 

skull. 

     Då grupperna här blir betydligt mindre än då alla män och kvinnor utgjorde varsin grupp 

vill vi påpeka att det är svårare att se tydliga mönster. Vi vill ändå belysa de mönster som 

finns då det i vissa frågor finns stora skillnader mellan respondenter från olika bakgrunder, 

medan det i vissa frågor är mycket liten skillnad. Skillnaderna är störst när det gäller frågorna 

om uppdelningen av yrken mellan kvinnor och män. För kategorin annan könstillhörighet är 

respondenterna så få att vi valt att inte redovisa dem alls i nedanstående frågor. 
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4.2.1. Kvinnligt kodade yrken 

Diagram 12. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: sjuk-

/undersköterska – fördelning av män beroende på bakgrund. 

 

 Diagram 12. N = 80. N/A = ej angivet 

    Som diagrammet ovan visar finns det ganska stora skillnader beroende på bakgrund när det 

gäller ett traditionellt kvinnligt yrke som sjuk-/undersköterska. Majoriteten av männen med 

jämställd bakgrund (79%) anser att yrket passar båda könen, medan enbart 20% av männen 

med traditionell bakgrund anser detsamma. De flesta i den kategorin anser istället att yrket är 

mer passande för kvinnor, eller till och med enbart passande för kvinnor. De män vi placerat i 

bakgrundskategorin mittemellan har också åsikter som ligger mitt emellan traditionell och 

jämställd. En stor andel anser fortfarande att yrket passar bättre för kvinnor, men en lika stor 

andel att det är lämpligt för båda könen. Liknande mönster kan ses för dem med 

ensamstående eller utmanande föräldrar, dock är underlaget där så litet att det är svårt att säga 

något mer om det. För yrkeskategorin förskollärare, som också är traditionellt kvinnligt, 

framkommer samma mönster med stora skillnader mellan bakgrundskategorierna, även om 

siffrorna skiljer sig något åt. 
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Diagram 13. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: förskollärare – 

fördelning av kvinnor beroende på bakgrund. 

 

Diagram 13. N = 122. N/A = ej angivet 

    Skillnaderna mellan kvinnor beroende på bakgrund i samma frågor var inte alls lika tydlig. 

För frågan sjuk-/undersköterska fanns bara marginella skillnader, då alla bakgrundsgrupper 

låg runt 80% på svarsalternativet ”båda könen”. För frågan om förskollärare kan man dock se 

lite tydligare mönster. Kvinnorna med traditionell bakgrund har mindre jämställda attityder än 

övriga grupper, och drygt en tredjedel av dem anser att kvinnor är bättre lämpade för att bli 

förskollärare. Här är faktiskt kvinnorna med mittemellan-bakgrund de som har mest 

jämställda åsikter, då högst andel har svarat att båda könen passar för yrket. Även bland de 

kvinnor med utmanande eller ensamstående föräldrar har majoriteten (85%) jämställda 

åsikter. 
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4.2.2. Manligt kodade yrken 

Diagram 14. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: snickare – 

fördelning av män beroende på bakgrund. 

 

Diagram 14. N = 79 . N/A = ej angivet 

   Som diagrammet ovan visar finns det skillnader mellan bakgrundskategorierna även när det 

gäller traditionellt manliga yrken som snickare. De flesta män har här mindre jämställda 

attityder än när det gällde ett kvinnodominerat yrke, men det finns skillnader mellan 

grupperna. Bland männen med traditionell bakgrund har endast en minoritet på 20% 

jämställda åsikter, jämfört med 50% respektive 64% för dem med mittemellan eller jämställd 

bakgrund. De allra flesta män med traditionell bakgrund anser att snickare är något som 

framför allt passar för män, en stor andel (35%) anser till och med att det enbart är passande 

för män. I gruppen med män från en jämställd bakgrund finns ingen som valt detta 

svarsalternativ, men en del som anser att yrket passar bättre för män. Mittemellan-kategorin 

hamnar även här litegrann mitt emellan jämställd och traditionell, med en relativt hög andel 

(50%) som har jämställda åsikter men totalt sett lika stor del som inte har det. 
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Diagram 15. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: snickare – 

fördelning av kvinnor beroende på bakgrund. 

