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Abstract 

E. Axberg (2012) Female student’s opinions and attitudes towards gender, gender equality 

and health in a University in Sweden. C- Level Essay. Gävle: University of Gävle, College 

of Health and Working Life; 2012. 

The purpose of the study was to find out what female students at a university in Sweden 

thinks about gender, gender equality and health. The methods to get data were qualitative 

interviews with four female students. The women were in their twenties. 

The results of the study showed that the women had similar opinions but also different. The 

women had knowledge of the subject but some of them felt that it was trite. They felt that it 

was some gender inequality in Sweden but that we were nevertheless successful compared 

to other countries. The women did think that there were differences between the sexes when 

it came to health, but it is more individual than it is due to sex. The women found that 

people who break the gender stereotypes were interesting but strange and people that break 

stereotypes are brave. The conclusion drawn from this study was that it would be beneficial 

to create ways that make it easier to talk about gender, gender equality and how it affects 

health in different ways. 
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Sammanfattning 

E. Axberg (2012)
 
Kvinnliga studenters syn på jämställdhet, genus och stress på en högskola 

i Sverige . C- uppsats. Gävle: Högskolan i Gävle. Folkhälsovetenskap 2012. 

Studiens syfte var att ta reda på hur kvinnliga studenter på en högskola i Sverige ser på 

genus, jämställdhet och hälsa. Metoden för att samla in data till studien var 

halvstrukturerade intervjuer. Kvinnorna som deltog i studien var i tjugoårsåldern. 

Undersökningens resultat visade att deltagarna hade till viss del liknade åsikter men ändå 

olika i en viss grad. Kvinnorna som deltog hade ganska god kunskap kring ämnena men 

vissa av dem kände ändå att dessa var uttjatatade. Kvinnorna ansåg att Sverige till viss del är 

ojämställt men att vi ändå ligger bra till i jämförelse med andra länder. Deltagarna kunde se 

skillnader hos hälsan mellan könen, fast några av de påpekade att de mer anser att det är 

individuellt än vad det beror på kön. Kvinnorna ansåg även att människor som bryter mot 

könsstereotyper och normer är intressanta, fast konstiga. Alla kvinnor betonade också att de 

fann dessa människor som modiga som bryter mot förväntningarna. Slutsatser som drogs av 

studien var att det skulle vara fördelaktigt att skapa olika sätt för att underlätta samtal om 

jämställdhet, genus och hur detta kan påverka hälsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, kvinnliga studenter, attityder, hälsa. 



 

 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Katarina Blume för hennes otroliga stöd och engagemang som 

gett mig motivation och hopp. Jag vill också tacka samordnaren för lika villkor Liza Bratt på 

Högskolan i Gävle för inspiration till intervjuerna. Och sist men inte minst kvinnorna som 

ställde upp och hjälpte mig genomföra studien. Utan er hade det inte gått. Tack! 

Elinor Axberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehåll 

Introduktion ......................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

Kön och hälsa .............................................................................................................. 1 

Jämställdhet................................................................................................................. 2 

Genus .......................................................................................................................... 4 

Uppfattningar om genus och jämställdhet .................................................................... 6 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 9 

Metod .................................................................................................................................. 9 

Val av ansats ................................................................................................................... 9 

Förberedande intervju .................................................................................................... 10 

Urval ............................................................................................................................. 10 

Datainsamling................................................................................................................ 10 

Dataanalys ..................................................................................................................... 10 

Forskningsetiska överväganden ..................................................................................... 11 

Resultat ............................................................................................................................. 11 

Jämställdhet ................................................................................................................... 12 

Genus ............................................................................................................................ 15 

Hälsa ............................................................................................................................. 19 

Diskussion ......................................................................................................................... 23 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 23 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 25 

Framtida forskning och folkhälsoarbete ......................................................................... 26 

Slutsats .......................................................................................................................... 27 

Referenser ......................................................................................................................... 28 

Bilaga 1 Affisch för högskolan.  

Bilaga 2 Annonseringar som lades ut på internetsidan Facebook.  

Bilaga 3 Intervjufrågorna.  

 

 

 

 



1 

 

Introduktion 

 

När forskare studerar folkhälsa så visar tidigare studier att jämlikhet främjar hälsa och 

välbefinnandet för befolkningen i olika länder. Ett land som är jämlikt mår bättre och har ett 

ökat välbefinnande, och i ett land som är ojämlikt mår befolkningen sämre psykiskt såväl 

som fysiskt (Wilkinson & Pickett, 2009).  Jämställdhet eller avsaknad av den påverkar 

kvinnors hälsa och välmående. Kvinnor upplever ofta problem kring lönekrav och 

tjänstetillsättningar och detta skapar otrivsel, upplevelser av kränkningar och långvarig 

stress. Kvinnor drabbas mer av fibromyalgi, långvariga smärtsyndrom, utbrändhet och 

depressioner än män. Sjukligheten hos kvinnor är direkt relaterat till hur många timmar de 

yrkesarbetar, vilket troligen beror på extrabördan i hemmet. (Ekman & Arnetz, 2005). Inom 

folkhälsovetenskap är jämlikhet och jämställdhet viktiga faktorer (Pellmer & Wramner, 

2007). Idag finns det stora skillnader mellan könen när det gäller hälsa och ohälsa. En viktig 

del inom folkhälsovetenskapen är att finna förklaringar till skillnaderna så dessa kan 

förebyggas (ibid).  

Bakgrund 

Kön och hälsa 

 

Enligt folkhälsovetenskap finns ett begrepp som kallas könsparadoxen. Denna paradox 

innebär att kvinnor lever längre än män, men är sjukare (Pellmer & Wramner, 2007). 

