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Abstract 
Omgivningen har stor påverkan till hur ett barn skapar könstillhörighet. Färg är ett 
huvudsakligt fenomen till hur barn formar och anpassar sig i samhället. Föräldrars 
åsikter om färg och samhälle är starkt förknippade med barns uppväxt och framtida 
sexuella läggning. Vilka erfarenheter ett barn får baseras främst på dess närmaste 
omvärlds åsikter där barnet ständigt befinner sig. Studiens syfte var att undersöka om 
dessa åsikter från föräldrar påverkar deras söners färgval i klädsel. Genomförandet har 
utförts utifrån kvalitativt semistrukturerade intervjuer med föräldrar till söner i 
förskoleåldern. Studien har inspirerats av ett fenomenografiskt synsätt, där forskaren 
betraktar människors delade föreställningar om fenomen. Studien innefattade fyra 
föräldrapar och varje föräldrapar intervjuades enskilt i deras hem. Informanternas 
olika uppfattningar och synsätt om färg som symbol för homosexualitet och kön 
synliggjordes i resultatet. Av resultatet framkom hur föräldrar hade personlig inverkan 
på sönernas färger på klädseln, då föräldrarna inhandlade dem. Sönerna tilläts bära 
valfria färger på kläderna dock menade föräldrarna hur samhällets förutbestämda 
könsstereotypiska färgkoder hade den främsta effekten, på vilka färger som befanns i 
deras söners klädsel. Föräldrarna tydliggjorde hur färger under tidigare årtionden kan 
ha symboliserat homosexualitet, men inte lika markant i dagens samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Föräldrar, söner, färg, homosexualitet, kläder.  
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1. Inledning  
En fördjupning inom färgers betydelse för människan upplevs relevant för två 
framtida förskollärare, då vi båda delar gemensamma upplevelser om vad färger kan 
betyda. Färger som rosa och lila har för oss under barndomen besuttit en stark symbol 
för att vara en flickfärg, medan blå har stått som en pojkfärg men ändå kunnat bäras 
av flickor, övriga färger har klassificerats som könsneutrala för oss. Idag påminns vi 
av liknande symbolik i förskolan. Barn i förskoleåldern bär i överlag enligt oss, 
tydliga könsstereotypa färger som rosa i flickornas klädsel. Pojkarnas klädsel är mer 
varierad i färger, dock vanligtvis i mörka färgtoner. Vår framtida uppgift som 
pedagoger i förskolan innebär utifrån den reviderade Läroplanen för förskolan 
(2010), daglig interaktion med barns föräldrar. Dessa förmodar vi ha stor inverkan på 
deras barns klädsel. Vår uppfattning kring hur färger kan symbolisera sexuell 
läggning är hur samhället skapat en sammankoppling mellan färgen rosa och 
homosexuella män. Relevansen finns kring att undersöka om dagens föräldrar med 
söner i förskolan besitter samma uppfattning som oss eller om de skiljer sig samt om 
dessa uppfattningar avspeglas i söners färger på kläderna. Vi anser att pedagoger i 
förskolan skall könsneutralisera alla färger för båda könen. Detta för att ge barnen ett 
större utrymme för eget upptäckande, istället för samhällets normbestämmelser om 
vilka färger som är accepterade för vardera kön.           
 
Jacobson (2009) betonar hur vi människor bekräftas i färger från omgivningen vilket 
leder till människans identitetsskapande kring färgtillhörighet. Ambjörnsson (2011) 
klargör hur färgers betydelse är beroende av den omgivning de befinns i. Färgers 
betydelse skiljer sig utifrån vart och när de uppstår i sammanhang. Jacobson (2009) 
klargör samhällets medvetna indelning av kön med hjälp av färg, då barns 
klädavdelning i butikerna påvisar en markant färguppdelning. Människor i samhället 
formar sig efter dessa könstillhörigheter menar Hirdman (2001) och diskuterar hur 
genus handlar om att upptäcka hur skapandet av könstillhörighet sker och på vilka 
grunder det baserar sig på. Tiby (2011) beskriver dagens västerländska samhälle som 
normgivet heterosexuellt och påvisar hur normbrytande personer ofta leds till 
självvåld på grund av samhällets tydliga exkludering och utpekning av dem. 
 
Forskning av både Kane (2006) och Martin (2009) påvisar hur föräldrar aktivt 
försöker forma deras barns sexuella läggning till att vara heterosexuell. Solebello och 
Sinikka (2011) påvisar en markant skillnad i acceptans av föräldrar angående 
homosexuell läggning hos deras tonåringar. Heterosexualitet benämns av dessa 
föräldrar som det normativa i samhället. Ambjörnsson (2011) tydliggör den rosa 
färgens symbolik för homosexualitet hos män. Hellman (2010) nämner hur barn 
formar sig efter samhällets normer och använder sig av färg för att signalera kön och 
könsrelaterade sammanhang. 
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2. Litteraturbakgrund 
Avsnittet innefattar en fördjupning inom relevant forskning och litteratur, detta för att 
synliggöra och finna svar mot studiens ämne. Det inflytande föräldrar och samhället 
har i barnets identitetsskapande klargörs, samt om föräldrars åsikter kan påverka 
barnet i val av färger, kläder och sexualitet. Studien fokuserar vid att undersöka om 
föräldrar upplever att deras söner reagerar kring dessa åsikter.   

2.1 Identitetsskapande  
Rousseau (1912) beskriver hur människan från födseln inte har kapacitet till att förstå 
något dock är människan mottaglig för intryck från dess omgivning, därför behöver 
människan fostras till att få fakta om livet och dess innebörd. Denna fostransuppgift 
ligger hos de vuxna som befinns i barnets omgivning, de skall dela med sig av 
bestämda värderingar, erfarenheter och kunskap till barnet. Gens (2002) förklarar hur 
stor betydelse omgivningen har för att barn skall kunna utvecklas till sociala och 
trygga individer. Rithander (1991) beskriver den sociala inlärningsteorin. Barnet lär 
sig av dess närmiljö, av det som omringar barnet, exempelvis vänner, familj och 
media. Barnet följer och formar sig, identifierar sig och intar därefter förståelse för 
vad som är passande för sitt eget kön utifrån dessa forum. I den ”Interaktionistiska 
teorin” (s. 13) klargör Rithander hur barnet är aktivt deltagande i ett händelseförlopp 
och tar där till sig från omgivningens bekräftelser. Enligt Rousseau (1912) är 
människans sinnesorgan öppna för att inta uppfattningar från omgivningen. Piaget 
(2008) är även inne på samma riktning men menar hur den vuxne snarare är en 
förebild för barnet. Det är barnet som formas efter den vuxne på grund av 
övertygelsen om att det är den vuxne som besitter kunskap för barnet att få.  
 
Mead (1976) beskriver hur Jaget är resultatet från hur vi utifrån vårt sociala liv 
reagerar och handlar i olika situationer. Jaget är i ständig pågående utveckling i 
samband med hur barnet integrerar socialt med den omringande miljön. Det 
självständiga objektet Jag, uppstår i sociala sammanhang och fortsätter ständigt att 
utvecklas vidare med stöd från upplevda erfarenheter. I barnets skapande av en stabil 
identitet menar Bowlby (1994) att föräldrarna måste stödja, stimulera och bekräfta 
barnet i dess utveckling, där utrymme för eget utforskande av livet existerar. Enligt 
Bowlby påverkas barn negativt om de inte blir bekräftade av föräldrarna. Barn kan 
känna sig otillräcklig om föräldrarna avbryter dem i dess handlingar. Mead påpekar 
vidare hur barn utvecklar sitt Jag då fler personers beteenden visar sig. Då olikheter i 
handlingar uppstår måste barnet föreställa sig och sätta sig in andras förhållanden till 
saker.  

2.2 Kön 
Rönnberg (2003) beskriver hur kön är biologiskt och Hirdman (2001) tillägger hur 
könet biologiskt särskiljer människor emellan. Människor skiljs åt genom deras 
könsorgan och blir därmed maskulint kön och feminint kön. De Beauvoir (1949) 
sammanställer hur kön från början uppstår, vare sig kvinna eller man delar vi samma 
egenskap, vi är människor. Människor består endast av kön som maskulin och 
feminin, hur vi särskiljer oss är utifrån våra könsorgan. Malmgren (2003) beskriver 
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befruktning1, De Beauvoir anger biologen Ancels teori som korrekt, den beskriver att 
hur en könskörtel uppstår genom befruktning, är vad som avgör fostercellens 
skapande av antingen feminint eller maskulint kön.  

2.3 Genus 
Malmström, Györki och Sjögren (1998) beskriver ordet genus2. Hirdman (2001) 
diskuterar kring hur genus handlar om att upptäcka hur skapandet av kön sker och hur 
samhället byggs upp efter dessa könstillhörigheter. Thomsson (2003) nämner hur 
samhället delar könen genom könsbestämda yrken. Davies (2003) förklarar hur barn 
under uppväxten lär sig hur maskulint och feminint kön skall bete samt klä sig utifrån 
vad omgivningen har accepterat, vilket Thomsson (2003), Wahlström (2003) och 
Nihlén och Nilsson (2006) instämmer vid. Thomsson tillägger dock hur 
könssocialisering påverkas av hur den sociala livsvärlden ser ut, vilken bakgrund en 
familj har och vilken sexuell riktning som finns i familjen. En bekräftelse från 
omgivningen på barnets kön sker redan vid födseln genom bemötande och detta 
instämmer Gens (2002), Nihlén och Nilsson samt Wahlström med.  
 
Wahlström (2003) funderar på ett underliggande historiskt beteende som påvisar hur 
mannen skall styra, medan kvinnan skall vara underordnad mannen. Vuxna har skilda 
förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. De vuxna förväntar sig att flickor skall 
visa försiktighet medan pojkar skall använda kroppens fysiska styrka, vilket Wintzell 
(1972) förklarar pågått redan under 1700-talet. Nilsson och Nihlén (2006) tydliggör 
att könens motsättningar av klädkoder kan skapa reaktioner i samhället. Thomsson 
(2003) tillägger hur motsättning av könsstereotypa beteenden kan skapa utanförskap i 
sociala sammanhang. Könsidentifiering sker genom interaktion med andra 
människor, menar både Thomsson (2003) och Davies (2003). Davies nämner hur 
barn i lek utvecklar kön utifrån särskilda könsstereotyper som de påverkats av från 
böcker och sagor.  

2.4 Färg  
Avsnittet inleds med allmän färginformation som följs av fördjupning inom kläders 
färger och hur dessa symboliseras för människan i samhället. Jacobson (2009) 
tydliggör hur färger uppfattas olika i relation till varandra och kan utbringa olika 
typer av symbolik. Ryberg (1991) menar hur färgens betydelse i klädsel varierar 
beroende på vem i samhället som bär kläderna och i vilket sammanhang färgen är 
synlig. Vad vi människor anser om färg och hur vi givits denna erfarenhet menar 
Jacobson kommer från vår närmaste omgivning, där vad kulturen och föräldrarna lärt 
oss i vår uppväxt därmed har stor betydelse.  

2.4.1 Färg som symbolik 
Nedan följer en förtydligande genomgång kring färgs betydelse. Första stycket 
påvisar färgerna röd, rosa, orange, gul och vit. Andra stycket grön, blå, lila och svart.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ”Befruktning, sammansmältning av en hanlig och en honlig könscell så att en ny individ kan 
utvecklas” (s.82). 	  
2	  Genus-fokuserar på hur de feminina och maskulina könen skiljer sig i samhälls- och 
kultursammanhang. 
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Broby-Johansen (1953) beskriver röd som en kärleksfull och värmande färg medan 
Nyholm Winqvist (2001) beskriver att röd är aktiv och stärkande. Stadin (2010) 
definierar färgen röd som makt och tillägger den som maskulin. Heger (1980) nämner 
denna färg som politikernas triangel i klädseln på koncentrationslägren under Andra 
Världskriget (1939-1945). Rosa är en färg som i nutid enligt Jacobson (2009 s.115) 
har ”en stark feminin laddning”, vilket även Goethe (1976) och Nyholm-Winqvist 
(2001) överensstämmer med. Malmgren (2003 s. 937) beskriver färgen som ”ljust 
röd, skär” och Nyholm-Winqvist nämner även att färgen förknippas med 
sinnesstillhet, sympati och romantik. Heger (1980) påvisar hur homosexuellas färg på 
triangeln i koncentrationslägren var rosa. Enlig Müller (1994) synliggjordes de 
homosexuella männen då de tilldelades en triangel som var större än övriga trianglar 
som bars, eftersom de homosexuella skulle undvikas. Ambjörnsson (2011, s.147) 
tillägnar denna färg till ”Brats”3 i storstaden medan Jacobson beskriver hur chockrosa 
förknippats med sexuell attraktion. Färgen orange betonar Goethe som varm och 
glädjespridd. Nyholm-Winqvist hävdar att färgen är positiv och variationsmöjlig, 
även aktiv och sällskaplig. Gul nämner Goethe som symbolik för värme, detta 
nämner även Nyholm-Winqvist. Jacobson antyder att färgen är en påminnelse om 
guld, vilket inom vissa religioner betyder ”det eviga ljuset- Guds härlighet och makt” 
(s. 47). Jacobson fortsätter och beskriver hur färgen förr innefattade stor negativ 
betydelse som en hat- och skamfärg. Heger (1980) påvisar hur judarnas triangel var 
gul under koncentrationslägren. Nyholm-Winqvist (2001) menar att den vita färgen 
inom Feng Shui, står för död. I västerländsk kultur kan vit snarare förknippas med 
oskuldsfullhet, vilket även Broby-Johansen (1953) styrker.  