 

Diagram 15. N = 123. N/A = ej angivet 

     För kvinnorna finns både liknande och avvikande mönster. Även kvinnorna har till stor del 

icke-jämställda åsikter om huruvida båda könen passar för att bli snickare. Man kan också se 

att de kvinnor med traditionell bakgrund har mer traditionella åsikter än övriga grupper, 

medan de med jämställd eller mittemellan-bakgrund har mer jämställda. Endast ett fåtal 

kvinnor har svarat att de anser att enbart män är lämpade att bli snickare, men det finns 

åtminstone en i varje grupp, även bland dem med jämställd bakgrund. 
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Diagram 16. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande yrke: lastbilschaufför – 

fördelning av män beroende på bakgrund. 

 

  Diagram 16. N = 80. N/A = ej angivet 

   För yrket lastbilschaufför blir skillnaden mellan män beroende på bakgrund ännu mer 

drastisk. Här har nämligen männen med jämställd bakgrund i stor utsträckning jämställda 

åsikter – 79% har svarat att båda könen passar för att bli lastbilschaufför. De män med 

traditionell bakgrund skiljer sig åt radikalt, då endast 10% har angett samma svar. Istället har 

svarsalternativen ”mer män” och ”enbart män” fått 40% vardera, vilket innebär att hela 80% 

av männen med traditionell bakgrund har traditionella åsikter. Detta jämfört med endast 21% 

av männen med jämställd bakgrund visar på väldigt tydliga och drastiska skillnader. De män 

med mittemellan-bakgrund är även här någonstans mitt emellan jämställd och traditionell, 

dock med något överslag åt jämställd.  

För de kvinnliga respondenterna är resultatet liknande det för frågan om snickare (se diagram 

15), men med något mindre skillnader. Det innebär att kvinnorna i allmänhet är ganska 

traditionella, men att man kan se skillnader mellan bakgrundsgrupperna där de med 

traditionell bakgrund är något mindre jämställda. Skillnaderna för kvinnor beroende på 

bakgrund är dock inte alls lika drastiska som skillnaderna mellan männen. 



 

 

 33 

4.2.3. Sammanfattning 

Ovanstående resultat visar på att bakgrunden verkar spela ganska stor roll för vilka åsikter 

man får som ung vuxen och vuxen. Även om vår bakgrundskategorisering är baserad på 

endast fyra grundläggande frågor och därmed skulle kunna göras mycket mer avancerad i en 

större undersökning, finns ändå tydliga mönster. Särskilt männen påverkas av bakgrunden. 

Kvinnorna verkar också påverkas i viss utsträckning, men inte alls lika mycket. Dessa resultat 

stämmer bra överens med tidigare forskning av Crouter m.fl. (2007), som ju också fann att 

pojkar påverkades mycket mer av hemsituationen än flickor gjorde. 

     Intressant att se är också att bakgrunden framför allt verkar påverka åsikterna om vilka 

yrken som passar för kvinnor och män. När det gäller sysslorna fanns vissa skillnader, men 

inte alls lika stora. Detta är något som står i kontrast till ex. Cunninghams (2001) studie, som 

fann att ungdomar med en traditionell bakgrund i lägre grad ansåg att båda könen skulle ta del 

av hushållssysslorna. Visserligen finns det några sådana tendenser i vårt material, men de är 

svaga. De sysslor där det faktiskt skiljer sig något är inte de traditionella hushållssysslorna, 

utan sysslor som man inte utför varje dag, som att klippa gräset. Vi har dock inte redovisat 

dessa skillnader i diagram ovan då de var mycket svagare än skillnaderna angående yrken. 

 

4.3. Huvudfrågorna beroende  på studienivå och ålder 

Det har varit svårt att se några tydliga mönster när det gäller studienivå och ålder. Det finns 

vissa mönster, men det är inte möjligt att med vårt underlag säga om de verkar bero mest på 

en av faktorerna. Detta på grund av att vissa grupper är alldeles för spretiga och resultaten 

alldeles för ojämna. Vi kommer därför att diskutera studienivåerna för sig och se vilka 

mönster som finns inom varje grupp. 

 

4.3.1. Gymnasiet 

När vi tittar på gymnasiet som helhet kan vi skönja mönster av att respondenterna verkar ha 

mer jämställda attityder med ökande ålder och studienivå. Det blir mycket svårt att särskilja 

dessa två variabler. Även vid en större undersökning, med en statistiskt representativ 

urvalsgrupp, kan det bli svårt att hitta en kontrollgrupp som kan anses motsvara 

gymnasieeleverna eftersom gymnasieskolan på senare år nästan blivit obligatorisk, det vill 

säga, en mycket stor andel av ungdomarna fortsätter att utbilda sig efter högstadiet. 
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Diagram 17. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: klippa gräset – 

gymnasieelever fördelade efter åldersgrupp. 