En svensk studie (Sörlin et al. 2011) undersökte 685 personer med avseende på hur deras 

förhållande såg ut kring jämställdhet och hur de upplevde sin hälsa, samt om det fanns något 

samband mellan dessa två. Resultatet visade att männen i förhållandena hade mer i lön än 

deras partner medan kvinnorna i studien redovisade sitt förhållande mer jämställt när det 

kom till lön och utbildning. 43 % av männen och 28 % av kvinnorna i studien ansåg att 

deras förhållande var jämställt medan 4 % av männen och 13 % av kvinnorna inte fann sitt 

förhållande jämställt. De flesta av deltagarna rapporterade sin hälsa som god. Studien visade 

att män och kvinnor som ansåg sig leva i ett jämställt förhållande hade större odds att ha en 

god hälsa än de män och kvinnor som inte ansåg det om sitt förhållande, dock så var 

kvinnornas resultat inte lika tydligt som männens.  
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En viktig aspekt inom hälsa och ohälsa är stress. Stress är ett begrepp som används för att 

beskriva fyra fenomen: själva stimuleringen, upplevelsen man får av stimuleringen, den 

psykologiska och fysiologiska reaktionen av stimuleringen, samt upplevelse och 

återkoppling av reaktionen (Ekman & Arnetz, 2005). Det finns tidiga tecken hos små barn 

att flickor och pojkar reagerar olika på stressorer. Detta tros bero på olikheter i uppfostran, 

att flickor förväntas vara lugna och behagliga medan pojkar uppfostras till att vara vildare 

och visa sina känslor mer fysiskt (ibid.). Kvinnor tenderar att vara mer känsliga för social 

stress än män är och drabbas mer av psykiatriska sjukdomar på grund av stress. Risken att 

utveckla depression som svar på situationer som väcker stress är cirka tre gånger högre hos 

kvinnor än hos män. Kvinnor utsätts också för fler överkrav än de flesta män. De har mer 

belastning från arbetsliv och hem och familj än de flesta män i dagens samhälle (ibid.).  

Female managers are faced with a higher number of sources of stress than their 

male counterparts because of their minority status. Women must strive harder for 

less reward, both at work and in the home, with poorer access to effective coping 

strategies (Nelson & Burke, 2002, s.29). 

Kvinnor och män tenderar att hantera sin stress olika från varandra. Kvinnor använder sig 

mer av en så kallas dold coping, vilket innebär att de inte säger ifrån eller visar vad de tänker 

på sina arbetsplatser, utan förblir tysta. Män använder sig mer av öppen coping, de säger ofta 

ifrån direkt när de upplever något fel eller så tar de betänketid men säger sedan deras åsikt 

(Östlin, Danielsson, Diderichsen, Härenstam och Lindberg, 1996). När kvinnor upplever 

stress under längre perioder så visar de olika symtom, som trötthet, ångest, huvudvärk och 

sömnlöshet. Detta kan, om det pågår under lång tid, utvecklas till kroniska och livshotande 

sjukdomar. Kvinnor har berättat att de många gånger har svårt för att stå upp för sig själva 

och sin kropps behov. De finner det svårt att prioritera sin egen tid då de kan koppla av och 

få in välbefinnande i vardagen. När de väl lyckas göra detta så leder det många gånger till att 

kvinnorna får dåligt samvete och ibland även dåligt samvete för att de inte prioriterar att 

koppla av. Men trots att kvinnor lider av dåligt samvete och lägger det största ansvaret för 

deras stress på sig själva, så inser dem att det krävs förändringar i samhället och i arbetslivet 

för att stressen, speciellt för kvinnor, ska minska (Larmén, 1996). 

Jämställdhet 

 
Ojämlikhet existerar på en rad områden, från inkomst och förmögenhet till social 

heder och kulturell auktoritet. Ojämlikhet konstruerar intressen (oavsett om de 

intressena är uttalade eller inte). De som tjänar på ojämlikheten har ett intresse av 
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att försvara den. De som får betala har ett intresse av att avskaffa den (Connell, 

2009, s.188). 

En beskrivning av jämställdhet går att finna i Nationalencyklopedins hemsida (Hämtat: 

2012-05-28), där står det att jämställdhet uppnås när kvinnor och män har samma 

möjligheter, rättigheter samt skyldigheter i sina liv. Jämställdhet påminner mycket om 

jämlikhet. Det som är skillnaden är att jämlikhet handlar om alla människors lika värde 

medan jämställdhet är förbehållet könen emellan. 

Regeringen har satt mål för jämställdhetspolitiken, som står för jämlikhet mellan kvinnor 

och män. Dessa är: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt 

och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet. 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 

fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska 

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 

villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Regeringen, hämtat: 28/5-2012). 

Jämställdhetsproblem har lokaliserats till två huvudområden. Det första är arbetsmarknaden, 

den andra är arbetsdelningen i hemmet (Holmberg, 1993).  

Women are thus seen as objects rather than subjects (or agents) in their own homes 

and communities, and this is reflected in norms of behaviour, codes of conduct, and 

laws that perpetuate their status as lower beings and second class citizens. Even in 

places where extreme gender inequality may not exist, women often have less access 

to political power and lower participation in political institutions from the local 

municipal council or village to the national parliament and the international arena. 

(WHO, 2007, s.13). 

Våld är ytterligare ett exempel på ett resultat av ett ojämställt samhälle. Våld kan existera 

eller uppstå när kvinnor är ekonomiskt beroende av män, då männen kan anse att eftersom 

kvinnorna är beroende av dem så är de även hans egendom. Det är inte ovanligt att när 

kvinnor som är beroende av sin man av ekonomiska skäl inte underkastar sig honom så blir 

det utsatta för fysiskt våld (Connell, 2009).  
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Kvinnor jobbar många gånger i de emotionellt sett mest krävande och sämst betalda yrken. 