 
Nyholm-Winqvist (2001) förklarar den gröna färgen som harmonisk, trygg och 
utvecklande medan Goethe (1976) menar att färgen är tillfredsställande. Enligt 
Broby-Johansen (1953) är grön hoppfullhetens färg. Nyholm-Winqvist beskriver 
Feng Shuis åsikter om den gröna färgen, där symboliserar färgen positiv för 
ekonomin. Blå förklarar Goethe som negativt lagd och kall, vilket Nyholm-Winqvist 
styrker och påvisar även färgen som psykiskt rogivande och själsligt lugnande. 
Broby-Johansen menar att den blå färgen är lojal och Jacobson (2009) klargör att blå 
kan betyda fred på jorden, då färgen befinns hos företag som FN och EU. Färgen lila 
nämner Broby-Johansen vid namn ”purpur och scharlakan” (s. 241) och tillägger hur 
färgen under förhistorisk tid i västerländsks kultur symboliserat stolthet inom kyrkligt 
väsen medan Goethe uppger färgen som ståtlig. Enligt Nyholm-Winqvist (2001) är 
lila medvetandets, sinnesnärvarons och kunskapsgivandets färg. Heger (1980) 
beskriver hur Jehovas vittnen på koncentrationslägren för att synliggöra dess kultur, 
var tvungna att bära en lila triangel. Stadin (2005) förklarar den svarta färgen som 
maktgivande medan Broby-Johansen uppger den som sorgsen, detta styrker Nyholm-
Winqvist. Svart är enligt Jacobson en hatisk färg som innehåller symboler om skräck 
och svartkonst.  
 

2.4.2 Färg för barn  
Picariello, Greenberg och Pillemer (1990) menar hur barn använder färger för att 
fastställa vilket kön en människa har och hur könet skall bete sig. Boyatziz och 
Varghese (1994) påvisar hur barns upplevelser kring färger varierar beroende på dess 
styrka i färg. Flickor uppskattar ljusa toner av färg såsom rosa, gul, lila, grön och röd, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Societetskillar i Stockholm som vill väcka uppmärksamhet kring sina ekonomiska fördelar. Dessa 
bär gärna en rosa Pikétröja. Enligt Stadin (2010) uppkom de under tidigt 2000 tal. 
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i bredare utsträckning än pojkar som ofta har negativa kommentarer kring dessa. 
Picariello et al förklarar hur kommentarer från omgivningen kan uppstå då en pojke 
bär rosa, som att pojken ser annorlunda ut. Boyatziz och Varghese (1994) påvisar att 
pojkar snarare upplever de mörkare färgerna som svart, blå, grå och brun som 
positiva, vilka flickorna upplever som negativa. Ryberg (1991) beskriver hur pojkar 
och flickor i förskoleåldern upplever färgrika färger som intressanta och roliga. 
Barnen väljer dessa aktivt framför dova och diskreta färger, bland annat på leksaker.  
 
Kilnic (2011) beskriver hur pojkar i 6-9 års ålder bland annat helst bär färgerna svart, 
blå och gul på deras klädsel. De färger pojkarna uppskattar minst att bära i sin klädsel 
är magenta4, röd och gulgrön-magenta, vilket flickorna främst föredrar i sin klädsel. 
Boyatziz och Varghese (1994) menar att för barn av det maskulina könet är blå en 
främst omtyckt färg, därefter röd. Bland barn av det feminina könet är färgen rosa 
mest omtyckt men även den lila färgen. Barn oavsett kön upplever ofta att färgerna 
grå, brun och gul inte har någon betydelse för dem, vilket Boyatziz och Varghese 
påvisar. Picariello et al (1990) förklarar hur barn och vuxna ofta har liknade 
förhållningssätt i relation till feminina färger, framförallt rosa, ljusrosa och lila. 
Picariello et al fortsätter och beskriver hur barns val av favoritdjur/leksak förknippas 
med deras könsstereotypiska färg, exempelvis rosa för flickorna och blå för pojkarna. 
 
Jacobson (2009) tydliggör hur pojkkläders mönster under 2000-talet mestadels är 
utformade av stereotypa normer för hur en man skall bete sig, stor och stark såsom 
Batman och Blixten McQueen. Flickors klädsel är snarare utformade med mönster 
som prinsessor på rosa tröjor. Jacobson diskuterar föräldrars problematik i att bryta 
detta klädmönster, passformen är förmodligen fel om en son vill ha en tröja från 
tjejavdelningen. Samhället styr barn in i en färg menar Jacobson och påvisar hur de 
färger som synliggör flickornas klädavdelning i affärer är rosa och röd medan 
pojkarnas är svart, marinblå, grön och grå.  
 

2.4.3 Färg för söner enligt deras föräldrar 
Ambjörnsson (2011) beskriver hur heterosexuella föräldrar anser det opassande för 
deras söner att vara klädd i färgen rosa, sonen kan då symbolisera femininitet, vilket 
anses okorrekt enligt normen. Kane (2006) redovisar hur heterosexuella föräldrar 
anser det problematiskt då sönerna vill klä sig i feminina kläder då sönerna kan 
misstolkas vara det motsatta feminina könet. Däremot uppskattar föräldrarna då 
dottern vill klä sig i maskulina kläder eftersom dottern då intar större maskulin roll 
och därmed starkare könsroll. Ambjörnssons styrker detta då en heterosexuell pappa 
menar hur rosa kläder på sonen nästintill var en omöjlighet. Cohen (2012) påvisar hur 
en heterosexuell mamma till en son sällan valde blått, utan föredrog att använda 
färger som rosa på sonen. Kane tydliggör hur majoriteten av föräldrar till söner ger 
negativ bekräftelse gentemot pojkar som klär sig i rosa eftersom det inte förväntas av 
pojkar. Cohen diskuterar hur det inom en familj med endast söner kan förekomma 
genusskillnader, vilket stärks i samband med att sönerna kläs i färgen blå, färgen blir 
då könsmarkerad för pojkar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Malmström et al (1998 s.343) beskriver detta som ”ett rött färgämne”.	  
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2.4.4 Färg för kön 
Martin (1998, 2005) påvisar hur barn växer upp med en filosofi kring hur manligt och 
kvinnligt kön får bete sig. Föräldrar uppfostrar barnen efter vad de anser som 
passande för deras kön. Picariello et al (1990) beskriver hur färger även är en 
bidragsgivande faktor till hur flickor och pojkars kön skapas i omgivningen. Koller 
(2008) visar hur färgen rosa ofta sammanförs till kategorier som kvinnligt, däribland 
också en symbol för kläder avsedda för feminina könet. Redan från födseln menar 
Ambjörnsson (2011) att flickor associeras med färgen rosa, medan pojkar snarare 
förknippas med färgen blå. Martin (1998) fastställer hur kläder framförallt påvisar 
barnets kön och beskriver hur barn i förskoleåldern klär sig. Medan mer än hälften av 
flickorna klär sig i färgen rosa varje dag, uteblir den helt bland pojkars klädsel. 
Gustafsson (2011) påvisar hur en sexårig pojke mobbats för att ha varit homosexuell 
och flicka på grund av hans rosa färg på kläderna. Pojken knivhöggs av kamraterna 
och som försvar kommenterade en pedagog att detta är en förutsedd situation om en 
pojke bär denna färg. I Hellmans (2010) avhandling kategoriserar barn in varandras 
kön utifrån färg på kläder. Pomerleau, Bolduc, Malcuit och Cossette (1990) påvisar 
hur föräldrar upplever att det maskulina könet bär mer blå kläder medan det feminina 
könet bär mer rosa.  

2.4.5 Färg för sexuell läggning 
Ambjörnsson (2011) beskriver hur den rosa färgen på män innefattar åsikter som 
sammankopplas med homosexualitet och omanlighet. Ryberg (1991) förklarar hur 
”Ett … färgsexuellt utropstecken är mannen i rosa. Denna ultrafeminina nyans ansågs 
omöjligt passa en riktig karl och associerades med maskulin perversitet. Rosa blev en 
bögfärg” (s.25). Heger (1980) förklarar hur människor som tillfångatogs till 
nazisternas koncentrationsläger under andra världskriget tilldelades kläder med en 
rosa triangel på (se avsnitt om färgers symbolik). Ambjörnsson beskriver vidare hur 
en homosexuell man symboliserar den rosa färgen som betydelsefull för 
homosexualitet. Kopplingen mellan färgen rosa och homosexualitet driver flera 
heterosexuella män till att inte bära färgen, eftersom rädslan för att uppfattas som 
homosexuell tar över. På 1970-talet menar Eman (2000) att förbundet Röda bögar, en 
organisation som ville frigöra alla normer om kön, samarbetade med feminister för att 
tillsammans bryta den heterosexuelle mannens övertygande norm. ”Bögar” sågs i 
motsats till normen därmed som oacceptabla och medlemmarna provocerade normen 
i att männen offentligt visade sig i klänningar. Under 1970-talet skapade 
medlemmarna en rosa banderoll till förmån för de homosexuellas rätt i samhället, 
inspirationen grundades sig på homosexuella rörelser i mellersta Europa.  
 
Hekma (2007) beskriver en flagga som är världsomfattande och kallas för 
regnbågsflaggan. Den kännetecknar vilket mångfald av homosexuella som befinns i 
världen. Flaggan innefattar sex vågräta ränder med färger av olika symbolik. Högst 
upp på flaggan finns den röda färgen vars betydelse är liv, den följs av den orangea 
randen som står för helande, därefter en gul rand betydande solen, grön rand 
betydande naturen, blå för konsten och slutligen lila för anden (Riksförbundet För 
Sexuellt Likaberättigande [RFSL] 2012). 
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2.5 Kläders historiska färgsymbolik 
Enligt Jacobson (2009) kan färger på kläder avskilja grupper av människor i 
samhället. Samhället skapar färgens symbolik som människor följer. Enlig Jacobson 
förändras färger efter kultur och samhälle samt har människors klasstatuts alltid 
synats i klädsel. Människans tillhörighet genom färger påverkas av omgivningen. 
Mannen är därmed fångad i en historisk normbestämmelse över passande klädsel 
menar Jacobson (2009), vilket leder till att mannens förmåga att upptäcka och prova 
variationer av färger uteblir. Nedan följer en historik om färger på kläder. 
 
Jacobson (2009) förklarar hur medeltida människor (500-talet till 1500-talet) ofta 
nyttjade färg för att rangordna sig i samhället. Röd var i början av medeltiden en 
ledande färg som sedan byttes ut till färgen blå efter Jungfru Marias klädsel. 
Andersson (2006) beskriver hur färg under denna tid till stor del inte användes för att 
markera kön. Under 1200-talet till och med 1300-talets mitt var blå en ledande färg 
för kvinnor och röd för män. Enligt Jacobson ökade den svarta färgen inom adelns 
män. Könsskillnaderna i färg kom på 1400-talet, kvinnan i blå, grön och bruna färger 
medan mannen fortfarande använde röd. Jacobson beskriver hur västerländska 
kulturerna sedan påverkades av kulturella färgstarka tyger från Arabländer. 
Högmedeltiden följdes av en tid då båda könen delade samma färger. Under 1500- 
och 1600-talet beskriver Jacobson hur färg fortfarande inte fanns för att beteckna kön 
inom klädsel. Främsta färgerna inom adeln var rosa, grön och violett. Bland 
bondekulturen fanns naturfärger i kläderna som påminde om växtlivets färger. I 
Frankrike fanns däremot viss skillnad då kvinnorna bar färgerna rosa, ljusblå och 
ljusgul medan männen bar färgerna brun eller mörkblå.  På 1700-talet var i Europa, 
de ljusa i färgerna som rosa, lila, blå och brun populärt menar Jacobson (2009). 
Kvinnans klädsel pryddes ofta med material som blommor och blå var en ledande 
färg för manlighet. Rosa och ljusblå stod som högst folkkär. Wintzell (1972) påvisar 
hur dopklänningar under 1700- till slutet av 1800-talet könsmarkerades genom att 
underklänningarna till flickor var rosa medan pojkarnas var ljusblå. På 1800-talet 
beskriver Jacobson hur färger som rosa, blå och gul favoriserades av yngre kvinnor 
då de skulle klassificeras som harmonisk och ljuvliga. Männen bar överläggande 
svart för att påvisa makt men svart fungerade även genom alla samhällsklasser av 
praktiska skäl. I Sverige var svart i klädsel ett tecken på högtidsstund. Mannens dräkt 
gick ifrån kvinnliga drag på 1800-talet och resulterade i enkelhet som svart, grå, 
mörkblå och brun. Efter detta uppstod färg som ett starkt signalement för kön.  
 