 

Diagram 17. N = 82 

I ovanstående diagram kan vi skönja en tydlig skillnad mellan grupperna 15-16 år och 17-19 

år, där den äldre gruppen har långt mer jämställda attityder än den yngre (79 % mot 51 %). 

Detta mönster är återkommande både när det gäller sysslor såväl som yrken, den äldre av de 

två grupperna har generellt mer jämställda attityder än den yngre. Ett intressant mönster 

framträder dock när vi väljer att titta på gruppen män. 

Diagram 18. Ange vilket kön du anser passar bäst för följande syssla: vara hemma med 

sjukt barn – män på gymnasiet fördelade efter åldersgrupp. 

 

Diagram 18. N = 31 

     Som vi kan utläsa av diagrammet ovan har männen i den äldre åldersgruppen 17-19 år 

mindre jämställda attityder än männen i åldersgruppen 15-16 år (47 % mot 71 %), något som 
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bryter mot det generella mönstret för de två åldersgrupperna. Detta är en något som 

återkommer i fler frågor. Underlaget är dock för litet för att kunna dra några större slutsatser, 

men det är ändå intressant att man kan se tendenser till det som Crouter m.fl. (2007) funnit, att 

pojkar får mer traditionella åsikter under de sena tonåren. 

4.3.2. Komvux 

Komvux är en speciell grupp i vår undersökning. Dels finns det en väldig spridning 

åldersmässigt, då vi har flera svaranden i varje ålderskategori över 20 år. Det blir däremot inte 

så många i varje grupp att det går att se några tydliga mönster där, utom för en grupp, 

nämligen 40+. Den gruppen (nio personer) är mest traditionell i de allra flesta frågor. Ingen av 

dessa nio har heller en bakgrund vi kategoriserat som jämställd. Underlaget är dock för litet 

för att egentligen kunna dra några större slutsatser. 

    En annan faktor som gör att komvux är svår att jämföra med övriga grupper är att de allra 

flesta respondenter har utländsk bakgrund och ett annat modersmål. Detta innebär dels att 

många hade svårt att förstå frågorna trots att vi var på plats och svarade på frågor och 

förklarade, och dels att de växt upp i ett helt annat samhälle med varierande förutsättningar 

och traditioner. Gruppen komvux som helhet skiljer sig åt ganska markant i många frågor då 

de är mindre jämställda än övriga grupper. Detta gäller dock inte för alla frågor, i några andra 

är de mer jämställda än exempelvis gymnasiet. Därför är det svårt att egentligen dra några 

slutsatser om komvux som studienivå, framför allt för att gruppen har andra förutsättningar än 

övriga grupper och därför inte kan bedömas på samma grunder. 

4.3.3. Basår på universitetet 

Basåren på universitetet är en grupp som både åldersmässigt och utbildningsmässigt ligger 

någonstans mitt emellan gymnasiet och universitetet. De allra flesta är unga, ingen av våra 

respondenter är äldre än 25 år. När det gäller attityder till könsroller ligger de oftast 

någonstans mitt emellan gymnasiet och de universitetsstuderande i hur stor andel som svarat 

jämställt. Gruppen som helhet är relativt jämställd, mer jämställd än gymnasiet men mindre 

än universitetsstudenterna. Detta gäller de allra flesta frågor, med något enstaka mindre 

undantag. På grund av att de också ligger mitt emellan när det gäller ålder och utbildning är 

det svårt även här att dra några slutsatser om vad som påverkat deras åsikter. 

4.3.4. Kurser/program  på universitetet 

De studerande på universitetet utgör den grupp som i nästan alla frågor har mest jämställda 

attityder. Majoriteten, både kvinnor och män, har jämställda åsikter i de flesta frågor. Även 
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här är det dock svårt att utröna om det beror på att de har högre utbildning eller att de är äldre. 

Universitetsstuderande är i allmänhet äldre än övriga grupper, komvux undantaget, och det 

finns inga tydliga skillnader mellan åldersgrupperna då underlaget är för litet och för ojämnt. 