Kvinnorna tenderar även att ha mindre delaktighet och inflytande i sin arbetssituation än 

män. Anledningen till detta tros bero på att samhällsstrukturer är byggda för män och har 

varit det under lång tid. I samhället krävs det många gånger att man är prestationstänkande 

och har ett tävlingssinne. I pojkars uppväxt är det vanligt att dessa egenskaper uppmuntras 

och lärs ut, men inte vanligtvis i flickors uppväxt. Flickor får lära sig att samarbeta och ha 

goda relationer och nätverk (Ekman & Arnetz, 2005). En av anledningarna till att kvinnor 

har största ansvaret för hemmet och familjen hänger ofta ihop med en kulturell definition av 

kvinnan, att hon ska vara kärleksfull, omvårdande, självuppoffrande samt strävsamma, alltså 

som goda mödrar (Connell, 2009). En stor grupp av kvinnor har problem med 

arbetsbelastningen hemma och anser att männen brister i praktiskt ansvar för hemmet och 

barnen. Kvinnor uttrycker många gånger en längtan till att bli avlastade men lyckas inte få 

männen att ta ansvar för hälften, oftast visar männen ingen större förståelse för problemet 

(Larmén, 1996). 

Genus 

 

Begreppet genus användes från början för att skilja på det socialt konstruerade könet och det 

biologiska (Angelfors & Schömer, 2009). Yvonne Hirdman (1988) var den som 

introducerade begreppet genus i Sverige, som en översättning från det engelska ordet 

”gender” (Östlin, Danielsson, Diderichsen, Härenstam och Lindberg, 1996). Den moderna 

forskningen kring genus föddes ur kvinnorörelsens kamp för jämställdhet mellan könen. 

Anledningen till detta är att det vanligtvis är män som gynnas av genusordningen medan 

kvinnor många gånger lider av den, vilket varierar från plats till plats. Genusfrågor handlar 

inte endast om kvinnor utan lika mycket om män. Det förs debatter runt om i världen som 

handlar om mäns perspektiv på frågan och om deras engagemang i kampen för jämställdhet 

(Connell, 2009).  

För kön finns överallt, inom oss, runt oss och mellan oss. Och de betydelser vi 

tillskriver kvinnlighet och manlighet bär vi med oss antingen vi vill det eller inte. 

Vi bär alla kulturens, historiens och det sociala sammanhangets könsglasögon. De 

går inte att ta av, men de går att få syn på (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s.12). 

Med genusordning eller genussystem menas att samhället är strukturerat utifrån 

föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. I detta system värderas ofta det 

manliga högre än det kvinnliga. Det handlar om att samhället är ett patriarkalt system, som 
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styrs av män samt ordnar människor efter vilket kön de har. I detta system så är det män som 

har makten, de sätts högre än kvinnor. Det handlar om samhällets uppbyggnad och grundar 

sig på att män överordnas medan kvinnor underordnas. Detta blir synligt när man tittar på 

arbetsplatser, hur män har högre löner än kvinnor och högre positioner. Genussystemet 

fungerar eftersom ingen ifrågasätter det och eftersom de flesta beter sig som att det är ett 

fungerande system. Systemet skapar organisation och struktur i ett samhälle som många 

gånger väcker trygghet hos människor, alla vet sin plats och var de hör hemma. 

Genussystemet är inte endast ett maktsystem som många önskar inte fanns, utan det finns 

kvinnor som säkerligen drar nytta av det. Det finns vinster i att vara kvinna och 

underordnad. Om en kvinna ”ägs” av en man så kan hon många gånger uppleva sig som 

beskydda och säker ekonomiskt. Risken med att inte delta i genussystemet är att förlora 

något som vi annars skulle ha och det är troligen en del av varför det upprätthålls (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003). 

Det är inte endast kvinnor som lider av ojämlikheten i genusordningen, vissa män tjänar på 

den medan vissa lider av den. Pojkar och män som avviker från de dominerade 

definitionerna av hur en man ska vara på grund av att de är exempelvis är homosexuella eller 

feminina drabbas vanligtvis för diskriminering och våld, både psykisk samt fysisk (Connell, 

2009).   

Genus skapas omedvetet genom de sammanhang vi lever i. Det är människorna i samhället 

som medvetet men mestadels omedvetet skapar kön, i mycket starka och många gånger 

tvingande sociala situationer. Vi gör kön genom hela livet eftersom vi deltar i olika 

situationer och förhandlingar. Kön beror inte endast på gener, hormoner utan även på det 

sociala samspelet människor deltar i (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Normer över hur 

man bör vara och vad som anses normalt är regler som existerar i samhället och även 

självskrivna antaganden. En slags norm är att män mer än kvinnor är mer tekniskt kunniga. 

Det finns en hel del normer som får kvinnor och män att uttrycka sig kvinnligt och manligt. 

Normer kan ses som myter, antaganden och regler, vilka många tas som sanningen. De flesta 

gånger blir de inte heller ifrågasatta. Vi tror helt enkelt att män är på ett visst sätt och 

kvinnor är på ett annat. Det finns en tanke kring normer att kvinnor och män ska ha mer 

gemensamt med personer av sitt eget kön, utan att tänka på ifall personen delar likadana 

personliga erfarenheter, etnicitet, klass eller andra faktorer som påverkar personen mer hur 

den är än dess kön många gånger gör (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 
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Varje vuxen individ kan bestämma själv vad han eller hon ska ha på sig, men inte 

fullt ut. Någon har redan definierat vad som är möjligt att välja mellan, vad som är 

möjligt att välja. Oftast vet man inte vem denna någon är (det är oftast inte ens 

mamma) och konstigt nog så bryr sig många inte heller om att ta reda på det 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s.36).  

Uppfattningar om genus och jämställdhet 

 

En studie är som gjord i Norge och i Sverige ville undersöka ideal och värderingar hos den 

norska och svenska eliten inom politik, ekonomi m.fl. Deltagarna bestod av 1,710 personer 

inom den norska eliten samt 1,579 personer från den svenska. Studien visade att de finns fler 

radikala feminister i Sverige än vad det finns i Norge där de mer är liberala feminister. Detta 

tror de beror på feminismens tredje våg som skedde på 1990-talet i Sverige. Detta ska ha lett 

till att svenska kvinnor fick starkare åsikter kring feminism och jämställdhet (Teigen & 

Wängnerud, 2009). 