Tiden då klädmodet ständigt förändrades beskriver Jacobson (2009) var under 1900-
talet. Kvinnans kulörer på klädseln förändrades ständigt, vilket mannens inte gjorde. 
Genom 1900-talet bar kvinnan stereotypisk manlig utstyrsel som kostym, men den 
prydes av könsstereotypa kvinnliga färger som vit, ljusblå och rosa. Franskt mode 
påverkade kvinnans färger till att vara grön, orange, violett och blå. Herald (1995) 
förklarar hur olika uppseendeväckande människor såsom Gandhi och Ku Klux Klan 
under 1920-talet inspirerade samhällets kulörer på kläder genom att de bar vissa 
färger. Jacobson tydliggör hur 50-talets färgklädsel för kvinnan anpassades efter årets 
vår-sommar-höst- och vintersäsong. Ungdomen inspirerades av musikartister som 
Elvis i deras klädsel. 60-talet inleddes med ljusa kulörer som rosa, aprikos och ljusgul 
och avslutades med att makt genom klädsel förlorade sin status och politik tog större 
plats. Båda könen började bära samma kulörer. Jacobson beskriver hur 70-talets 
största färg var blå som föreställde ungdomlighet. Hippien var ett uppkommande 
fenomen som gav mannen möjlighet till att inta feminina stereotypa utseenden. Håret 
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skulle vara långt och kvinnliga färger som rosa med blommiga mönster var aktuellt. 
Under 80-talet var enligt Jacobson (2009) cerise en aktuell färg för männen inom 
sport för att färgstarkt symbolisera kraft. Andra populära färger var lila, orange, gul 
och röd. Ungdomar inspirerades av musikartister som Madonna och Michael Jackson 
i sin klädsel. Färgen svart blev så småningom främst på modet av påverkan från 
punken vilket fortsatte in på 90-talet. Lewenhaupt (2001) beskriver 90-talets färger 
som gällde över klädseln för både kvinnor och män, dessa var framförallt ”anonyma 
färger som grått, sand och jordbrunt” (s. 181). Under 2000-talet finns kvinnliga 
kostymer i manliga färger som exempelvis grå. Kvinnans byte till manligt stereotypa 
kläder är i dagens samhälle enligt Jacobson (2009) accepterat. Men en man kan inte 
likvärdigt uttrycka sig i feminina kläder, då den västerländska normen om mannens 
strikta klädsel säger ifrån. Efter hippiekulturen har rosa alltid klassats som en feminin 
färg. Tillsammans med rosa innefattar alla färgrika kulörer kvinnlighet medan mörka 
kulörer påvisar manlighet, fortsätter Jacobson.  

2.6 Barn och kläder 
Berggren Torell (2003) påvisar barnkläder under tidigt 1900-tal i Sverige, då skulle 
kläderna och färgerna vara praktiska. Vem som bar vad i färger spelade ingen roll, 
dock anpassades kläders färger allmänt efter årstider. Kläders mönster kunde avgöra, 
exempelvis blommor för det feminina könet. Hippiekulturens alla färger smittade av 
sig på klädmodet bland barn och jeans blev populärt för båda könen. 70-talets 
skarphet i kulörer kunde markera femininitet. Paoletti (1987) fokuserar på barn i 
dagens USA och till skillnad från tidigare är barn i förskoleåldern mer medvetna om 
kläder och kläders innebörd. Bebisar blir indelade i färgerna blå eller rosa beroende 
på om de är pojke eller flicka för allmänheten att se. För många kan denna klädkod 
verka uppenbar och något som varit bestående genom århundraden, men så är inte 
fallet. Under 1920-talet uppkom rosa som flickfärg och blå som pojkfärg. Fram till 
1920-talet hade färger använts för att särskilja könens klädsel. Paoletti förklarar hur 
Amerikas verkliga genomslag med könsmarkör av färg på klädsel, var då en 
blöjkollektion släpptes med rosa för flickor och blå för pojkar. Pojkars klädsel har 
sedan 1850-talet inte förändrats lika drastiskt som flickors som verkligen växt in i den 
rosa färgen. Barn har sedan 1920-talet i Amerika menar Paoletti (2012), varit en bred 
fokusgrupp för reklam.  

2.7 Omgivning och medias färgsymbolik till barn 
Ellneby (2005) beskriver hur Sverige försöker undanhålla barnen från media och de 
skall inte betraktas som konsumenter. Rönnberg (2003) klargör hur reklambranschen 
främst använder sig av berättelser och färger enligt Bergström (2007), detta för att 
fånga barns intresse, vilket de enligt Ellneby lyckas med. Konsumentverket (1998) 
tydliggör hur reklam för barn blir synligt redan från och med födseln, då det i 
klädeskataloger synliggörs vilka färger och kläder som är avsedda till vardera kön. 
Barn förs enligt Ellneby i in reklambranschens värld på grund av ovetande föräldrar 
som köper kläderna. Rönnberg (2003) beskriver hur reklam främst skall påverka, 
intressera och bjuda in. Ellneby (2005) påvisar hur reklamsnuttar som visas på tv och 
är riktade mot barn innehåller exakta könsstereotypa delar för att snabbt tilltala, vilket 
även Eriksson och Sandahl (2004) tillägger. Reklam mot endast barn uteblir för det 
mesta. Rönnberg tydliggör hur reklamen fångar barn genom tilltalande könsspecifika 
könskulörer för att klargöra vem produkten är avsedd för. 



	  

 
	   	   	    

15 

  
Ett typiskt fenomen i media som framförallt har som fokus att tilltala flickor förklarar 
Rönnberg (2003) är reklamfilmer om Barbie. Barbie är en blond liten docka klädd i 
rosa klänning som ofta sjunger och leker med yngre människoflickor, de upplevs vara 
vänner. Rönnberg tydliggör vidare hur flickor i förskoleåldern ofta har som främsta 
intresse att vara en prinsessa.  Detta undgår inte reklamens och tv-seriernas värld där 
prinsessliknande flickdockor uppkommit. Rönnberg benämner hur 
superhjälteleksaker i reklamfilmer ofta syns i färger som blå, mörkgrön och svart, för 
att nå ut till pojkar. Pojkleksaker i reklam syftar mot att få pojken att ta till kraft och 
styrka. Rönnberg (2003) klargör hur pojkar ofta använder sig av leksaker för att 
påvisa dess eget kön och bekräfta sig själv som pojke.  
 
Konsumentverket (1998) framställer att den heterosexuella kvinnan och mannen i 
media tillhör varandra. Walt Disneys prinsessor visar kärlek till en prins av manligt 
kön. Vanligtvis befinns även färgen rosa i det feminina könets reklam i 
sammansättningar av små ”fåglar och fjärilar”, menar Rönnberg (2003 s.185) och 
tillägger hur yngre flickor i mamma-pappa-barn- och flicka-kär-i-pojke lek använder 
sig av Barbie. 

2.8 Manlig heterosexualitet som norm 
Malmström et al (1998) beskriver ordet heterosexualitet5. Thomsson (2003) synliggör 
heterosexualitetens norm.  
 

Heterosexualitet är normgivande på så vis att det bland majoriteten i vårt 
samhälle idag anses normalt och självskrivet att vara heterosexuell […] en riktig 
man är heterosexuell […] de som inte är heterosexuella betraktas som 
annorlunda (s.83).  

 
Baier och Svensson (2009) definierar norm som undermedvetna förväntningar i vårt 
samhällssystem. Nihlén och Nilsson (2006) tydliggör hur en av dessa förväntningar är 
heterosexualitet hos det maskulina könet. Baier och Svensson beskriver hur vi tolkar 
och generaliserar människor samt situationer utifrån vad normen säger oss. Thomsson 
(2003) tillägger hur det närapå aldrig skulle uppkomma att diskutera en norm i 
samhället eftersom den är naturlig. Det normativa samhället innefattar förväntningar 
på hur kön skall vara och bete sig. Normen pekar på att det maskulina könet är det 
centrala medan det feminina könet har lägre status, menar Thomsson. Detta 
resonemang instämmer även Hirdman (1992) vid och tillägger hur definitionen av en 
individ tydligt är mannen, medan kvinna exkluderas ur denna definition. I Bibeln 
(1999) beskrivs hur hustrun skall underordna sig mannen och tillsammans skall de 
ingå i äktenskapet. Connell (1999) betonar hegemoni och beskriver det som hur kön 
anpassar sig efter förutbestämda genusordningar. Hegemonin leds av det maskulina 
könet och bekräftar hur kvinnan underordnas mannen. Överst i den manlige 
hegemonin står den heterosexuella mannen. Den homosexuella mannen står på 
samma plats som det feminina könet, följaktligen under den heterosexuelle mannen. 
Placeringen av den homosexuelle mannen drar Connell till de homosexuellas 
historiska och fortfarande nedvärdering i samhället. I den maskulina rangordningen 
befinns homosexuella män som lägst.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 ”med normal sexuell dragning till motsatta könet i motsats till homo” (s.221). 
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Det feminina könet har enligt Hirdman (1992) sedan Antiken (år 3000 före Kristus 
till och med 500 år efter Kristus) till idag varit underordnad det maskulina könet. 
Medan mannens uppgift alltid varit att arbeta och ha makt över familjen, har hustrun 
ägnat sig åt hemmasysslor. I Bibeln (1999) benämns kvinnan även som underordnad 
mannen. Kvinnan skall där enligt Gamla testamentet (GT), Första Moseboken 1:1-
2:23, ha skapats genom mannen. I Guds skapande av människan påvisas att det 
maskulina könet var den första människan på jorden som gav liv åt allt 
efterkommande. Även i Nya testamentet (NT), Första Petrusbrevet, Efesierbrevet och 
Kolosserbrevet tydliggörs kvinnors uppgift att underordna sig männen.   
 
McCarrys (2010) intervjuer med ungdomar påvisar hur flera av det maskulina könet 
ansåg sig vara det ledande könet i samhället. Heterosexualitet är det accepterade och 
allt annat är utomstående. Det tydliggjordes även hur killar strängare vill följa 
stereotypa förutbestämmelser än flickor, alltså följa vad normen säger om kriterierna 
för hur det maskulina könet skall bete sig. Även barn i dagens samhälle påvisar 
heterosexualitet som ledande och normalt, påvisar Bartholdsson (2010). Barn i 
förskolan främjar äktenskapet mellan man och kvinna som en viktig punkt att uppnå i 
livet samt anser de enkelhet i den heterosexuella livsstilen. Den ideologiska 
familjebilden innehållande mamma, pappa och barn anses även viktig. I förskolan 
påvisar personal hur de aldrig diskuterar heterosexualitet eftersom det tolkas som 
naturligt. Thomson och Holland (2002) påvisar hur ett heterosexuellt framtida liv för 
yngre är ett faktum och något som de flesta ser sig själv i, man, fru och barn. 
 

2.8.1 Homosexualitet som avvikande norm 
Malmström et al (1998) förtydligar ordet homosexualitet6. Svårigheter uppstår för en 
homosexuell person att godtas för den han eller hon är, om omgivningen är inställd 
på att homosexualitet är avvikande och onormalt i motsvarighet till heterosexualiteten 
som är normalt (Statens Offentliga Utredningar [SOU] 1984). Människors sexuella 
läggning kan driva mot samma kön som vid homosexualitet eller emot motsvarande 
kön som vid heterosexualitet. SOU betonar hur homosexualitet på samma sätt som 
heterosexualitet är något naturligt och känslomässigt betydande. Homosexualitet är 
inte något svagt eller missbildat trots att det länge ansetts vara det av samhället. I NT 
(1999) benämns homosexualitet både i Romarbrevet, Korintierbrevet och 
Timotheosbrevet som en synd. ”Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds 
rike? […] Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med 
andra män, […] ingen sådan får ärva Guds rike” (Korintierbrevet 6:9–6:10). Även i 
GT synliggörs hur homosexuella bedrifter är fel. ”Du får inte ligga med en man som 
man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt” (Tredje Moseboken, 18:22). 
 
SOU (1984) förklarar hur homosexuellas svårigheter i samhället beror på hur 
heterosexualitet är normen och därefter utfaller homosexualitet som avvikande. 
Avvikelsen har funnits sedan före andra världskriget. Müller (1994) påvisar hur 
homosexuella mäns existens på koncentrationslägren förbisågs i minnesstunder.  
Deras identitet fastslogs hos polisen som homosexuell genom den rosa färg de 
tvingats bära. På grund av deras sexuella läggning utsattes de homosexuella männen 
för tortyr som ofta ledde till döden. Fram till 1950-talet menar Andreasson (2000) hur 
homosexuell läggning ansågs vara ett hot mot samhället och betraktades som 
straffbart samt kunde människan erövra en stor förlust till chansen att vara normalt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 ”motsats: hetero (s.224)”.	  
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heterosexuellt bygd. Strax efter denna tid beskriver SOU hur RFSL skapades i 
Sverige. Utredningen av SOU påvisade att trots RFSL uppkomst så upplevde de 
homosexuella sig fortfarande osäkra i samhället. Stödjandet av homosexuella var 
nästan obefintlig då rädsla fanns för att själva antas vara homosexuella och alltså 
onormala. Andreasson påpekar att stödjandet för homosexuellas rätt i samhället 
förmodligen förlöjligats under denna tid. SOU redovisar hur ett stort antal 
homosexuella diskriminerats i arbetsliv och bostad samt att detta skulle bero på deras 
sexuella läggning. År 1993 påvisar Andreasson (2000) hur politikerna ansåg de vuxna 
homosexuella som ett hot mot ungdomen och deras sexuella läggning. År 1997 
lämnades ett förslag från vänsterpartiet där homosexuellt äktenskap skulle bli lagligt. 
 

2.8.2 Heterosexuella föräldrar och homosexualitet 
I Martins (2005) undersökning framkommer hur föräldrar hanterar frågan om 
homosexualitet hos barnet. Det handlar om söner som deltar i könsspecifika 
sammanhang för flickor, bland annat genom klädsel. Till svar i undersökningen 
tilldelar föräldrar att homosexualitet inte är ett resultat av detta beteende. Trots detta 
påvisar Kane (2006) hur heterosexuella föräldrar upplever stort orosmoment kring 
hur deras söner klär och beter sig i vad som anses vara feminint. Att som pojke vara i 
kontakt med flicksaker är inget som några av föräldrarna, enligt Kane positivt 
förespråkar eftersom det kan förknippas med homosexualitet.  
 