Den största åldersgruppen, 20-25 år, finns representerad även bland komvux och basåren, men 

det var svårt att se skillnad beroende på studieinriktning för den enskilda åldersgruppen. 

Övriga grupper hade för litet underlag mellan grupperna för att göra en sådan jämförelse. 

4.3.5. Sammanfattning 

Vår undersökning har inte kunnat dra några tydliga slutsatser när det gäller hur ålder och 

utbildningsnivå påverkar attityder till könsroller. Vi kan se att gymnasieeleverna, som är de 

yngsta, har mindre jämställda attityder än de äldre eleverna på basåren och universitetet, men 

det är svårt att se varför då både utbildningsnivå och ålder ökar någorlunda parallellt, och det 

inte finns några tydliga mönster som särskiljer dem. Detta tyder på att det behövs ett betydligt 

större underlag av respondenter för att se några skillnader mellan faktorerna, om några sådana 

finns. För den här undersökningen innebär det att medan ålder och utbildning sammanslaget 

verkar ha betydelse, har de inte lika stor betydelse som faktorerna kön och bakgrund, där 

betydligt tydligare mönster kunde skönjas. 

 

4.4. Utbildning om jämställdhet 

Diagram 19. Har du inom ramen för din utbildning läst någonting om jämställdhet? – 

fördelning beroende på kön. 

 

Diagram 19. N = 209 

     Som diagrammet ovan visar anser de allra flesta, 78% av männen och 87% av kvinnorna, 

att de läst något om jämställdhet under sin skol- och utbildningstid. När vi undersökte om de 



 

 

 37 

olika svaren påverkade respondenternas attityder till könsroller såg vi dock i princip inga 

skillnader alls. De som upplevde att de inte läst något om jämställdhet alls hade överlag lika 

jämställda åsikter som de som hade läst om det någon gång och de som läst om det många 

gånger. Därför verkar undervisning om jämställdhet inte haft någon inverkan på 

respondenterna i vår undersökning. 

 

4.5. Respondenternas kommentarer 

Många respondenter har valt att lämna kommentarer i samband med huvudfrågorna. Dessa 

ger en ganska målande bild av varför de har svarat som de gjort. De flesta kommentarer berör 

att arbetet ska delas mellan både kvinnor och män, men det finns också de som kommenterat 

varför de svarat att endera könet är bättre lämpat. Vi kommer nedan att redovisa och diskutera 

några av de kommentarer som vi anser belyser respondenternas åsikter. Flertalet kommentarer 

har liknande innebörd och då redovisas inte alla dessa. Eftersom så många respondenter har 

valt att lämna liknande kommentarer har vi valt att inte heller redovisa källan. Ytterligare en 

anledning till detta är att vi, när vi undersökte kommentarerna, inte kunde hitta många tydliga 

mönster rörande respondenterna. Det fanns kommentarer från både kvinnor och män, från 

respondenter från alla bakgrundskategorier och från alla utbildningsnivåer och åldersgrupper. 

Endast två mönster gick att urskilja: Det första är att gymnasieungdomarna hade lämnat allra 

flest kommentarer, hela 45 av 95, eller ca 46% av kommentarerna, kommer ifrån 

gymnasieelever. Det andra är att kvinnor hade nästan dubbelt så många kommentarer som 

män, 62 stycken jämfört med männens 34. Vi har dock fler kvinnliga respondenter, vilket 

skulle kunna vara en orsak till den ojämna fördelningen. 

4.5.1. Kommentarer rörande sysslor 

 Jag tycker det är viktigt att man delar på ansvaret i familjen. 

 Alla frågor ska diskuteras utifrån vardagslivets "tidschema" Detta gör att det kan bli olika. 

Mamman kanske vill vara hemma längre med barnet men jag vill definitivt vara pappaledig. 

 Båda ska dra sitt strå till stacken. Både män o kvinnor kan utföra dessa sysslor bra! 

 Jag anser att uppgifter inte ska delas upp efter kön utan den som är mest lämpad till en uppgift utför 

den. Beroende på tid och kunskap. 

 Jag tycker att det beror väldigt mycket på vad individerna tycker är roligast/är bäst på. Sådant som 

ingen tycker är roligt bör därefter fördelas jämnt på båda könen. 
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Ovanstående citat är alla kommentarer som tyder på att inget av könen är bättre lämpat för att 

utföra en syssla. Något som återkommer är att den individuella situationen spelar stor roll, 

alltså t.ex. parternas intressen, förmågor och arbetsscheman. För dessa respondenter spelar 

könet i sig alltså inte någon större roll. Det finns också några kommentarer som antyder att 

dessa frågor är helt irrelevanta och inte över huvud taget borde diskuteras:  

 står man för andra åsikter har man inte lämnat 1800-talet... 