Många kvinnor och män idag anser att vi är relativt jämställda. Att vi i Sverige ligger bra 

till, speciellt i jämförelse med andra länder (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003). Det är 

vanligt att unga par utan barn lever ganska jämställt, för det man kan se är att det är när 

första barnet kommer som balansen förstörs, den jämställda mannen försvinner medan 

kvinnan finner en ny verklighet som dubbelarbetande. Det skiljer sig även när kvinnor är 

föräldraledig och när män är det. Kvinnor tenderar att sköta både hemmet och barnet/barnen 

medan män lägger mest tid på barnen och finner hushållssysslor som en fritidssysselsättning, 

som görs om det finns tid. Till skillnad från kvinnor som ser det som ett arbete som måste 

skötas (Larmén, 1996). Carin Holmberg har skrivit en bok vid namn Det kalls kärlek (1993), 

som beskriver intervjuer hon haft med par som klassar sig som jämställda. Under dessa 

intervjuer kom hon fram till många saker om hur dessa par ser på jämställdhet och 

könsnormer. Paren hade en korrekt bild av vad jämställdhet var, att kvinnor och män ska ges 

samma möjligheter till arbete och utbildning. Problemet var att när det kom till individer och 

jämställdhet så upplevde många att det är kvinnan som inte tar vara på sina chanser om hon 

upplever det som orättvist, de har ju faktiskt samma möjligheter och på grund av dessa lika 

möjligheter så kan män drabbas ogynnsamt av kraven på jämställdhet. När det kom till 

hushållsarbete så dolde många av paren den under- och överordning som existerade. 

Kvinnorna ansåg att de var tillräckligt jämställda i förhållandet, fast hon ansvarade för det 

mesta av hushållsarbetet. Männen var även medvetna om att de inte gjorde lika mycket som 
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kvinnorna i hemmet men att detta var den bästa lösningen. Dessa exempel visar tydligt hur 

paren dolde den aktuella över- och underordningen (Holmberg, 1993).   

En studie i Norden (Magnusson, 2005) ville undersöka vad heterosexuella par som bor i 

Danmark, Norge och i Sverige anser om deras organisation kring hushållet och barnomsorg. 

Det var 30 par som deltog i studien och medelåldern var cirka 34 år hos kvinnorna och 38 år 

hos männen. Studien visade att det fanns gemensamma könsmönster hos de tre länderna när 

det kom till städning. Männen var oftast ansvariga för dammsugning medan kvinnorna tog 

ansvar för damning och hålla huset i skick, exempelvis plocka bort saker och lägga dem på 

platser där de hör hemma. I de flesta av paren var det kvinnan som skötte matlagningen 

medan mannen tog hand om bilen. När deltagarna skulle beskriva en god mor och en god far 

så visades det tydligt att en kvinna måste göra mycket mer än en man för att klassa sig som 

en god mor. I studien så hamnade paren i olika grader av jämställdhet, graderna var: inte 

jämställda, mitt emellan och jämställda. Inte jämställda par förklarade att kvinnorna tar hand 

om hushållet på grund av biologiska skäl, att hon är ”gjord” för det. I paren som klassades 

som mitt emellan så skötte kvinnan till största del hushållet men mannen gjorde en del. 

Kvinnan ansågs vara den ansvarige. I de jämställda paren så diskuterades det mycket om hur 

de skulle komma från det traditionella synsättet på kvinnor och hushållsarbete. De delade i 

stort sätt på arbetet. 

En studie (Fetterolf & Eagly, 2011) som gjordes i USA på 114 kvinnliga studenter i åldern 

18 till 22 år vid ett universitet, handlade om hur dessa kvinnor tror att deras framtida liv 

kommer se ut ur ett jämställdhets perspektiv. Kvinnorna trodde att i deras liv i framtiden inte 

kommer vara jämställt. De misstänkte att de kommer ha svårt att få jobb, sämre löner och 

mer hushållsarbete än deras framtida makar. Kvinnorna trodde inte att chansen var stor att 

de skulle bli hemmafruar, då de inte trodde att de skulle finna detta givande. Kvinnorna 

förväntade sig att deras framtida män skulle dela hälften av hushållssysslorna med dem. 

Trots att kvinnorna var optimistiska inför sin framtid så hade de insikt i hur jämställdheten i 

landet såg ut för tillfället och förväntade sig att det fortfarande inte kommer vara helt 

jämställt när de kommer till den ålder då de startar familj.  

Ambjörnsson (2003) studerade två gymnasieklasser i Sverige för att se hur flickorna i dessa 

klasser såg på sina liv kopplat till genus, normer, klass, sexualitet m.m. Det Ambjörnsson 

slogs av när hon observerade flickorna var att de var mycket utåtriktade, pratsamma och 

öppna när de var i tjejgemenskapen. Annat var det när flickorna var i klassrummen, som var 
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könsblandade, då tenderade tjejerna att vara mer kontrollerade och av en mer måttfull 

karaktär. Killarna och tjejerna agerade annorlunda när de även fick ordet i klassrummet. 

Tjejerna svarade ofta enstavigt på frågor medan killarna vanligtvis tog ordet själva. Tjejerna 

talade däremot mer i vissa ämnen än killarna tenderade att göra. Dessa ämnen var sådana 

som rörde genus eller de som behandlade kvinnas roll tillbaka i historien men även 

livsfrågor. Förutom dessa ämnen så var killarna mer aktiva än tjejerna. Tjejerna ansåg att 

som kvinna ska man vara lugn och helst glad och öppen för att vara tilltalande för killar. 