Kane (2006) beskriver hur en pappa menar att sonen uppfostras till att bli maskulin 
och om sonen blir homosexuell innebär detta att pappan har gjort ett misstag och 
uppfostrat sonen okorrekt. Martin (2009) beskriver hur heterosexuella mammor 
uppfostrar barnen i en heterosexuell livsstil och att barnet skulle vara homosexuellt 
anses obefintligt för dem, då de anser sig se ett heterosexuellt beteende i deras barn. 
Människor fostras in i heterosexualitet, detta menar SOU (1984) och tillägger hur 
föräldrar fostrar barnen i vetskap om att de skall bli heterosexuella. Med detta 
fortsätter Martin hur barnen växer upp med föreställningar om att heterosexualitet är 
normalt och homosexualitet är fel. I McCormack och Gleesons (2010) intervju med 
en heterosexuell mamma nämner hon den traditionella livsstilen som en anledning till 
att se heterosexualitet som något normalt, medan homosexualitet då ses om ovanligt. 
Tydligt påvisar McCormack och Gleeson hur mer än hälften av föräldrar i en 
undersökning om heterosexualitet ansåg definitionen av maskulinitet som att vara 
heterosexuell. Kane (2006) påvisar hur homosexualitet och maskulinitet inte är 
sammanhörande, utan snarare att ses heterosexualitet som manligt.  
 
Beaty (1999) påvisar hur homosexuella på grund av dess sexuella läggning, funnit 
oro för att föräldrars reaktioner kan exkludera den homosexuella från familjen, detta 
styrker även Patikas (1995). Newman och Muzzonigro (1993) beskriver hur familjens 
kulturella tro har påverkan i huruvida en familj reagerar på homosexualitet. Bohman 
(1995) förklarar att föräldrars reaktioner kring barnets homosexualitet, grundas i hur 
barnets framtida liv kommer att bli och hur omgivningen kommer att reagera.  
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3. Syfte och Frågeställning  
 
Studiens syfte är att undersöka hur heterosexuella föräldrar till söner i förskoleåldern 
uppfattar att deras synsätt om färger och homosexualitet kan påverka deras söners 
färgval i kläder. 
 

• Har kläders färg betydelse i avkodning till kön? 
• Vilka erfarenheter har föräldrar kring färger och hur anser de att dessa 

avspeglas i deras söner? 
• Finns könsstereotypa färger och vilka reaktioner anser föräldrar kan uppstå 

från omgivningen då en pojke bryter mot dessa?  
• Hur upplever föräldrar sammankopplingen mellan färger och homosexualitet 

hos män?  
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4. Metod  
I detta avsnitt förtydligas och sammanfattas den metod som utnyttjas för att uppnå 
syftet i studien. Syftet i att undersöka hur heterosexuella föräldrar till söner i 
förskoleåldern anser att deras synsätt om färger kan påverka deras söners färgval i 
klädsel. Fenomenografi har legat som en inspirationsgrund för studien och därefter 
har den baserats på en kvalitativ semistrukturerad intervju. 

4.1 Kvalitativ forskning 
Enligt Ryen (2004) och Backman (2008) befinns olika metoder inom kvalitativ 
forskning. En av dessa metoder är bland annat intervju. Backman tillägger att då 
undersökning sker ligger fokus på hur den iakttas och tolkas. I studien har 
fördjupande öppna frågor ställts för att komma närmare ärlighet och erfarenhet hos 
informanterna. Ryen beskriver hur forskare inom kvalitativa undersökningsområden 
definierar den kvalitativa studien som mer trovärdig än en kvantitativ då den 
fördjupar sig inom ämnen. Backman beskriver hur den kvalitativa 
undersökningsmetoden fokuserar på att se hur individen konstruerar sig själv i 
verkligheten och frågor kring detta har ställts i studiens intervju. Inom kvalitativ 
forskning är individen verktyget till att få svar tillsammans med omvärlden. Vad 
Bryman (2011) och Ryen (2004) beskriver som främsta fokus i kvalitativ forskning är 
vilka svar som uppkommer muntligt i studier, därmed genomfördes en muntlig 
semistrukturerad intervju för att sedan ställa resultatet mot tidigare forskning inom 
ämnet. Forskaren sammankopplar införskaffade svar tillsammans med tidigare 
forskning i kvalitativa studier, menar Ryen.   

4.2 Fenomenografi 
Stukát (2005) beskriver hur fenomenografi kan användas inom kvalitativa 
undersökningar. Detta sågs som ett bra alternativ till att synliggöra informanternas 
föreställningar om dess omvärld både socialt och privat, vilket är en grundläggande 
idé inom fenomenografin. Fenomenografi utgår ifrån att undersöka hur människor 
intar information och på vilket sätt detta sker. Människors olika föreställningar om 
sociala, ekonomiska och samhälleliga förhållanden ligger i fokus att ifrågasätta, 
menar Stukát. Ifrågasättandets syfte ligger vid att redogöra för olika uppfattningar hos 
människor och vilka de är. Grunden inom fenomenografi tydliggör Stukát ligger vid 
att insamla information om människors uppfattningar och tolkningar om sin omvärld, 
inte att fastslå korrekt fakta. I en semistrukturerad intervju fanns förhoppningar om 
att påträffa nya och olika perspektiv om människors upplevelser kring omvärlden. 

4.3 Semistrukturerad intervju 
Kylén (2004) förklarar ordet intervju och klargör hur människan med hjälp av 
interaktion och diskussion med andra människor finner svar. Önskemålet för denna 
studie var att få förtydligade, beskrivande och utvecklade svar, inte stängda. 
Denscombe (2009) beskriver en semistrukturerad intervju där fastställda kategorier 
och frågor redan är förutbestämda vid intervjun. Den som blir intervjuad lämnas stor 
plats att utreda och förtydliga sina svar utifrån kategorierna. Bryman (2011) påvisar 
hur dessa intervjuer aktuellt kan fördjupa samtalet genom följdfrågor från 
intervjuarna. Frågorna som sammanställdes grundades i att få informanterna att 



	  

 
	   	   	    

20 

öppna sig och berätta utifrån frågeformuläret som undersökningsansvariga förberett 
och medtagit till intervjutillfället. Detta stöds av Bryman (2011) som menar att en 
intervjuguide ofta används där de ämnen som skall diskuteras under intervjun 
sammanställs på ett papper för informanterna att se. 

4.4 Urval  
Urvalet anpassades efter studiens syfte, vilket Backman (2008) och Kylén (2004)  
styrker. Önskemål om deltagande från heterosexuella föräldrapar fanns och genom 
detta inriktades fokus mot dem. Studiens undersökningsgrupp bestod slutligen av fyra 
heterosexuella föräldrapar som undersökningspersonerna valt genom att rannsaka 
dess umgängeskrets. Vilja att medverka framkom från de tillfrågade och urvalet 
påvisades innefatta fyra personer av vardera kön. Informanternas gemensamma 
utgångspunkt var deras söner i förskoleåldern. Sönernas aktuella ålder var irrelevant 
så länge de befanns i åldern 1-6 år. Informanternas ålder låg inte som fokus till 
undersökningens syfte, inte heller deras livssituation. Informanterna skulle dock helst 
vara bosatta i södra Norrland i närheten av forskarna, vilket kan påminna om det 
bekvämlighetsurval som Denscombe (2009) diskuterar som ett val där 
undersökningspersonerna kan välja informant efter vad som passar dem. 
Informanterna som valdes var bosatta i södra Norrland. Denscombe (2009) kallar 
liknande förhållningssätt för ett subjektivt urval, men det kan även liknas med vad 
Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval där informanter väljs utifrån hur 
de kan bidra till att undersöka det aktuella ämnet i studien. Kylén (2004) klargör 
risken för bortfall och tillägger hur bortfall kan ske vid intervjuer, men då oftast på 
grund av personliga förhinder från den intervjuade. Bortfall uteblev i denna studie, 
detta förmodar undersökningspersonerna bero på deras villighet att anpassa sig efter 
informanternas behov. 

4.5 Tillvägagångssätt 
Idén för denna undersökning uppstod i diskussion med handledare. Vilken metod som 
passade bäst för ämnet och vilka som var villiga att medverka, var frågor som 
framkom. En kvantitativ studie kan innebära ett ifyllande av ett frågeformulär 
beskriver Trost (2007) och kan enligt Bryman (2011) genomföras efter 
informanternas behov. Denscombe (2009) beskriver hur en kvantitativ forskare för att 
underlätta sammanställning av insamlat material, använder sig av enstaka begrepp 
som innefattar ett stort antal svar för endast en fråga. Ett utskickat frågeformulär, 
menar Bryman kan bidra till att informanten är mer sanningsenlig i jämförelse med 
en öppen intervju där de måste prestera. Stukát (2005) menar hur resultatet ur en 
kvantitativ studie studeras och kategoriseras som sannenliga. I en kvalitativ studie 
påvisar Backman (2008) att fördjupande frågor utformas för att undersöka hur en 
person förhåller sig till verkligheten. En kvalitativ intervju valdes slutligen då den 
passade bäst för studiens syfte. Föräldrars eventuella delade meningar och perspektiv 
uppfattades viktigt för två framtida förskollärare. En kvalitativ studie skulle resultera 
i fördjupande svar kring detta. Denna metod skulle genomföras med hjälp av en 
semistrukturerad parintervju med ett fenomenografiskt inslag som Stukát nämner. 
Studien grundar sig på två intervjuare och två informanter i ett samtal med varandra 
utifrån den intervjuguide, som Denscombe (2009) klargör. Detta kan liknas med vad 
Kylén (2004) kallar en parintervju som vanligtvis innefattar en intervjuare och en 
informant. Valet att genomföra parintervjuer baserades på informanternas trygghet 
och tillförlit till varandra och för att utesluta obehag hos informanterna. En 
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fördjupning genomfördes inom ämnet med stöd från litteratur. Viktigheten låg i att 
vara väl förberedd och påläst inom ämnet för att få inblick i vilka frågor som skulle 
ställas. Ett missiv (se bilaga 1) började sammanställas. Missivet innehöll en kort 
presentation av de undersökningsansvariga och undersökningens syfte. 
Informanternas viktiga deltagande i studien fastställdes. Tillvägagångssätt beskrevs 
tydlig och förklarandet av ett önskemål att genomföra en kvalitativ intervju med en 
dokumentation i form av ljudinspelning klargjordes. Informanternas frivilliga 
deltagande och anonymitet tydliggjordes samt hur resultatet endast skulle behandlas 
av undersökningsansvariga. Informanternas fördelar med att delta i studien 
förklarades genom att de skulle få möjlighet att lämna intervjun med nya insikter om 
sig själv och barnuppfostran. I missivet gavs avsikten att intervjuerna skulle 
genomföras under vecka 36 år 2012, tid och plats skulle anges vid senare kontakt, 
detta för att ha ett öppet förhållningssätt. Avslutningsvis tilldelades 
undersökningsansvarigas kontaktuppgifter. Tydlighet i missiv benämner Trost (2007) 
som viktigt för att intressera och bjuda in de eventuella informanterna. Ambitionen 
för hur lång tid genomförande av intervjun beräknades pågå, uppskattades till 60 
minuter. Detta för att informanterna skulle få tid och möjlighet att fördjupa och 
granska sitt eget förhållningssätt i relation till ämnet, vilket Kylén (2004) bekräftar 
som positivt.  
 
Det verktyg som valdes till hjälpmedel i att få svar var en semistrukturerad intervju. 
Frågeformulering till de semistrukturerade intervjuerna påbörjades. Fokus låg vid att 
sträva efter öppna frågor med möjlighet för vidare reflektering och diskussion, detta 
för att få en bredare insikt i informanternas föreställningar. På grund av viljan att 
hålla ett etiskt förhållningssätt uppstod svårigheter i beslut om vilka frågor som var 
möjliga att ställa, då Denscombe (2009) klargör hur informanter inte skall behöva 
känna sig utsatta. Problemet befanns i att frågorna inte skulle upplevas provocerande 
för informanterna. Slutligen utformades en intervjuguide (se bilaga 2), vilket Kylén 
(2004) beskriver som ett underlag för både informanten och intervjuaren som finns 
synlig under hela intervjun. Bryman (2011) och Ryen (2004) tillägger hur 
intervjuguiden är en sammanställning av vad som skall diskuteras för att komma 
närmare informanterna och deras svar. Slutligen skickades ett utkast till handledaren 
och därefter fastställdes slutgiltiga frågor till intervjun.  
 

4.5.1 Kontakt med urvalsgrupp 
Utifrån den urvalsgrupp som valts upptogs kontakt via telefon med informantparen 
där en kort sammanfattning gavs om undersökningen, innan förfrågan om deltagande 
skedde. Då paren bekräftade sitt deltagande lämnades kontaktuppgifter och därefter 
skickades missivet ut via mail. Vid vidare telefonkontakt med respektive 
informantpar gavs erbjudande på datum och tid för just deras intervjutillfälle. Förslag 
gavs om att genomföra intervjun i respektive informantpars hem, detta för att skapa 
trygghet och förtroende inför undersökningsansvariga. Detta fastslår Stukát (2005) 
och Ryen (2004) som betydelsefullt för informanternas trygghet. För att inte besvära 
informantparen med att ordna barnvakt tilläts barnen befinna sig på hemmaplan. 
Därefter fastställdes tid och plats. Paren intervjuades vid valfria tider utifrån deras 
personliga önskemål.  
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4.5.2 Inför intervjuerna 
Inför den första intervjun sammanställdes ett kortfattat informationsblad (se bilaga 3) 
med syfte att läsas upp för informanterna före varje intervju. Informationsbladet 
beskrev den tystnadsplikt som gällde för intervjuarna, anonymiteten klargjordes samt 
hur endast undersökningsansvariga skulle lyssna till inspelningen. Bryman (2011)  
förklarar hur informanter ibland är i behov av upprepande och klargörande inför vad 
som skall ske. Om missivets information uteblivits av någon partner tillgavs denna 
information ännu en gång samt befanns en förhoppning att djupare förtroende inför 
undersökningsansvariga skulle uppstå från informantparens sida.  
 