 är ni allvarliga eller? 

Dessa två kommentarer tyder på att respondenterna inte alls tycker att detta ens är en fråga att 

undersöka eftersom jämställdheten borde ha kommit längre än så. Dock visar ju 

undersökningen tydligt att alla inte har samma åsikter. 

 Jag tycker att mamma ska handla kläder för att pappa har inte så bra smak. Vissa saker kräver mer 

muskler, t.ex. skotta snö, så det passar bättre till mannen, & då måste kvinnan göra något annat i 

stället. 

 Mamman väljer bättre kläder. 

 Det där med att laga mat tycker jag mer kvinnan bara för att jag tycker vi gör godare mat. 

 Tycker att kvinnan bör ha större del av det nyfödda barnets tid. 

 Mamman viktigare än pappan i familjen. 

 

Ovanstående citat är några kommentarer som visar varför man svarat att ett kön är mer 

passande för en syssla. De reflekterar ganska bra de traditionella åsikter som finns i samhället. 

De flesta kommentarer handlar om traditionellt kvinnliga sysslor, som att laga mat, handla 

kläder och vara föräldraledig. Männen är däremot fysiskt starkare och ska ha hand om de 

sysslorna i större utsträckning. 

4.5.2. Kommentarer rörande yrken 

 Det ska inte vara någon skillnad alls på vad en man/kvinna ska/får göra. 

 Alla ska ha rätt att göra vad de vill, fast tyvärr fungerar det inte så i verkligheten. 

 Alla ska ha rätt till samma utbildning och arbete. 

 Detta beror också på vad man är bra på och tycker är roligt. 

 Denna fråga handlar om personligheten hos personen, inte om kön 
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Ovanstående citat är kommentarer från personer som anser att båda könen är lika lämpliga för 

alla yrken i undersökningen. Även här kan man se återkommande åsikter om att intressen och 

förmågor hos individen är det som ska avgöra yrkesval, inte vilket kön man har. Det finns 

också några respondenter som påpekar att lika utbildning och möjlighet till arbete är en 

rättighet för båda könen. Det finns också fler kommentarer som anser att detta inte borde vara 

en fråga att diskutera, liksom för sysslorna.  

 Män passar bättre som snickare genomsnitt för vi har i genomsnitt bättre fysisk hälsa=orkar t.ex. 

bära tyngre saker. 

 Män är mer muskliga. 

 Jag tror att de flesta killar växer upp mer med datorrelaterade saker än tjejer, tex dator-/tv-spel... 

 Anledningen till att jag föredrar kvinnor som förskolepedagoger beror på de fall med pedofili, 

tyvärr! 

 Vanligtvis har kvinnor och män olika egenskaper som är vanligare för ett visst kön som jag 

tycker passar ett visst yrke bättre. 

 

Ovanstående citat illustrerar hur de som anser att samhällets könsroller är befogade eller 

åtminstone logiska tänker. Det framkommer här, liksom för sysslorna, att män anses ha bättre 

fysiska förutsättningar än kvinnor. Det går även att se tendenser till att media kan påverka 

åsikter, då man exempelvis är rädd för att manliga förskolepedagoger skulle vara pedofiler. 

Det finns också ytterligare kommentarer som uttrycker att det inte är fel att ha en uppdelning 

av män och kvinnor på arbetsmarknaden. 

    Utöver ovan diskuterade kommentarer finns ytterligare som menar att det är svårt att bryta 

de traditionella könsmönstren även om det är önskvärt. I kontrast med dessa finns de 

respondenter som anser det självklart att man kan ha ett yrke som är vanligast för det motsatta 

könet:  

 min pojkvän läser sjuksköterskeprogrammet och jag läste lite för att bli datorlärare! 

och de som till och med antyder att könsrollerna borde vara omvända:  

 kvinnliga chaufförer krockar mindre. 