Tjejerna beskrev även att de väljer att följa denna norm för hur tjejer ska vara då de 

förväntas vara på sådant vis och de var även oroliga för konsekvenserna som kunde uppstå 

om man inte levde efter mallarna. När diskussioner i klasserna som deltog i studien handlade 

om hur lika eller olika kvinnor och män är så kom eleverna fram till att de inte är speciellt 

olika och ju längre diskussionen pågick desto mindre skillnader kunde de peka ut. Tjejerna 

hade däremot mycket svårt för feminism och feminister, trots att de själva är intresserade av 

ämnen som inkluderas i många feministers åsikter, såsom genus och kvinnors ställning 

under historiens gång. De var väldigt få av tjejerna som var villiga att kalla sig feminister. 

Tjejerna ville inte identifiera sig med feminister då de ansåg att man som kvinna inte blir 

tilltalande på rätt sätt (Ambjörnsson, 2003). 

När forskare samtalat med kvinnor och män i Sverige så har de uppfattningen att det finns 

ojämställdhet i samhället, men att det inte gäller deras egna privata situation, utan deras 

beror mer på andra omständigheter och kan förklaras med orsaker. Detta tros bero på att 

ingen vill uppleva sig som ett offer för ett system, som könsmaktsystemet. Det finns en 

attityd kring att de flesta par i Sverige är jämställda och att de få par som inte är det ansvarar 

själva för att ändra på sig (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003).  

En australiensk studie (Hughes, 2005) som gjordes på 20 stycken kvinnliga studenter på ett 

universitet visade att studenterna ansåg att det fanns skillnader mellan kvinnor och män i 

Australien men att deras generation var friare än deras mor- och mormödrar. När kvinnorna 

såg in i framtiden så såg de inte sig vara bundna till könsroller eller att de kommer att ta det 

största ansvaret för hushållet. Dessa kvinnor ansåg sig själva att ha feministiska synpunkter 

men de ville inte riktigt kalla sig feminister fullt ut. 

 En annan studie (Kinias & Kim, 2011) som gjordes på amerikanska och kinesiska kvinnliga 

studenter på Hong Kongs universitet visade att de kinesiska kvinnorna inte blev lika arga 

och upprörda när det fick läsa exempel på situationer som inte var jämställda om dem 



9 

 

jämförs med amerikanskorna som blev mycket upprörda. Detta visade att jämställdhet var 

viktigare för amerikanskorna än vad det var för kineserna, som ansåg att könskillnaderna var 

motiverade. Detta visade att kinesiska kvinnor ser på jämställdhet ur ett annat kulturellt 

perspektiv än amerikanska kvinnor. Amerikanskorna ansåg att ju mindre jämställdhet i deras 

liv desto sämre skulle de må, vilket inte stämde med de kinesiska kvinnornas åsikt. En 

amerikansk studie gjord på 432 manliga och kvinnliga studenter på ett collage i Texas USA 

visade att de kvinnliga studenterna hade mer positiva attityder till jämställdhet än de 

manliga. Studenter som självutnämnt sig som konservativa hade oftare negativa åsikter mot 

jämställdhet än dem som såg sig som liberala (Cokley & Tran, 2010). 

 

Problemformulering 

Mot bakgrund av de studier som refererats ovan, kan det konstateras att det behövs fler 

studier som undersöker hur kvinnor som studerar på högskolan i Sverige ser på jämställdhet, 

genus och den egna hälsan i förhållande till detta.  Att välja kvinnliga studenter på en 

högskola är på grund av att skolan är en bra samlingsplats där många tillbringar sina dagar 

och detta ökar troligen chansen till att annonseringen syns för många kvinnor. Kvinnor 

valdes då författaren fann det intressant att höra dessas syn på ämnen som enligt forskning 

kan vara aktuella i deras liv och för att se hur kvinnorna ser på ämnena. 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen var att studera uppfattningar om jämställdhet, genus och hälsa 

hos kvinnor som studerar på en högskola. 

Frågeställningar: 

– Hur uppfattar kvinnor som läser på högskolan begreppen jämställdhet och genus? 

– Hur ser kvinnorna på kvinnors respektive mäns förutsättningar till en god hälsa? 

– Vilken betydelse uppfattar kvinnorna att jämställdhet har i deras egna liv? 

Metod 

Val av ansats 

Detta är en studie med en kvalitativ ansats. Studiens design är beskrivande (Langemar, 

2008) och bygger på intervjuer. Från början var tanken att använda fokusgrupper, men på 

grund av svårigheten att få deltagare till studien ändrades upplägget till enskilda intervjuer. 
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Förberedande intervju 

Innan studiens start så intervjuades Liza Bratt som arbetar som samordnare för lika villkor 

på högskolan i Gävle för inspiration till intervjufrågor och begrepp att använda för att locka 

deltagare till studien. 

Urval 

Urvalet bestod av fyra kvinnliga studenter på Högskolan i Gävle där alla var i tjugoårsåldern 

samt talade flytande svenska. Kvinnorna valdes genom ett tillfällighetsurval, även kallat 

bekvämlighetsurval, som exempelvis innebär uppsättning av affischer eller att annonsera på 

Internet (Langemar, 2008).  Kontakt med kvinnorna togs genom affischer som sattes upp på 

den valda högskolan. Försök gjordes också att kontakta lärare för att genom dessa få kontakt 

med olika klasser, dock utan resultat. Då endast en kvinna ville delta efter att ha sett 

affischerna så skrevs information på Facebook angående studien. Sidorna på internetsidan 

Facebook var dels en gemensam sida för alla studenter på den valda högskolan, dels två 

sidor som är gemensamma för det Hälsopedagogiska programmet. Efter att informationen 

hade lagts ut på internet så visade tre andra kvinnor intresse för studien.  

Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden var halvstrukturerade intervjuer (se bilaga 3) som vanligtvis består 

av ett antal färdigskrivna frågor samt tillåter nya, spontana frågor under intervjuns gång 

(Langemar, 2008). 

Man skulle kunna hävda att den halvstrukturerade intervjun är den viktigaste typen av 

forskningsintervju, eftersom den inrymmer en flexibilitet som balanseras av struktur och 

därmed ger data av god kvalitet (Gillham, 2008, s.103). 