Beslut togs angående båda undersökningsansvarigas deltagande i frågeställandet. 
Intervjuarna var förberedda genom att vara klädda i neutrala färger som vit och svart 
för att hålla en professionell attityd gentemot informantparet och inte uppstå som 
utmärkande under intervjun. Ryen (2004) och Denscombe (2009)  beskriver hur 
kläder på intervjuarna ibland dragit fokus till sig från informanter vilket skapat 
koncentrationsproblematik. En dator samt en mobiltelefon medtogs som 
ljudupptagningsverktyg och placerades mitt på bordet. Kollegieblock och penna för 
att anteckna svar till en summering medtogs även, utifall ljudupptagningen skulle 
misslyckas. Ryen (2004) tydliggör hur en inspelning skapar lugn hos intervjuaren, då 
ingen information uteblir om intervjuaren missar att anteckna, vilket Kvale och 
Brinkmann (2009) samt Stukát (2005) styrker. Att även anteckna under intervjun trots 
inspelning kan skapa trygghet till om tekniken sedan skulle strula, tillägger Ryen. 
 
4.5.3 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuarna samspelade med att ställa frågor och informanterna tilläts att reflektera 
och tala till punkt. Denscombe (2009) påvisar detta som viktigt och Ryen (2004) 
tillägger hur intervjuarna skall ge informanterna utrymme och tid att svara. Naturligt 
förhållningssätt är viktigt samt respektgivande, engagemang, lyssnande, tydlighet och 
sanningsenligt uppförande från intervjuarna, menar Ryen (2004) samt Kvale och 
Brinkmann (2009). Efter varje intervju gavs informanterna tillfälle att ändra eller 
tillägga ytterligare svarskommentarer innan summering av intervjun påbörjades. 
Under varje intervju har informanterna suttit bredvid varandra med intervjuarna 
placerade snett eller mittemot vid informanternas matbord, vilket Bryman (2011) 
påpekar som ett vanligt förhållningssätt vid intervju. Intervjuarna hade på förhand 
föredragit en mer avslappande placering i exempelvis en soffa, men informanterna 
antydde önskemål att sitta vid bord. Barn fanns hemma under alla intervjuer, varav i 
tre fall barnen befanns sig i närliggande eller samma rum. 

4.6 Reliabilitet och Validitet  
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur flera forskare ofta tar avstånd till dessa 
forskningsverktyg. Detta på grund av för några deltagande försökspersoner som 
resulterar i svårigheter att generalisera. Kylén (2004) och Stukát (2005) beskriver 
reliabilitet som det avgörande verktyget för äkthet i en studie. Hög trovärdighet 
synliggörs då reproducering av andra forskare påvisas likvärdig. Genomförd 
undersökning uppfattas svår i att generalisera resultatet till sanning. Hög reliabilitet 
påvisas genom ensidiga svar från lika undersökning, menar Kvale och Brinkmann. 
Denna studie påvisar omöjlighet i detta då informanterna har olika sociala, kulturella 
och ekonomiska bakgrunder som avgör. Dagsformen och närvarandet i svaren 
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påverkas av yttre faktorer såsom familj, jobb och välmående, vilket Ryen (2004) och 
Kylén nämner som klart avgörande. Bryman (2011) förklarar att om samma 
resonemang av samma ämne uppkommit från fler informanter kan trovärdigheten av 
resultatet höjas, vilket uppkom i studien. Ryen (2004) nämner hur anteckning kan 
resultera i oklarhet om data försummats. Denna intervju har antecknats och spelats in 
på både en dator och mobiltelefon, vilket Ryen styrker som säkert, eftersom svaren 
vid eventuell försummelse då befinns inspelade. Dock beskriver Kylén (2004) hur 
nervositet hos en informant kan uppstå vid inspelning, och därmed förhindra svarens 
trovärdighet. Anteckningen kan även från informanterna sida tolkas som respektlöst 
och avgöra svaren. Kylén (2004) och Denscombe (2009) tydliggör begreppet validitet 
som betydelsen av data som samlats in under en undersökning. Ger den slutgiltiga 
svar till syftet eller befinns de endast i närheten. Intervjufrågorna i studien baserades 
på syftet samt uppsatsens frågeställningar.  

4.7 Etiskt förhållningssätt  
De missiv som några dagar före intervjuerna skickades ut till informanterna, 
klargjorde undersökningsansvarigas syfte med studien. Missivet beskrev 
informanternas anonymitet, deras valfria deltagande med möjlighet att avbryta när 
som helst samt deras medverkan och svar som konfidentiella. Både Denscombe 
(2009), Kvale och Brinkmann (2009) och Vetenskapsrådet (2004) fastställer 
respekten för informanterna som ytterst viktigt i ett etiskt förhållningssätt under 
forskning. Bryman (2011) beskriver återupprepning kring studiens etiska 
förhållningssätt som positivt och före intervjustart tydliggjordes åter anonymiteten 
och att inga namn därmed skulle nämnas, endast situationstillfället. Intervjuarnas 
tystnadsplikt klargjordes samt att intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Resultat 
skulle endast behandlas mellan intervjuarna samt skulle ljudinspelning enbart vara 
befintligt för dem, vilket Kvale och Brinkmann belyser som viktigt. 

4.8 Bearbetning av data  
Data har i studien behandlats genom en fenomenografisk analystranskribering från 
ljudinspelning på mobiltelefon och bärbar dator till en stationär dator. Båda 
intervjuarna har tillsammans avlyssnat ljudinspelningen och sedan turats om att 
skriva, vilket har genomförts efter varje intervju. Transkriberingen innefattade 
informanternas fullständiga svar på frågorna. Transkriberingen och anteckningar som 
utförts vid alla intervjuer jämfördes, detta för att upptäcka om något försummats vid 
avlyssning. Informantparens svar sammanlades och sedan sammanställdes dessa 
genom att beskriva vad varje par svarat. Kylén (2004) beskriver hur svaren skall vara 
tydligt och enkelt förklarade i sammanställningen samt endast fokusera på det 
väsentliga. I en fenomenografisk analys av data beskriver Stukát (2005) hur forskaren 
först gör sig bekant med insamlad data för att följaktligen jämföra informanternas 
svar med varandra. Utifrån svaren uppstår efter bearbetning kategorier av 
informanternas föreställningar om fenomen och till vilken fråga de tillhör. Dessa 
föreställningar kan se olika ut och detta synliggörs i avslutande del. Alla 
informanternas svar utifrån varje fråga ställdes sedan bredvid och gentemot varandra. 
Citat medtogs ibland vid hög relevans. Kylén klargör hur forskarens egna ord av 
informanternas svar och citat kan beblandas i resultatet. En slutgiltig analys 
genomfördes av båda intervjuarna vid olika tillfällen för att klargöra resultatens 
äkthet och utelämna misstolkningar.  
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5. Resultat  
Under detta avsnitt redovisas det resultat som uppnåtts utifrån genomförandet av 
intervjuerna. Relevant att nämna är att informanternas kön i fåtal sammanhang nämns 
i resultatet då det har hög könsstereotypisk relevans till ämnet, exempelvis om en 
manlig informant vid yngre ålder burit vad informanterna idag anser vara feminina 
färger. Detta för att se om det manliga könets färgsymbolik förändrats och avspeglas i 
deras söners färger på klädsel.   

5.1 Färg som markör 
Frågan resulterade i hur tre av informantparen var överens om att färger på kläder kan 
markera barns kön. Färgen rosa ansågs vara en självklar färg som markör för en 
flicka medan färgerna blå och grön ofta syftar till att det är en pojke. Ett av 
informantparen besvarade denna fråga genom att beskriva hur trycket på tröjan ofta 
avgör vilket kön barnet har, inte tröjans färg. Två av informantparen menade att 
flickor bär tröjor med tryck som blommor och Hello Kitty medan pojkar istället har 
bilar och döskallar som tryck. En informant beskriver även att kläder utan tryck, med 
istället ränder i exempelvis röd och vit kan bli könsneutrala.  
 
Under denna fråga framkom även hur ett av informantparen kände osäkerhet kring 
om färger faktiskt kan markera vilket kön ett barn har. I vissa sammanhang går det 
dock att förutse vilket kön ett barn har, exempelvis genom att se ned i en 
tvillingbarnvagn. Då menade informanterna hur barnets kön kan markeras beroende 
på klädernas färg. Om barnets kläder är rosa tolkas det som en flicka och blå som 
pojke. En annan informant menade däremot att det kan vara svårare att tolka könet 
utifrån blå kläder eftersom det menas på att flickor även bär dessa kläder. En 
informant i ett informantpar kommenterade,  
 

Fast det är inte lika uppenbart för mig de som att rosa är för flicka, det är väldigt 
tydlig att de rosa kläderna är flickkläder, det kan även finnas blå flickkläder men 
det finns aldrig nästan, som jag har sett rosa pojkkläder.   

 
Alla informanterna nämnde den blå färgen som symbol för pojke. Ett informantpar 
beskrev att om den rosa färgen används av pojkar så är det snarare för att de skall 
vara tuffa och inte gulliga, som ofta är fallet gällande flickor. Den rosa färgen på män 
associeras även av samma informantpar med sport såsom fotboll, då ett italienskt 
fotbollslag har rosa på deras matchkläder, dock beskrev en informant i paret att det då 
ser omanligt ut. 
 
I klädesbutiken går det enligt ett informantpar att avgöra vilken avdelning som är 
avsedd för vardera kön. Blå kläder tyder på pojkavdelning medan rosa kläder för 
flickavdelning. Ett informantpar hävdade snarare att det mönstrade trycket på 
kläderna avgör, inte färgen. Butikens informationsskyltar för könslig avdelning har 
därmed en stor påverkan till vilken avdelningen paret går för att handla kläder till sin 
son. Ett informantpar menade däremot att skyltningen blir ännu ett särskiljande 
mellan avdelningarna i butiken. Även leksaker styrs utifrån färgmarkörer menar ett av 
informantparen, då rosa leksaker riktar sig mot flickor medan pojkars leksaker inte 
har någon särskilt utpekande färg.  
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Två informantpar förklarade att det finns problematik i att finna könsneutrala färger 
på kläder till deras söner på de traditionella klädeskedjorna såsom Lindex, H&M och 
KappAhl. Det krävs att uppsöka dyrare butiker som ofta finns på internet och i större 
städer. En informant förklarade sin problematik, ”jag kan inte välja vilka färger han 
ska ha på sig för det finns inte, jag som tycker om röda kläder det finns nästan inte att 
få tag på, i sånt fall får jag beställa på nätet”. Informanten anser därmed att 
klädeskedjorna styr vilka kläder som kan inhandlas. 

5.2 Färger på sönernas kläder  
Alla informanterna var på denna punkt överens om att de inte klädde deras son i rosa 
kläder. En informant beskrev att ”jag köper inte rosa kläder till honom, absolut inte. 
Jag vill inte att mina barn ska sticka ut på det viset, bara för att jag ska göra nåt slags 
exempel av de, statuera nåt exempel, aldrig”. Under denna fråga förklarade ett av 
informantparen hur sonen kläddes i alla färger, men under lite betänketid framkom att 
han inte alls kläddes i rosa kläder, denna insikt förvånade dem. De beskrev vidare att 
sonens kläder ofta var i färgerna grön, svart, grå och röd. Grön nämnde även ett till av 
informantparen och tillade att sonen bar kläder i färgerna blå, röd och gul, varav 
mycket blå och gul i fotbollskläder. Färger som informantparen påstod aldrig 
framkommer i sonens kläder är rosa, lila och orange.  

 
Jag tycker att man ska sticka ut med sin personlighet ja, man ska inte sticka ut 
mot för andra, jag är allergisk mot mina barn om ja, de får inte se konstiga ut, 
annorlunda ut, konstiga frisyrer då får de välja det själv när de är äldre (En 
informant angående färg på klädsel). 

 
Två av informantparen hade även gemensamt att deras söner aldrig kläs i den lila 
färgen. Men ofta i färgerna röd och blå. Det ena informantparet nämnde även turkos 
medan det andra informantparet beskrev hur mörka färger som grå och svart pryder 
deras sons kläder. Ljusblå kan även används på kläderna.  

 

5.3 Informanternas påverkan till söners klädsel 
Samtliga informanter var överens om att det var en specifik informant i familjen som 
inhandlar kläder till deras söner. I ett av informantparen fanns ett undantag där en 
annan informant gärna köper sportkläder till sina söner. Två av informantparen 
nämnde hur de har stor påverkan i vilka kläder deras son bär eftersom en av 
informanterna i varje informantpar, inhandlar dem. I den ena familjen har sonen 
inflytande i vilka kläder han skall bära. Sonen får välja bland de kläder som befinns i 
garderoben, medan det andra parets son får välja mellan de kläder som läggs fram av 
informanterna.  
 