4.5.3. Sammanfattning 

Kommentarerna ovan ger en mer kvalitativ aspekt till undersökningen, då de hjälper oss att se 

inte bara att det finns skillnader utan vad dessa kan bero på och hur våra respondenter 

resonerar och tänker. Vi kan se att gamla traditionella åsikter om att män är fysiskt starkare 
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lever kvar i hög grad, liksom att kvinnor är bättre på traditionellt kvinnliga sysslor som att 

laga mat. Men det finns även relativt starka tendenser som tyder på att de senaste årtiondenas 

våg av individualisering har haft stort genomslag även kring hur man resonerar kring 

könsroller, då man anser att personliga intressen och egenskaper är det som ska spela störst 

roll, liksom individuella förutsättningar som t.ex. ekonomi. 

 

5. Sammanfattning och diskussion 

Denna uppsats har undersökt om, och i så fall hur, attityder till könsroller verkar variera med 

variablerna kön, bakgrund, ålder och utbildningsnivå. Då detta varit ett småskaligt 

forskningsprojekt, vars urval inte varit statistiskt representativt, kan vi inte generalisera men 

vi kan ge en indikation på hur det ser ut bland de personer vi har undersökt. Vi kan se att 

mönster som framkommer i bakgrundsforskningen i stora drag finns representerade även i vår 

undersökning, särskilt när det gäller skillnader beroende på kön, men även skillnader 

beroende på bakgrund. Vi har, liksom all tidigare bakgrundsforskning, kunnat se tydliga 

skillnader i attityder beroende på könstillhörighet. Kvinnor är mer jämställda i sina attityder 

än män. Vi tolkar det som att män har betydligt snävare handlingsramar än kvinnor även idag, 

män ser i större utsträckning sysslor som könskodade och verkar vara känsliga för och 

anamma traditionella värderingar i större utsträckning än kvinnor. Detta går att jämföra med 

Öhrns (2002) resonemang om att även om kvinnorna tagit sig in i manliga sfärer är det få män 

som har tagit sig in i kvinnornas sfär och att utvecklingen ser ut att gå mycket långsamt på det 

här området. 

     Även respondenternas familjebakgrund verkar ha en relativt stor inverkan på deras 

attityder till könsroller, där de med en traditionell familjebakgrund är mindre jämställda än de 

som har en jämställd familjebakgrund. Detta tyder på att sociala faktorer kan ha relativt stor 

inverkan när det kommer till bildandet av attityder. Vi har begränsat oss till att undersöka 

familjebakgrund men ser möjligheten att andra faktorer som till exempel umgängeskrets, 

lärare/idrottsledare, samt olika typer av media kan spela en betydande roll för hur attityder till 

könsroller utvecklas. Utbildningsnivå och ålder var svåra att särskilja eftersom de i så stor 

utsträckning följdes åt, undantaget var komvux som av andra anledningar inte fungerade 

särskilt bra som jämförelsefaktor. För variabeln utbildningsnivå kan vi skönja en tendens till 

att de med högre utbildningsnivå är mer jämställda än de med lägre, vilket ger en indikation 

om att utbildning faktiskt spelar en viktig roll för formandet av attityder, någonting som vi 
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tolkar som positivt för skolan och läraryrkets förmåga till påverkan. Med detta sagt kunde vi 

dock inte se några märkbara skillnader mellan de som ansåg sig ha läst mycket om 

jämställdhet och de som inte ansåg sig ha läst någonting alls.  

     När det gäller ålder kan vi se att de respondenter som är äldre också har mer jämställda 

attityder överlag. Ett tydligt undantag är dock skillnaden mellan framför allt pojkar i 

grupperna 15-16 och 17-19 år där de äldre pojkarna, något förvånande då det går stick i stäv 

med övriga grupper, har mer traditionella attityder än de yngre. Liknande tendenser kan dock 

ses i till exempel Crouters m.fl. (2007) undersökning där pojkar i övre tonåren går mot mer 

stereotypa attityder. Ytterligare ett undantag är att de respondenter som var 40 år eller äldre 

också var de med mest stereotypa attityder.     

     Kanske kan det vara så att åldern egentligen bara spelar roll medan man fortfarande 

utvecklas kognitivt, men att det sedan upphör att ha någon större betydelse när man väl är 

vuxen, och att andra faktorer då spelar betydligt större roll? De respondenter som är 40+ har 

också växt upp i en något annorlunda tid där det kanske inte alls var lika självklart som idag 

att båda könen skulle ha samma rättigheter och möjligheter. Ingen av våra nio respondenter i 

åldersgruppen har ju heller en bakgrund som vi klassificerat som jämställd, vilket kan tänkas 

vara en bidragande faktor till varför de sticker ut. 