 

Platserna där intervjuerna tog plats var för två av kvinnorna på högskolan där de studerade 

och för de två andra kvinnorna gjordes intervjuerna i deras hem. Platserna valdes då det 

ansågs vara viktigt att göra det bekvämt för kvinnorna inför intervjuerna (Trost, 1997). 

Intervjuerna blev inspelade med diktafon och anteckningar fördes. 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. För att analysera data så användes 

Tematisk analys (Langemar, 2008). För att få en överblick av materialet, lästes intervjuerna 

först igenom ett flertal gånger. Sedan skrevs olika nyckelord (koder) in i marginalen. 

Nyckelorden sorterades därefter i olika teman. Dessa teman kunde i sin tur sorteras in under 
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tre övergripande begreppsområden, nämligen Jämställdhet, Genus och Hälsa. Detta innebär 

att analysen fick en tydligt deduktiv (teoristyrd) inriktning.  

Tematiska analyser innebär att man strukturerar data utifrån teman. Dessa teman kan 

vara bestämda i förväg (deduktiv eller teoristyrd TA) eller utarbetas utifrån det 

insamlade materialet (induktiv eller empiristyrd TA). I praktiken är det vanligt och 

ofta lämpligt att kombinera förhandsbestämda teman med empiristyrda i samma 

undersökning… (Langemar, 2008, s.127). 

Forskningsetiska överväganden 

Informationskravet: deltagarna i studien fick information om studiens syfte, vem som var 

författaren och att det var en C-uppsats för Högskolan i Gävle.  

Samtyckeskravet: kvinnorna i studien blev informerade att deras deltagande var frivilligt vid 

mötet för intervjun. De fick även veta att de fick avbryta intervjun när som helst vid känsla 

av obehag eller andra orsaker. På grund av att annonseringen för studien skedde genom 

affischer och annonser så uppnåddes frivilligheten genom att inget tvång uppstod, utan 

kvinnorna kunde själva avgöra ifall det var intresserade och anmälde sig därefter. Innan 

intervjuerna bandades med diktafon så fick deltagarna själva godkänna användandet. 

Konfidentialitetskravet: alla deltagare fick vid intervjun veta att mötet var anonymt och 

endast deras kön, ålder samt att de läste på en högskola kommer användas. Ifall information 

dök upp under intervjuerna som har kunnat riskera att en deltagares identitet avslöjandes så 

användes inte det aktuella materialet. Två av kvinnorna blev intervjuade vid den utvalda 

högskolans bibliotek, i ett separat studierum med insyn. Detta kan ha riskerat att avslöja 

deltagarnas identitet för allmänheten, men beslutet togs att sätta deltagaren med ryggen vänd 

mot resterande människor och visade inte tydligt vad som skedde i rummet. 

Nyttjandekravet: deltagarna blev informerade om att allt material endast kommer användas 

för forskningsändamål (Langemar, 2008). 

Resultat 

 

I det följande presenteras de olika teman som framkommit i den tematiska analysen. Dessa 

teman relateras i sin tur till de tre mer övergripande begreppsområdena Jämställdhet, Genus 

och Hälsa. De namn som förekommer är fiktiva. 
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Jämställdhet 

Jämställdhet behövs, men kan bli uttjatat 

Alla kvinnorna upplevde att de visste vad jämställdhet var, fast några av dem kunde inte 

riktigt skilja på jämställdhet och jämlikhet. Klara sa såhär när hon skulle beskriva vad 

jämställdhet är enligt henne:  

Ja, att det är jämt ställt. Jag tänker typ på en våg och att det ska vara typ lika 

mycket i varje. Ja det är typ två sidor av en våg och det ska vara på samma… det 

ska inte tynga ner på någon sida. Det tänker jag på när jag tänker jämställt. (Klara) 

Sofia uttryckte att ämnet var lite uttjatat och att det saknas nyanser när ämnet tagits upp, 

såhär sa hon: 

Det känns som ett ganska uttjatat tema, men jag tror att det för att varje gång som 

man har pratat om det så har det varit ganska ytligt och att man aldrig riktigt ha sett 

nyanser att ”jämställdhet är bara bra” men man har aldrig sett eller jag har i alla fall 

aldrig pratat om det dåliga med jämställdhet, finns det något som är dåligt med 

jämställdhet ens? Det är något sådant som jag skulle tycka är lite mer intressant för 

jag tror inte att något bara kan vara positivt det måste finnas lite nyanser i det men ja 

det känns ju att jämställdhet det är dit man vill ändå, det är dit man strävar. Det är ju 

ingen som vill att det ska vara, även fast man kanske är man och har det lite bättre än 

en kvinna på säg jobbfronten, så har ju den en mamma och en syster så det är ju 

ingen som vill sina nära dåligt. (Sofia) 

Sofia ansåg att jämlikhet och jämställdhet är lika varandra men att jämställdhet fokuserar på 

genus. Alla ska bli bekräftade och ha lika värde samt lika förutsättningar. Hon tyckte även 

att det skulle vara en drömvärld och det möjligtvis är svårt att uppnå. Hon funderade även på 

om strävan efter det som är syftet. 

Men alla respondenter ansåg trots vissas åsikter kring att det var uttjatat och överdrivet att 

det fanns saker som kunde bli mer jämställda. Exempel på dessa var mammaledighet och att 

lönerena borde bli lika för samma jobb så inte endast mamman behöver vara hemma och ta 

hand om barnet på grund av den sämre lönen. Klara tog även upp hur hon uppfattar en del av 

Sveriges situation kring jämställdhet: 

Jag tycker allting visar på att det inte är jämställt och i Sverige vill vi gärna tro att vi 

är världens mest jämställda land och vi har det ju väldigt bra, det tycker jag också 

men jag tror att man ändå glömmer att det är en bit kvar och vi vill gärna vara 

jämställda, det vill vi, men vi vill inte så gärna vara jämlika så jag tror att vi borde 
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försöka bli lite mer jämlika och sudda ut lite typiska könsroller och normer för jag 

tror fler hade tjänat på det. (Klara) 

Josefin ansåg att diskussionen kring jämställdhet är överdriven och hon själv ansåg inte att 

problemen är så pass svåra, hon menade även att hon själv inte blir särskilt påverkad av det i 

alla fall.  