Ett av informantparen som har två söner i förskoleåldern beskrev hur den äldsta 
sonen får möjlighet att vara med att köpa sina kläder, medan den yngre sonen får 
välja bland de kläder som finns i hemmet. En informant förklarade hur sonens ålder 
har betydelse i varför de köper kläder till honom. Ett annat av informantparen 
påpekade hur sonen varken visar intresse eller vilja till att välja kläder själv, därmed 
väljer de kläder till honom som han bär. Två informanter i varsitt informantpar köper 
kläder till sönerna utifrån eget intresse av färger, varav den ena informanten 
favoriserar färgen grön vilket leder till att pojken bär mycket av den färgen och den 
andra informanten vill gärna klä sin son i färgen röd. Ett annat informantpar upplever 
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att sonens utseende passar i färgen turkos, vilket resulterar i att färgen bärs av sonen. 
Liknande förhållningssätt har den informant som tidigare främjat färgen röd och 
överensstämmer med sin partner. De anser att deras son passar i färgen ljusblå och 
klär honom därefter i den färgen. Ett av informantparen beskrev hur de genom 
uppmuntran och bekräftelse mot deras son påverkar honom till att vilja bära samma 
tröja med färg igen. De övriga informanterna uppmuntrar och bekräftar sönerna då de 
bär nya kläder.  

5.4 Könsfärg, åsikter om pojkar klädd i feminin färg 
Samtliga informanter nämnde att färgerna blå och svart associeras med det maskulina 
könet medan det feminina könet förknippas med färgerna rosa och röd. Två av 
informanterna beskrev hur feminina färger både kan vara färgstarka och knalliga 
färger som lila och orange, men även ljusa, svaga färger som vit. Maskulina färger 
förklarades av ett av informantparen som dova. Ett annat informantpar beskrev hur de 
anser att maskulina färger är blå, mörkblå, svart och grå, medan ljusa färger som rosa 
och lila är förknippat med det feminina könet. Ett informantpar nämnde hur turkos 
upplevs som mer könsneutral färg än andra färger. En informant beskrev hur de 
maskulina och feminina färgerna är som det alltid traditionellt varit, feminina färger 
är rosa och röd medan maskulina färger är svart, blå och grön. 
 
En informant beskrev hur en maskulin färg såsom exempelvis brun i samma 
klädesplagg som en feminin färg som rosa, kan påverkas till att anses vara feminin. 
Den feminina färgen är enligt informanten för symboliskt inriktat mot det feminina 
könet, vilket gör att den övertar den maskulina färgen och gör den feminin. Samtliga 
informanter delade samma åsikt kring hur pojkar får klä sig i vilka kläder de vill, 
oavsett om de använde feminina eller maskulina klädesfärger. En informant 
förklarade hur det i jämförelse med tidigare, i dagens samhälle har blivit accepterat 
för det maskulina könet att bära typiskt feminint klassade färger som rosa och lila. 
Informanten beskrev att ”om man har de där feminina färgerna kanske man är en 
färgstark person också som kille”. En annan informant menade på att den rosa färgen 
inte används bland hockeylag utan snarare på balett.  
 
En informant beskrev hur feminina färger som används av det maskulina könet kan 
tolkas till att vara ”brats”, eftersom de klär sig färgglatt. Ljusa feminina färger kan 
också associeras med överklassen. En informant påpekade att det uppstår större 
reaktioner om pojkar bär feminina färger än om flickor bär maskulina färger. 
Informanten klär hellre en flicka i pojkkläder än att klä pojken i flickkläder.   

5.5 Könsstereotypa feminina färger i sonens klädsel 
Denna fråga besvarade alla informanter likvärdigt. De var alla överens om att 
sonen/sönerna om de ville fick bära de färger som informanterna ansett vara feminina 
på kläder. Dessa färger som exempelvis ljusa och färgstarka färger såsom röd, rosa, 
lila och orange. Utan påpekning eller reaktion skulle informanterna tillåta detta. Det 
handlade för ett av informantparen om att deras barn skulle känna sig fin samt 
bekväm i kläder, så färg spelade ingen roll. Två andra informantpar var överens om 
att kläder skall vara lämpliga för tillfället de bärs i, men även där uteblev färg som en 
avgörande symbol. Färg uppfattades irrelevant för informanterna dock påpekade tre 
av paren hur könsstereotypa kläder såsom kjol och bikini, vilket klassas som feminina 
oavsett med maskulin färg, aldrig skulle tillåtas. Barnet kunde därefter bli retad, då 
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det inte var passande eftersom sonen är av maskulint kön. Ett informantpar påpekade 
hur de förmodade hur barn i grundskolan skulle reagera på pojkar i rosa och därmed 
retas, men inte i förskolan och det var ett till informantpar överens om. Paret fortsatte 
sedan och beskrev hur de utan sonens förförståelse, för vilka fördomar som finns om 
färgen rosa och pojkar, aldrig skulle köpa kläder med den färgen till sonen.  

5.6 Söners påverkan om färger från omgivningen 
Alla informanter tydliggjorde hur de bekräftar och berömmer sonens klädsel. Två av 
informantparen besvarade denna fråga genom att tyda på att omgivning inte har 
påverkan i deras sons åsikter om färger dock förändrades svaren efter en viss 
betänketid. De nämnde båda paren ett syskon som en influenskälla till uppfattningar 
om färger. Att intresse för färger skulle vara åldersberoende kom också som ett svar 
från ett informantpar, barn i förskoleåldern reagerar inte på färger såsom äldre barn i 
skolan, de bryr sig inte. Media som en influenskälla uppkom från ett informantpar 
och de nämnde mediala superhjältar som en influens till hur barnet ville se ut, men 
informanterna menade att det snarare berodde på superhjälten och inte färgerna på 
superhjältens dräkt. Ett annat informantpar lade fokus vid samhällets påverkan. De 
menade hur samhället styr barnet in i stereotypa färgval genom vilken färg en 
klädesavdelning för barn har. Dock kan exempelvis samhällets affärskedjor prova på 
att innefatta feminina färger i exempelvis en spindelmannentröja, men ändå blir tröjan 
könsstereotypisk till pojkar. ”Han tycker inte att rosa är fint, det har han sagt å jag vet 
inte varifrån det kommer. Då tänkte jag att nån annan unge sagt samma sak på dagis”. 
Informanten hade hört sonens kommentarer om att inte uppskatta färgen rosa och att 
han förvånades av att en killkompis gjort det. Denna familj har sällan färger i åtanke 
och brukar varken diskutera eller främja färger så enligt informantparet, kan de inte 
ha påverkat barnet till denna åsikt. I detta fall ansåg paret att det förmodligen kommit 
från dagis, alltså sonens omgivning. Ett annat informantpar diskuterade om att deras 
sons framtida kompisar kommer stå som stort inflytande till vilka färger sonen gillar 
att ha på kläder, detta för att passa in i kompisgänget, ”man har ju valt kläder som alla 
andra, så gör man ju”. I detta samtalar informantparet om hur stereotypa könsfärger 
som exempelvis rosa kan användas av kompisgäng och då bli populärt och accepterat, 
”då blir det snyggt istället, för någon har klassat det snyggt”. Informantparet 
resonerar även kring hur deras eget val av färger på klädseln kan dämpa sonens intag 
av könsstereotypa färger, om de båda bär dem blir färger neutral. 

5.7 Informanternas erfarenheter om färger 
Två av informantparen samtalade kring önskemål då de var små om att få bära vissa 
färger på kläder dock ärvde de mycket i andra färger. En informant i ett par ville 
gärna ha färgerna röd eller rosa med fick aldrig, istället var det mycket av färgerna 
brun och orange, vilket den andre i paret överensstämde med. De beskrev hur 80-
talets kläder inte innefattade starka färger såsom rosa och röd. På accessoarer som 
öronpuffar befanns däremot färger som rosa och lila. Ett annat informantpar 
diskuterade hur släkt ofta sydde kläder och en informant i detta par beskriver hur hans 
klädsel därav kunde innefatta alla sorters färger exempelvis rosa samt blå. Ett 
informantpar samtalade kring hur färgers betydelse var oväsentligt fram till och med 
högstadiet då det började handla mer om att passa in och vara lika som andra i 
färgerna på kläderna. Efter betänketid uppstod ny tanke hos mannen i paret, då 
favorittröjan när han befann sig i grundskolan innefattade färgerna lila och gul. Även 
”knallrosa” sportshorts och Adidas ryggsäck användes flitigt.  
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Ett informantpar påpekade hur färger i deras ungdom innebar traditionella färger som 
rosa och röd på tjejer och därmed skulle även chockrosa bäras av tjejer. Att influeras 
av popsångare och tv-serier var något som blev stort på 90-talet då män i dessa forum 
började bära rosa på skjortor och tröjor, berättar en förälder. Detta influerade 
storstäderna men inte norrlandstrakten. Där är rosa på män fortfarande inte befintligt. 
Samma informantpar var överens om att kompisar och medial exponering i samhället 
varit en stor influens till deras val av kläder genom tiderna, men exponeringen från 
media är mycket större idag än då. Tonåringarnas färger på 90-talet, berättar tre 
informantpar, var dystra färger såsom svart, blå, beige och mörkgrön. Det var 
kamouflage- och militärfärger på modet beskriver ett par och till det bars ofta svarta 
kängor. Ett annat informantpar tillade hur framförallt färgen rosa uteblev helt i 
tonårskillars klädsel i mitten av 90-talet, medan färgen idag kan bäras i pikétröjor. 
Färgen röd bars endast på julafton beskriver en informant. 

5.8 Tolkning av sexuell läggning i färger på kläder 
Informantparen var nästintill överens på denna fråga dock fanns delade åsikter i två 
utav paren. Övergripande antal påvisade hur sexuell läggning inte kan synas i färg på 
kläder i nulägets årtionde. De delade åsikter som befanns handlade om 
Pridefestivalen, att det där i färger går att förutse vilka som är homosexuell genom de 
färgstarka kläderna. Även nämndes under en diskussion av ett informantpar, hur 
accessoarer som nitar och typ av material på tyg såsom läder kan avgöra 
homosexualitet hos män i sammanhang med Pridefestivalen. Accessoarer som tillhör 
könsstereotypiskt feminint slag och som bärs av män kan uppfattas som en tolkning 
av sexuell läggning, vilket tre av paren överens om. Homosexuella män blir mer 
”tjejiga” medan homosexuella kvinnor blir med ”killiga” i sin klädsel och val av 
färger. Angående hur sexuell läggning idag inte kan synas genom färg på kläder 
menar ett informantpar hur det förr kunde tolkas genom kläder. Paret beskrev hur 
exempelvis en kille som hade rosa tröja eller feminina kläder, kunde tolkas som 
homosexuell av omgivningen. Ett annat informantpar var inne på liknande spår i att 
en färg som rosa till viss del förr kunde påvisa sexuell läggning i form av 
homosexualitet på män, detta innan färgen mer började symbolisera ”brats”. Likartat 
med tidigare åsikter berättar ett informantpar hur färgen rosa kan förknippas och 
benämnas som homosexualitet hos män. 

 
Kollar man på verkstaden på vuxna då blir dom bög direkt, om nån kommer i 
rosa skjorta, det kör inte barnen med på samma vis, de vet inte vad det är. Dem 
är ganska asexuella. Sen kallar man kanske inte barn i förskolan att dem ser lite 
bögig ut för att dem har en rosa tröja på sig. 
 

Detta informantpar förtydligar att denna förknippning av färgen rosa och 
homosexualitet hos män inte riktas mot barn av maskulint kön, endast vuxna 
män.  
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6. Diskussion 
Avsnittet innefattar resultatet från studien i relation till tidigare forskning inom ämnet 
som nämns i bakgrunden. Diskussionen följs av en metoddiskussion, avslutande 
slutsats, reflektion och förslag till vidare forskning.  

6.1 Färg som markör 
Alla informanterna upplevde att färgen rosa befinns i flickors klädsel medan färgen 
blå i pojkars. Detta menar även Ambjörnsson (2011) i sin beskrivning om att denna 
markering redan sker vid barnets födsel. Dock menade en informant hur det finns viss 
osäkerhet kring huruvida färg verkligen kan markera barns kön eftersom flickor kan 
kläs i den blå färgen. Å ena sidan beskriver Paoletti (1987, 2012) att en självklarhet i 
markering av barns kön genom färger, tidigare inte existerat. Å andra sidan skedde ett 
genombrott i Amerika som introducerade och markerade den rosa färgen för flickor 
och den blå färgen för pojkar, detta efter 1920-talet. En informant menade hur det 
bland tvillingpar går att avgöra vilket kön barnet har, utifrån rosa kläder för flickor 
och blå kläder pojkar. Denna färgmarkering av kön pågick enligt Wintzell (1972), 
redan under 1700-talet då dopklänningen innehöll den rosa färgen för flickor och blå 
för pojkar. Informanternas synssätt om att rosa markerar flicka, medan blå markerar 
pojke kan strykas av Pomerleau et al (1990) som påpekar att detta är fallet.  
 