     Metoden med enkäter har fyllt sitt syfte på ett bra sätt, dels har vi kunnat nå ut till ett stort 

antal personer med samma frågor, vilket har gjort det lätt att dela in datan i variabler och 

analysen har försett oss med överskådliga mönster och tendenser. Kommentarsfälten har 

också fyllt sin funktion och gett undersökningen en mer kvalitativ inriktning som visat på 

respondenternas olika bakomliggande värderingar och åsikter kring frågorna.   

     I kommentarsfälten har det blivit tydligt att vissa sysslor och yrken förknippas med könens 

olika biologiska förutsättningar, föreställningar om att ”män är mer muskliga” och även att 

kvinnan är bättre lämpad att ta hand om ett spädbarn med tanke på amning etc. verkar enligt 

respondenterna tala för en uppdelning av sysslor och yrken mellan könen. Detta är dock, som 

vi skrev i definitionen av könsroller (se 1.2) en konstruktion gjord av samhället, inte av 

naturen. Visserligen kan män inte amma, och många kvinnor är fysiskt svagare än män, men i 

dagens moderna samhälle finns många alternativa lösningar, som mjölkersättning och 

bröstpumpar, maskiner, robotar och verktyg, som skulle kunna bidra till att sudda ut dessa 

uppdelningar baserade på biologiska skillnader. För att kunna göra det krävs dock att vi 

ändrar traditionella tankemönster och ser möjligheter och lösningar istället för begränsningar.       

Trots att vi i vårt urval valde att titta på de grupper som bakgrundsforskningen pekar ut som 
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de med bäst förutsättningar att ha jämställda attityder (de med hög utbildning och som 

befinner sig i någorlunda könsneutrala omgivningar), har vi funnit exempel på att traditionella 

attityder till könsroller finns kvar i relativt stor omfattning. Detta tyder på att forskningsfältet 

är långt ifrån uttömt och att frågan fortfarande i högsta grad är aktuell.  

     Då skolan under så lång tid i sina styrdokument poängterat betydelsen av att arbeta för 

jämställdhet blir det intressant att undersöka hur de icke-jämställda attityderna ska kunna 

motverkas. Vissa kommentarer tyder på att det finns åsikter om att ett jämställt samhälle inte 

är det man bör sträva efter utan att det kan vara bra att ha en uppdelning mellan kvinnor och 

män. Å andra sidan verkar det finnas många som tycker tvärtom, att det är självklart att män 

och kvinnor ska ha samma möjligheter till olika yrken och samma ansvar för det 

gemensamma hemmet, att detta inte alls ska bero på kön utan på individens egna intressen 

och förutsättningar. Detta tyder på att det borde vara intressant att undersöka inom vilka 

grupper de ojämställda attityderna är starkast och utreda vad man kan göra för att påverka 

dessa grupper. Den stora majoriteten, 83 % av respondenterna till vår undersökning, har trots 

allt svarat att de inom sin skol- och utbildningstid studerat någonting om jämställdhet. Kanske 

är det så att olika tillvägagångssätt får olika stort genomslag när det kommer till att påverka 

elevernas attityder till könsroller - en fråga som borde engagera den pedagogiska forskningen. 

Vår studie har bidragit till att visa att skillnader i attityder till könsroller definitivt fortfarande 

existerar. Vi har också undersökt vilka faktorer som kan påverka attityderna, men att komma 

fram till hur och vad man kan göra för att påverka, det är en fråga för vidare forskning. 

 

Förslag på vidare forskning 

Då vi sett tendenser till en skillnad hos pojkar beroende på ålder skulle detta vara intressant 

att beforska i ett större projekt. Det vore också intressant att utöka urvalet till att behandla 

även yrkesinriktade program på gymnasiet och vuxna som befinner sig i könssegregerade 

arbetsmiljöer och undersöka om detta är en variabel som har en betydande inverkan på 

attityder till könsroller. Som nämnts tidigare skulle också etnisk och socioekonomisk 

bakgrund vara intressanta undersökningsaspekter i ett större projekt. 
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Bilaga 1. Enkäten 

 

Enkät om attityder till könsroller 

 

Vi är två studerande som läser till lärare vid Örebro Universitet. Vi skriver nu 

vår c-uppsats i pedagogik, som handlar om elevers attityder till könsroller. Vi 

undersöker hur elever i olika åldrar och på olika utbildningsnivåer ställer sig till 

fördelningen av sysslor och yrken mellan kvinnor och män. 