Det var flera av kvinnorna som tog upp skillnaden i lön mellan män och kvinnor och att 

detta bör jämnas ut för att de ska bli nöjda. Maria tog upp att det fortfarande är 

kvinnodominerande yrken som är underbetalda medan mansdominerande är mer välbetalda 

samt enklare att få jobb inom, som man. Hon tyckte sig ändå se en viss signifikant skillnad 

de senaste åren men ändå inte tillräcklig. De flesta av kvinnorna ansåg att vi i Sverige ligger 

relativt bra till när det kommer till jämställdhet och att det förhoppningsvis blir bättre med 

tiden för det behövs.  

Två olika kön kan inte vara precis lika, men bör värderas lika 

Josefin sa detta kring de eventuella skillnaderna mellan könen:  

Vi är ju ändå två olika kön, vi kan ju inte vara precis lika. Det är ju något som jag 

också fattat att män kanske oftast är starkare än kvinnan sådär fysiskt, så man måste 

tänka att det finns skillnader och då kan man utnyttja dem skillnaderna också lite. 

Men i alla fall, det ska ju vara rättvist så långt det går. (Josefin) 

Klara tog upp att det var viktigt för henne att det kvinnor och män gör värderas lika högt och 

att man inte ska hålla isär vad som är manligt och kvinnligt. Klara pratade även om att 

kvinnor och män inte alltid har samma förutsättningar: 

Det kanske är enklare för en kille att ragga på flera olika tjejer men om en tjej som 

gör det… den har ju samma förutsättningar att kunna göra det men det kanske inte 

får samma konsekvenser, det är inte lika okej. Då blir det inte samma 

förutsättningar. När det gäller att välja yrke så kanske det inte heller är så att alla 

har samma förutsättningar. Det är ju kanske enklare för en tjej att få vissa jobb 

medan lättare för en kille att få andra jobb. (Klara) 

Maria ansåg att jämställdhet är när det inte finns någon skillnad mellan könen. Det ska inte 

spela någon roll om du är man eller kvinna utan det är individen som är av betydelse. Hon 

förtydligade genom att säga:  

Det innebär att jag konkurrerar, om jag ska se till mig själv när jag ska söka jobb 

så konkurrerar jag med min kunskap och mina meriter och inte med mitt kön. 
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Jämfört med om någon annan skulle ha samma meriter men vara man så ska det 

egentligen inte spela någon roll. Samma sak när det gäller sjukvård, jag ska bli 

behandlad som människa och som individ och person och inte som endast kvinna. 

(Maria) 

Det var flera kvinnor som ansåg lika lön för lika arbete bör genomföras i bättre mån än vad 

det är i dagsläget. Klara sa såhär kring vad som behövs ändras:  

”Det en kvinna gör ska uppskattas lika mycket som det en man gör. Till exempel att 

vara hemma med barnen uppskattas kanske inte lika mycket som att faktiskt jobba. 

Om det skulle vara jämställt så skulle det uppskattas lika mycket. (Klara) 

Hon tog även upp detta:  

… att fler pappor är mer pappalediga, jag förstår inte varför man inte vill vara det 

om man väljer att skaffa barn så borde dem ju vilja vara hemma med sina barn 

också. Så jag tycker att vi har det bra men att det skulle kunna vara mycket bättre. 

Jag förstår inte varför inte fler vill jobba för det. (Klara) 

Klara berättade även sin åsikt kring mäns våld mot kvinnor. Hon ansåg att detta är ett 

mycket stort problem i Sverige som inte bör glömmas.  

Upplevda orättvisor – och mer dolda 

Maria trodde att hennes uppfattning kring jämställdhet också kan vara påverkad av att hon 

går i skolan, såhär sa hon:  

Ja, jag är väl inte riktigt nöjd överhuvudtaget just hur det ser ut i Sverige just nu 

med privatisering och hela den biten men vi är ju på väg men vi har en lång bit 

kvar. Jag tror man har varit så invaggad i skolan nu så man har ju inte riktigt… det 

är ju en egen liten bubbla på något sätt, bortsett från arbetslivet eller bortom 

arbetslivet. Så jag tror det blir annorlunda sen när man verkligen kommer in i det. 

(Maria) 

Klara tog upp att det kan vara skillnad från person till person hur man upplever 

jämställdheten i Sverige, att vissa kvinnor kan vara bittra över att de upplever att män har 

det lättare medan vissa kvinnor inte känner någon skillnad. Hon berättade även om att män 

ofta säger emot om kvinnor påpekar att det är orättvist mellan könen och tar då upp varför 

kvinnor har det bättre än män. Hon funderade kring ifall de endast säger det för att svara 

tillbaka eller om de verkligen upplever att det finns problem för män kring jämställdhet. 

Maria berättade om en viss orättvisa som hon upplever att kvinnor kan stöta på:  



15 

 

Det är samma sak som när man blir tilltalad eller… jag vet inte hur många gånger 

jag blivit kallad ”lilla gumman” eller ”lilla stumpan” och jag undrar hur många 

män som har blivit det. Att bara för att man tillhör ett visst kön så ska man kunna 

få rätten till att förminska någon mer okej och just det här att man beter sig. 

(Maria) 

Josefin tog upp ett personligt exempel som hennes väninna varit med om i arbetslivet. 

Väninnan hade sökt arbete inom en industri som Josefin själv arbetat för men fick då svaret 

att kvinnor inte tas in mer på arbetsplatsen då de inte ”pallar trycket”. Detta fann Josefin 

orättvist då hon själv sett män som arbetar där som inte jobbar som de bör heller. Hon 

betonade också att även män stöter på orättvisor och att detta inte endast gäller kvinnor. 