Samtliga informanter överensstämde med att röd och rosa associeras med det 
feminina könet. Dock påvisar Stadin (2010) att färgen röd symboliserar maskulinitet. 
Informanternas åsikt om färgen röd som feminin kan möjligen förknippas med att 
Malmgren (2003) påvisar den röda och rosa färgens påminnelse av varandra, rosa 
som informanterna associerar med femininitet. Eventuellt kan informanternas 
förhållningssätt kring rosa och femininet uppstått utifrån det Koller (2008) beskriver 
om att rosa kläder har kategoriseras till femininitet, vilket därmed kan ha bidragit till 
att informanterna har bildat samma uppfattning kring färgen. Ett informantpar 
nämnde även hur ljusa färger som lila förknippas med femininitet och dessa ställer 
sig pojkar enligt Boyatziz och Varghese (1994) negativt gentemot. Informanterna var 
också överens om att blå och svart förknippas med det maskulina könet. Möjligen kan 
detta grundas kring hur den blå färgen i dagens samhälle enligt Ambjörnsson (2011) 
blivit en markör för det maskulina könet. En informant syftade till att färgerna är som 
det traditionellt alltid varit, rosa för flickor och blå pojkar. Dock påvisar Jacobson 
(2009) hur färg markerade kön först efter Hippiekulturen på 1970-talet, då rosa blev 
markör för det feminina könet, men enligt Wintzell (1972) som nämnts ovan, har rosa 
markerat flicka sedan 1700-talet. Det traditionella som informanten möjligtvis syftade 
till kan ha uppstått efter detta genombrott för könsmarkering genom färg. I 
resultatdelen benämns manligt kön på informanterna i specifikt relevantsammanhang, 
där framkommer hur två informanter av manligt kön burit en färg som rosa i sin 
klädsel då de var unga, dock bär inte deras söner denna färg. Färger som grön, 
mörkblå och svart nämns också som maskulina färger av flera informantpar och dessa 
bär deras söner. Flickor upplever dessa färger som ointressanta, menar Boyatziz och 
Varghese (1994). En informant beskrev hur det i dagens samhälle är accepterat för 
det maskulina könet att bära feminint klassade färger på kläder, som rosa. Trots detta 
menar Jacobson (2009) att normen om hur det maskulina könet skall klä sig påverkar 
hur männen klär sig. Att klä en pojke i feminina kläder ansågs av en informant som 
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omöjligt eftersom samhället skulle reagera negativt. Detta kan eventuellt bero på de 
normer som Jacobson tydliggör. Däremot kunde informanten utan problem klä en 
flicka i maskulina kläder. Detta kan grundas i att samhället som Jacobsson (2009) 
menar, accepterar den maskulina klädseln hos det feminina könet. Fokus i 
besvarandet av denna fråga riktades från informantens sida mot kläder, informanten 
utelämnade vilka färger de feminina kläderna hade.  
 
Normer i samhället skapar förväntningar på hur det maskulina och feminina könet 
skall bete sig, menar Thomsson (2003). En informant förklarade hur den rosa färgen 
på kläder används bland fotbollslag dock beskrevs detta som omanligt. Den rosa 
färgen kan enligt Ambjörnsson (2011) förknippas med just omanlighet och även med 
homosexualitet, alternativt kan detta vara ett underliggande fenomen till informantens 
åsikter. Å ena sidan kanske informantens förhållningssätt påverkas av hur normativa 
situationer tolkas och generaliseras av människor, som Baier och Svensson (2009) 
påpekar. Å andra sidan kan samhällets hegemoni, som enligt Connell (1999) styrs av 
det heterosexuella maskulina könet, påverka informantens syn på rosa och manlighet. 
Den omanlighet som informanten associerar med rosa och sport kan även grundas i 
de genusordningar i samhället som Connell menar att könet anpassar sig efter. Det 
maskulina könet är något som Baier och Svensson tydliggör som en central del i 
samhället. Förhållningssättet till färgen kan även vara beroende av informantens 
tidigare erfarenheter om rosa som kvinnligt.  

6.2 Feminina färger i söners klädsel 
Informanternas likvärdiga svar angående valfri möjlighet för sönerna att bära olika 
feminina, i deras åsikt, färger på kläderna, motsäger Ambjörnssons (2011) 
påvisningar om normöverskridande. Det var enligt informanterna inte opassande, 
utan snarare tillåtet. Vad som inte accepterades var könsstereotypiska kläder. Kane 
(2006) konstaterar hur föräldrar absolut inte anser att söner skall klä sig i feminina 
kläder, då sonen kunde misstolkas vara av motsatt kön. Likvärdigt besvarade 
informanterna frågan, det är inte något för pojkar att klä sig feminint dock uteblev 
färger. Att barns insikt om färger skulle vara åldersbestämt återkommer i resultatet. 
Pojkar i grundskolan kunde bli retade, men inte på samma sätt som i förskolan. 
Utifrån vad Gustafsson (2011) skrev om den pojke som knivhöggs på grund av rosa 
kläder kan viss kunskap vara befintlig även i förskoleålder. Kunskap om de fördomar 
som befinns om färgen rosa och pojkar är viktig om en informantfamiljs son skall 
bära färgen. Ryberg (1991) benämner hur färgen rosa och mannen tillsammans blir 
ett exempel för homosexualitet. Å ena sidan kan familjen syfta till detta, men å andra 
sidan kan även familjens syfte peka mot Ambjörnssons (2011) antydan om feminin 
färg eller ”Brats”. Hegers (1980) påvisning om att homosexuella bar färgen rosa samt 
Andreassons (2009) starka förknippning mellan rosa och homosexuella män, kan 
möjligen ha en djupare grund för fördomar och normer än ”bratsen”. ”Bratsen” som 
enligt Stadin (2010) uppkom först på 2000-talet, medan Heger påvisar hur 
homosexuella och rosa har förknippats sedan år 1945 vid Andra Världskrigets slut. 
Utifrån Bibeln (1999) smutskastas och kränks den homosexuelle mannen. Thomsson 
(2003) utreder normers förväntningar på hur kön skall förhålla sig. Baier och 
Svensson (2009) samt Nihlén och Nilsson (2006) nämner det som samhällets 
underliggande grundregler.  
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6.3 Informanternas påverkan till söners klädsel 
Två av informantparen beskrev hur de påverkar sonen genom att köpa kläder till 
honom. Alla informanter förklarade hur sönerna, utifrån deras ålder och intresse, får 
inflytande i deras val av kläder. Möjligen kan sönernas val av kläder grundas utifrån 
vilka föreställningar deras föräldrar har kring färger eftersom föräldrar enligt 
Jacobson (2009), lär barnen vad de skall tycka om färger. Barn föds utan vetskap om 
omvärlden, föräldrar fostrar barnet genom deras erfarenheter och värderingar menar 
Rousseau (1912). Sönernas val av färger på kläder kan möjligen uppstå utifrån 
föräldrarnas förhållningssätt kring färger. Samtliga informanter beskrev att en 
informant i familjen handlar kläder till sönerna utifrån deras eget intresse kring 
färger. Rithander (1991) beskriver hur barnet, utifrån familjen, formar och identifierar 
sig i förhållande till vad som passar könet. Sonen kan därmed eventuellt, identifiera 
sig med det som föräldrarna väljer och accepterar för könet.  
 
Ett av informantparen klargjorde att de genom uppmuntran och bekräftelse påverkar 
deras son till att vilja bära samma kläder igen. Övriga tre informantpar bekräftar 
sonen då han bär nya kläder. Sonen tar till sig av bekräftelsen från föräldrarna, vilket 
Rithander (1991) tydliggör. Möjligtvis behöver denna bekräftelse inte innebära 
positiva upplevelser för sonen. Barn får vanligtvis negativ bekräftelse från föräldrarna 
vid klädsel som innefattar den rosa färgen, menar Kane (2006). 

6.4 Omgivningens påverkan i söners val av färger 
Kunskap om hur det feminina och maskulina könet skall bete och klä sig är något 
som Davies (2003) klargör. Barnet erövrar detta efter födseln från omgivningens 
förutbestämda regler. Informantparen var överens om att viss påverkan kan finnas 
från både familj, vänner och samhället. Hirdman (2001) diskuterar genus och hur 
könstillhörighet är något som samhället byggs upp på och detta fastnade ett 
informantpar vid. De menade att samhället påverkar hur barnet riktas in i ett forum av 
förutbestämda könsuppfattningar kring hur barnavdelningen på affärer ofta är 
uppbyggda med könsstereotypiska färger. Jacobson (2009) styrker detta och klargör 
hur färger ständigt förändras i kultur och samhälle samt hur färger alltid placerat 
människor i fack. Att som föräldrar då varierat klä sig i könsstereotypa färger för 
både feminina och maskulina könet, anser ett informantpar kan neutralisera 
färgnormerna för deras son. 
 
Ett informantpar nämnde hur barn i förskolan förmodligen inte intresserar sig för 
färg, men Ryberg (1991) beskriver färgstarka kulörer som populära bland barn och 
hur val av leksak påverkas av färg för pojkar, vilket Picariello et al (1990) instämmer 
vid. Media benämns även som influenskälla av ett informantpar, men snarare 
påverkar mediala superhjältar söners val av klädsel, inte val av färger på klädsel 
menar de. Rönnberg (2003) och Bergström (2007) påvisar hur reklamindustrin 
använder sig av tilltalande färger för vardera kön för att fånga deras intresse. Å ena 
sidan kan möjligtvis informanterna ha rätt då barnen fastnar för reklam eller 
superhjälten, men å andra sidan har reklambranschen använts sig av färger som 
barnen troligen gillar. Alla informanterna återgav hur deras söners kläder bland annat 
innefattar färger som blå, svart och grön samt påvisar Boyatziz och Varghese (1994) 
hur pojkar positivt uppskattar färger som svart, blå, grå och brun. I mediala program 
riktade mot pojkar befinns främst dessa färger vilket Rönnberg påvisar, så varifrån 
resultatet av sönernas klädintresse utifrån media uppkommer blir därmed osäker då 
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flera faktorer spelar in. En son hade påpekat hur han inte uppskattade färgen rosa och 
informanten som berättade om detta ansåg att det var en åsikt som uppkommit från 
förskolan. Rithander (1991) beskriver hur barnet både lär och formar sig exempelvis 
efter vad vänner samt media säger och gör. Sedan identifierar barnet sig med dem, 
vilket ett informantpar riktar fokus mot. De förutser kompisar som en stor 
influenskälla till val av färg i klädsel. Vad kompisgänget tillåter, avgör hur sonen 
kommer att klä sig, då informantparet påpekade hur de alltid i färgval och mode, 
efterliknat och följt andra. Sonen skulle då kunna liknas med att aktivt vara 
deltagande i sin egen personliga utveckling, vilket Rithander även nämner.  

6.5 Erfarenheter om färg och färg för sexualitet 
Piaget (2008) påpekar hur den vuxne är en förebild för barnet, med sin breda kunskap 
om livet. Informanternas kunskaper kring vad färg symboliserat och sett ut då de var 
unga var svår att fastslå. Två informanter tydliggjorde varsin önskan att få bära 
speciella färger. En informant beskrev hur hans tröjor innefattade färger som rosa och 
blå. En annan manlig informants favorittröja och shorts innefattade färgerna lila, rosa 
och gul. Informantparens födelseår kan skilja sig och detta kan vara avgörande i deras 
åsikter om färg och deras minnen. Jacobson (2009) beskriver 70-talet med blommiga 
rosa mönster, 80-talet med färgstarka kulörer och 90-talet som dovt och svart.  
Informantens rosa shorts kan varit under en tid då Jacobson påvisar hur cerise var en 
tydlig kulör i mäns sportklädsel på 80-talet, men även enbart ett önskemål från 
honom. Könsstereotypa färger på vardera kön nämndes även, dock sammankopplas 
detta inte med informanten som bar rosa shorts. 90-talets klädsel innefattade inte rosa 
i killars klädsel, förklarar alla informanter. Innefattades det kunde dessa killar tolkas 
vara homosexuella, menar tre informanter. Ett informantpar nämnde medial påverkan 
som resulterade i hur storstadskillar började bära rosa tröjor, denna mediala påverkan 
nämner även Jacobson. Ambjörnsson (2011) beskriver hur heterosexuella män idag 
avböjer från att bära färgen rosa då de kan förknippas med homosexualitet. 
Informanternas uppväxt tycks inte haft liknande könsstereotypiska färgregler som 
idag, men detta kan möjligtvis bero på hur ett informantpar tydliggjorde om ointresse 
för färger. Exponering från media nämndes idag vara mycket större än när de var 
små, vilket ett annat par tillade.  
 
Sexuell läggning kunde inte uppfattas genom klädsel i överlag menade 
informanterna, men ändå nämndes Pridefestivalens färgstarka kulörer och tyger som 
ett alternativ samt möjligtvis färgen rosa. Om Pridefestivalens starka kulörer i 
regnbågsflaggan som RFSL nämner, är vad informanterna syftade på, innefattas flera 
färger som informanterna benämnde både feminina och maskulina. Fokus hade 
annars kunnat riktats mot endast starka kulörer. I media menar Rönnberg (2003) hur 
färger som rosa innefattar de flesta av feminina könets mediala tv tid. Tygformerna 
och accessoarerna som tillkom i resultatet från informanterna låg också som ett 
alternativ då män med kvinnliga smycken kan anses vara homosexuella. Nilsson och 
Nihlén (2006) tydliggör att könens motsättningar av klädkoder kan skapa reaktioner i 
samhället och det gör det, menade den informant som nämnde hur det på en verkstad 
kunde signalera homosexualitet då en man bar rosa skjorta. Om informanten syftade 
till att färger som rosa inte hör hemma på en verkstad eller om rosa som homosexuell 
symbol befanns i bejakande står oklart. Syftade informanten till verkstaden som en 
tillhörande könsstereotyp manlig arbetsplats som Thomsson (2003) diskuterar, kan 
det å ena sidan vara normbrytandet som skapar reaktion, men å andra sidan kan det 
syfta till hur rosa som symbol för homosexualitet är underliggande befintligt i 
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samhället. Ambjörnsson (2011) påvisar det omanliga i färgen rosa på män och i 
Connells (1999) hierarki befinns homosexualitet sist, alltså minst manlig. Färg som 
rosa har i dagens samhälle stor könsstereotypisk betydelse som feminina, vilket 
Jacobson (2009) klargör befunnits länge. Att färgen är starkt feminin var även 
informanterna överens om. Enligt Kane (2006) kan söner som handskas med 
feminina material lätt förknippas med homosexualitet, men i detta medhöll inte 
informanterna, dock ville de inte att deras son skulle kläs i feminina kläder då de är 
av maskulint kön.  