Deltagande i enkäten är anonymt och helt frivilligt. Man kan när som helst sluta 

att svara på frågorna, eller låta bli att svara på frågor som inte känns okej. 

Med det sagt hoppas vi att ni vill hjälpa oss slutföra vårt examensarbete genom 

att ta er tid att svara på våra frågor. 

 

Tack! 

 

Vill ni av någon anledning komma i kontakt med oss går det bra enligt följande: 

Sofie Ringqvist XXX-XXXXXXX eller e-post:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hanna Larsson XXXX-XXXXXX eller e-post:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sofie Ringqvist & Hanna Larsson

mailto:sofrih101@studentmail.oru.se
mailto:hanlav081@studentmail.oru.se


 

 

 45 

Enkät om attityder till könsroller 

Vilket år är du född? 

 

 

Kön? 

 Man 

 Kvinna 

 Annan könstillhörighet 

  

Din utbildning 

På vilken nivå studerar du? 

 Gymnasiet 

 Komvux 

 Basår på universitetet 

 Program/kurs på universitetet 

 

Hur många terminer har du studerat på den här nivån? 

 

 

Vilken inriktning har din utbildning? 

 Samhällsvetenskaplig 

 Naturvetenskaplig 

 Annat _________________________________________________________________ 
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Har du inom din skol- och utbildningstid läst någonting om jämställdhet? 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet. 

 Ja - många gånger 

 Ja - någon gång 

 Nej - aldrig 

  

Din uppväxt 

Nedanstående frågor handlar om din uppväxt. Beskriv förhållandena från din huvudsakliga 

uppväxtmiljö. 

Jag bor/bodde med 

i förhållande till dig t.ex. mamma, bror etc. 

 

På de frågor där det står, ange ungefärlig fördelning i procent, svara på följande sätt;  

börja med personen med störst ansvar, t.ex. pappa 80%, följt av den med näst störst ansvar t.ex. 

mamma 20% 

Vem/vilka i ditt hushåll har/hade störst ansvar för hushållssysslor? 

t.ex. disk, städ, tvätt och så vidare. Ange ungefärlig fördelning i procent. 
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Vem/vilka i ditt hushåll har/hade störst ansvar för sysslor som snöskottning, 

gräsklippning och att laga trasiga saker? 

Ange ungefärlig fördelning i procent. 

 

 

Vem/vilka i ditt hushåll har/hade störst ansvar för ekonomin? 

betala räkningar, sköta bankkontakter etc. Ange ungefärlig fördelning i procent. 

 

 

Vem/vilka i ditt hushåll har/hade störst ansvar för att handla mat och 

hushållsartiklar? 

Ange ungefärlig fördelning i procent. 
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Nedanstående frågor handlar om Dina åsikter.   Du ska alltså inte svara på hur 

Du tror att det är, utan hur Du tycker att det borde vara. 

Syssla 

Ange i vilken grad Du anser att sysslor ska delas upp mellan könen i ett förhållande/äktenskap. 

 Bara 

Mannen 

Mer 

mannen 

Båda 

könen 

Mer 

kvinnan 

Bara 

kvinnan 

Laga mat      

Klippa gräset      

Uppfostra barn      

Sköta ekonomin      

Städa och diska      

Försörja familjen      

Vara föräldraledig      

Vara hemma med sjukt 

barn 
     

Fatta viktiga beslut      

Skjutsa barn till 

aktiviteter 
     

Handla mat      

Handla kläder      

Handla elektronik med 

mera 
     

Kommentarer 
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Ange i vilken grad Du anser att män eller kvinnor passar för följande yrken. 

Yrke 

 Bara Män Mer män Båda könen Mer kvinnor Bara kvinnor 

Programmerare      

Sjuk/undersköterska      

Förskollärare      

Lastbilschaufför      

Lärare      

Snickare      

Läkare      

Affärsbiträde t.ex. ICA      

Advokat      

Kommentarer 

 

 

Kan du tänka dig att medverka i en fokusgrupp för att diskutera frågor kring 

jämställdhet och könsroller? 

Fokusgruppen fungerar som en gruppintervju där vi diskuterar de data enkäten har gett. Ange i 

så fall din e-postadress 

 

 

Slut på enkäten, tack för din medverkan! 

 

 