6.6 Metoddiskussion 
Metoden upplevdes relevant, dock i efterhand kunde upplägget sett annorlunda ut. 
Möjligen kunde frågorna till intervjun sett annorlunda ut så att informanterna tydligt 
besvarade frågorna korrekt, genom att meddela åsikter om färg. Könsspecifika kläder 
uppkom under alla intervjuerna och detta distraherade intervjuns syfte. Kylén (2004), 
och Denscombe (2009) beskriver validitet och om syftet avspeglas i resultatet befinns 
god validitet. Validiteten stördes därmed vid intervjun då informanterna inte förhöll 
sig till frågans innebörd. Missivet, informationsbladet och intervjuguiden har använts 
för att förhoppningsvis bidra till förklarande och tydlighet i vad som skall ske för 
informanterna, vilket Trost (2007) styrker. Dessa var enkelt skriftligt utformade, men 
större ökad tydlighet hade möjligtvis haft inverkan på resultatet. Informanternas 
förhållningssätt gentemot ämnet i frågeställningarna kan eventuellt då ha påverkats 
till att bli tydligare och mer konkreta. Önskemål av alternativa frågor hindrades på 
grund av ett etiskt förhållningssätt för att inte påvisa personligt dömande och 
provokation gentemot informanternas personliga integritet. Beslutet att nämna ett 
fåtal kommentarer från de manliga informanterna upplevdes relevant mot ämnet. 
Dock uppstod funderingar om anonymitetsmotsättning gentemot de manliga 
informanterna då deras kön benämndes. Ambitionen att påvisa respekt för 
informanterna var hög och detta stöds av Denscombe (2009), Kvale och Brinkmann 
(2009) samt Vetenskapsrådet (2004). Studien innefattade fyra manliga informanter 
och utifrån vad som nämns i resultatet påvisas trots detta, anonymitet för vem som 
kommenterat vad. Informanternas reflekterande svar kunde möjligtvis ha resulterat 
annorlunda om intervjuerna genomförts enskilt med varje informant i ett enskilt rum, 
istället för båda informanterna i en parintervju, som Kylén (2004) nämner. 
Misstankar har i efterhand uppstått kring informanters sanningsenliga svar. 
Upplevelser att informanterna i paren påverkades av varandra till att svara likvärdigt 
med sin partner har uppstått från intervjuarnas sida. De barn som befanns i 
närliggande miljö under intervjuerna kan även upplevts som ett störmoment för 
informanternas koncentration till ämnet. Reliabiliteten hade möjligtvis sett 
annorlunda ut, dock kunde varje informant i en enskild intervju lättare känt sig 
påträngd och obekväm av de två intervjuarna och ljudinspelningen, vilket Kylén 
(2004) nämner kan avgöra en informants svar.  
 
Valet av en kvalitativ intervju gav djup och bred information, dock från få 
informanter vilket resulterade i svårigheter att tyda klarhet i svaren, vilket Kvale och 
Brinkmann (2009) instämmer med. Det bortfall som Kylén (2004) nämnde, uteblev. 
Om bortfall befunnits hade resultatet förmodligen blivit tunt eftersom sammanlagt 
endast åtta informanter var befintliga. En annan metod hade eventuellt resulterat 
annorlunda. Trovärdigheten i en intervju oavsett kvalitativ eller kvantitativ är svår att 
avgöra då informanternas svar kan vara beroende av prestige, istället för 
sanningsenliga i båda fallen. I kvalitativ forskning menar Backman (2008) hur 
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tolkningar av svar sker. Under en muntlig parintervju upplevdes informanternas 
ärlighet vara större eftersom att intervjuarna är delaktig i situationen och kan avläsa 
informanternas kroppsspråk. Trots detta menar Bryman (2011) hur enkäter inom en 
kvantitativ forskning kan påvisa större sanningsenlighet. Vid en kvantitativ intervju 
är svaren skrivna av informanterna och avkodning upplevdes svårare då närvarandet 
för intervjuarna skulle utebli. Därefter måste informanternas svar tolkas som sanning. 
I en kvantitativ enkät använder sig forskaren ofta av ett brett svarsalternativ som kan 
innefatta fler svar, tydliggör Denscombe (2009). Tolkning av sanning upplevdes 
otillräcklig för denna studie, då endast en vag översikt av informantens svar 
synliggörs. Forskaren måste utifrån vad som uppkommit i resultatet på enkäten, tolka 
svaren som sanningsenliga, menar Stukát (2005). 
 
Metodens bekvämlighetsurval, vilket Denscombe (2009) nämner, kunde avgjort 
svaren då informanterna var bekanta med intervjuarna samt var bosatta inom samma 
region. Vilka svar som hade framkommit om informanter valts från andra delar av 
Sverige uteblev därmed. Det sätt bearbetning av data genomfördes utifrån, har i 
efterhand tolkats som hjälpsamt. Transkriberingen har varit ett rogivande stöd i 
relation till anteckningarna, vilket Ryen (2004) styrker. Dock som Bryman (2011) 
och Ryen menar, avlyssnades de muntliga svaren vid transkribering av intervjuarna, 
vilket endast leder till tolkning utifrån vad som verbalt uttalades. Det 
fenomenografiska stödet i analysen, vilket Stukát (2005) nämner, har bidragit till att 
insamlad data befunnits lärande för undersökningsansvariga då olika synsätt från 
informanterna har kategoriserats.  

6.7 Slutsats och reflektion 
Utifrån studien som genomförts och diskuterats har personliga reflektioner uppstått. 
Den tidigare forskning som nämnts i avsnittet bakgrund kan inte jämföras med 
dagens forskning inom ämnet eftersom samhället har förändrats och därmed, 
förmodar vi, även åsikter. Dock befinns viss relevans i forskning från 2000-talet som 
vi ändå tror kan vara befintlig idag. Slutsatsen grundas därför på att föräldrar inte har 
åsikter om färger och homosexualitet, men de har tidigare erfarenheter kring ämnet 
samt åsikter om att färger symboliserar kön. Dagens omgivning accepterar feminina 
färger i pojkars klädsel i bredare utsträckning än tidigare årtionden. Konstaterandet 
att dessa erfarenheter avspeglas på sönernas åsikter om färg uteblir på grund av 
samhällets stora inflytande i barns åsikter om färger.  
 
Informanternas åsikter i intervjuerna skapar eftertanke hos oss. Alla informanter 
accepterade feminina färger i deras söners klädsel, dock funderar vi varför ingen 
informant inhandlade dessa färger på kläder till sönerna. Sedan återstår fortfarande 
fundering kring varför ingen av sönerna bar dessa färger på kläderna. Färgerna finns 
tydligen på pojkars avdelningar i klädesbutikerna menar ett informantpar. Är det en 
medial påverkan med underliggande norm om könsstereotypa färger som 
informanterna följer, då media tydligt med färger påvisar vilket kön det riktar sig 
mot? Färger som rosa har en historik i att vara en färg för homosexualitet, kan detta 
påverka butikernas utbud av rosa mot pojkar med inbillning om att samhället tycker 
att det är en färg för homosexualitet? Oavsett vad som påverkar, påvisar denna studie 
att söner bär varierade färgen men inte färgen rosa, informanterna anser att deras 
åsikter om den färgen inte har någon påverkan i det. Berättandet från de manliga 
informanterna om feminina färger i deras klädsel synliggjorde hur den rosa färgen 
burits av dem då de var yngre, men fundering från oss uppstår varför deras söner inte 
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bär den färgen. Vad har hänt sedan de manliga informanterna var unga? En manlig 
informant påpekade blandade färger i klädseln och vi tolkar det som att dessa färger 
kan vara vilken som helst och därmed ingen könsspecifik färg, men vart befinner sig 
då exempelvis färgen gul i sönernas klädsel? Den har endast nämnts av ett 
informantpar och då som fotbollskläder, vilket vi antar kan vara det svenska 
landslaget matchställ. Informanterna ger en tydlig bild att rosa och röd är feminin, 
medan blå och mörka färger är maskulin, mellan de finns flera färger som 
informanterna i denna studie inte fokuserat vid att diskutera kring.  
 
I resultatet benämndes tryck på tröjor och även i bakgrunden synliggjordes detta, vi 
frågar oss om tryckets betydelse. Är det trycket som står som könsmarkör? Tydliga 
riktningar på pojkkläders tryck innefattar styrka och superhjältar, medan flickors 
tryck snarare är prinsessor och blommor. Ett typiskt pojktryck såsom spindelmannen 
kan vara befintlig på en tröja med feminin färg, men trots detta anses tröjan vara 
maskulin. Hur kommer det sig? Å ena sidan kan det grundas i fördomen om mannen 
som stark och fartfylld, medan kvinnan ses som underordnad och harmonisk. Å andra 
sidan kanske färgen på tröjan inte betyder något, så länge ett markant maskulint tryck 
tar över färgen.  

6.8 Vidare forskning 
För att tydliggöra och komma närmare inpå pojkars färger på kläder skulle en 
observation i förskolan kunna genomföras. Intervjuer med pojkarna angående färger 
på kläder och könsmakering, vore också ett alternativ för att erövra fler perspektiv 
inom ämnet. Samhällets inverkan på kläders färger upplevs som en alternativ 
undersökning, detta för att synliggöra vem som bestämmer klädernas färger i 
samhället och hur detta går till. Uppfattningar om vem som tar beslut om vilka färger 
och tryck på kläder som skall befinnas på vardera köns avdelning i affärerna känns 
även relevant till en vidare forskning. Att genomföra en kvantitativ undersökning 
inom ämnet såsom exempelvis en enkät för att få en bredare informantskala, kan 
möjligtvis resultera i en tydligare förståelse för hur informanterna i detta ämne 
förhåller sig till färg. På detta sätt kan fler informanter delta i undersökningen och 
resultatet kan bli mångfaldigt. Om fler informanter föreställer sig likartat angående en 
viss färg synliggörs detta tydligare då. 
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Bilagor 
Bilaga 1- Missiv 
 
För att få veta vad föräldrar har för upplevelser av färger, vänder vi oss till er.  
Vi heter Julia Andersson & Emelie Jonsson och vi utbildar oss till förskollärare vid 
Högskolan i Gävle. Detta är vår sista termin och vi skriver därmed examensarbete 
inom ämnet pedagogik. Vi anser att ni kan bidra med stor hjälp utifrån era 
erfarenheter som föräldrar till söner i vår studie. Syftet i vår studie är att undersöka 
hur heterosexuella föräldrar till söner i förskoleåldern anser att deras personliga 
åsikter om färger kan påverka deras söners färgval i klädsel. Detta ämne intresserar 
oss som framtida pedagoger då vi ser föräldrars åsikter som en betydelsefull del i vårt 
framtida förhållningssätt som pedagoger. 
 
Ert deltagande grundas på att besvara frågor angående bland annat färgen rosa som 
könsmarkör. Detta kommer att ske under en kvalitativ intervju där ni ombeds besvara 
frågor.  Era svar som framkommer under intervjun kommer att dokumenteras genom 
en diktafon, ljudinspelning om detta godkänns av er. Vi vill klargöra er anonymitet i 
denna studie och svaren utifrån intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 
endast användas i denna studie.  
 
Deltagandet i intervjun är frivillig ni kan när som helst avvika, men vi hoppas att ni är 
intresserade av att delta och bidra till vår undersökning.  Vi tror att även ni får en 
positiv upplevelse utifrån intervjun och därmed finner nya perspektiv till söner och 
färger. 
 
Vi uppskattar pågåendet av intervjun till max 60 minuter och har som avsikt att 
genomföra intervjuerna under vecka 36, 3-9 september 2012. Tid och rum bestämmer 
ni, vi är anpassningsbara.  
 
För vidare kontakt angående deltagande, funderingar eller frågor finns vi tillgängliga 
både genom mail och telefon. 
 
Vänliga hälsningar 
Julia Andersson och Emelie Jonsson, Högskolan i Gävle 2012-08-22 
 
Kontaktuppgifter 
Julia Andersson. Mail: xxxxx tel: xxxxx 
Emelie Jonsson. Mail: xxxxx tel: xxxxx 
 
Handledare 
Paula Larsson, Universitetsadjunkt och Doktorand i Pedagogik, Högskolan i Gävle. 
Mail: xxxxx tel: xxxxx 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 
Färg på kläder 

• Berätta lite om färger som markör för vem som är pojke eller flicka. 

• Vilka färger bär er son på kläder? 

• Har ni stor påverkan till hur er son klär sig? I så fall hur?  

• Beskriv feminina och maskulina färger och vad ni anser om pojkar som klär 

sig i dessa färger. 

•  Hur reagerar ni om er son vill ha liknande könsstereotypa färger på kläder 

som ni klassar som feminina?  

• Hur uppfattar ni att er sons omgivning har påverkan i hans åsikter om färger? 

Erfarenheter. 

• Vilka erfarenheter har ni fått kring färgen rosa, från er uppväxt till nutid? 

Sexuell läggning. 

• Kan sexuell läggning tolkas i färger på kläder, hur i så fall?  
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Bilaga 3- Informationsblad  
 

• Vi kommer inte att döma era åsikter, vi vill lära oss av er. 

• Vi vill belysa er anonymitet i studien. Avlyssning och transkribering sker 

endast av oss två som intervjuar, handledaren uteblir. Inget namn, plats eller 

tidpunkt kommer nämnas, endast enstaka kommentarer och placering i 

hemmet. Dock kommer vår bekantskap nämnas. 

• Avslutningsvis efter intervjufrågorna sker en summering. Detta ger er 

möjlighet att tillägga och ändra åsikter. 

• Försök att utveckla och förtydliga era svar. 

• Vi har tystnadsplikt.   

 

 

 