När det kom till ifall kvinnorna själva vet någon som skulle må bättre av ett mer jämställt 

förhållande eller samhälle så sa alla kvinnor att de trodde att det fanns någon som skulle dra 

nytta av det men att dessa personer möjligtvis inte själva förstod att det var nödvändigt. 

Sofia sa även att det man inte vet om, det lider man inte heller av, när hon pratade om 

orättvisor i hemmet såsom städning. Hon sa även att personerna i fråga inte heller verka lida 

av det, utan trivdes med sin situation. Klara sade såhär: 

Det finns väl vissa kompisar som man har där man ser att den ena gör allt. Oftast 

kvinnan då. Fast då tycker jag ändå att då får man ta tag i det själv och försöka 

göra någonting åt det. (Klara) 

Klara gick in på egna erfarenheter hemifrån. Hon berättade att hennes mamma och pappa 

delar enligt henne lite orättvist på sysslorna i hemmet. Hon menade att mamman lagar mat 

varje dag medan pappan mer ansvarar för att byta däck. Hon påpekade att det är orättvist 

fördelat då det är stor skillnad på hur många gånger sysslorna behövs göras per år men hon 

tog även upp att det ändå är hennes mamma som tagit sig an rollen men att hon kanske känt 

sig tvungen att göra det. Klara pratade också om att det säkert är fler par som lider av 

orättvisor i fördelningen av sysslorna hemma men kanske inte är medvetna om det utan 

istället blir bittra. Detta tyckte hon att par bör prata om och reda ut. 

Genus 

Genus väcker känslor 

När kvinnorna såg på genus och könstereotyper så väcktes olika känslor. Klara ansåg att 

genus var något positivt och ansåg att genus handlar om kön som uppkommer socialt och 

inte biologiskt medan Maria vart frustrerad när hon tänkte på genus då hon fann det 
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komplicerat eftersom hon är medveten om problemetiken kring normer och hon efter egna 

upplevelser vet hur svårt det är att sluta leva efter dessa.  

När dem skulle berätta vad de tänkte på när det hör ordet genus så var svaren ganska lika 

varandra. Sofia tänker på färger och material som rosa och fluffigt samt blått och hårt. Hon 

ansåg även att kvinnor reagerar mer positivt på ordet genus medan män tenderar att reagera 

negativt. Detta trodde hon berodde på att män tror genus är till för att lyfta kvinnorna och 

inte tydliggöra det som finns. Hon sade även såhär om genus:  

Det känns som genus är något sådant ”ta bort skrubbmedel” som skrubbar bort en 

hinna på hela världen och som gör allt lite klarare. Så att man kan se bakom sådant 

som är så självklart. (Sofia) 

Josefin tänker på feminister när hon hör ordet genus. Hon tänker på dessa och hur de 

försöker få bort saker som förknippas med kön. Klara sa det här om kön:  

Jag tror att kön bottnar eller är mer socialt och psykosocialt och beror på miljö och 

förväntningar än vad det beror på biologi, i alla fall våra olika beteenden och när 

man tänker på utseendet att kvinnor och män gör sig väldigt olika, tjejer ska ha 

långt hår och sminkar sig och ha klänning, killar skulle också kunna sminka sig 

och ha klänning men man väljer att göra två ganska, man väljer att gå skilda håll. 

(Klara) 

Maria sa även att hon fann det lustigt att människor förknippar olika kunskaper 

till olika kön, såsom att män skulle vara bra på teknik på grund av att dem är just 

män medan kvinnor är bra på andra saker. Att kvinnor och män blir placerade i 

fack innan de ens börjat prata, på grund av sitt kön. 

Genus kan vara problematiskt… 

Maria tog upp att människor inte alltid förstår att de lever efter en mall som tillhör ett visst 

kön. Hon pratade även om hur personer som inte vill eller kan definiera sig som varken man 

eller kvinna utan vill definiera sig som hen kan stöta på problem, då det inte är enligt henne 

accepterat av samhället som lever efter heteronormen. Hon talade om att folk kan må dåligt 

av könstereotyper om de inte vill eller kan leva upp till dessa. Avviker du för mycket från 

normen så riskerar du att bli trakasserad eller mobbad. Så ifall en person lever 

könsöverskridande så kommer den sannolikt möta en hård värld. Sofia tog även upp 

problem kring hur vi fostras och barnens framtid. Hon menade att flickor ofta fostras till att 

vara tysta och söta medan pojkar fostras att ta plats. Problemen menade hon kom när de 
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exempelvis ska redovisa i skolan, vågar en flicka prata inför folk om hon lärt sig vara tyst? 

Kan en pojke sitta still och lyssna genom en lektion om han lärt sig ta plats? 

När kvinnorna berättade om sin syn på könstereotyper så ansåg Sofia att könstereotyper är 

när en kvinna ska vara små och hjälplösa men glada medan männen ska vara händiga och 

med stora muskler. Hon ansåg även att stereotyperna var onödiga och dåliga samt att ingen 

ändå lever upp till dessa. Hon tyckte att de mer bidrog till att personer känner sig fängslade i 

dessa.  

… men kan också vara något positivt 

Klara sa såhär om könstereotyper: 

Jag tycker det är dåligt med könstereotyper. Det finns väl dem som tycker att de är 

bra också för då har man någonting att förhålla sig efter. Men jag tror det 

begränsar människor för att dem hade kunnat kanske må bättre eller kanske vart på 

ett annorlunda sätt så de hade känt sig mer hemma eller trygg i men att man 

förhåller sig till den lilla ramen som man blir tilldelad. (Klara) 

Hon ansåg sig även själv förhålla sig till dem omedvetet trots att hon inte tycker om dem. 

Hon tycker människor förenklar något som egentligen är svårare genom att använda 

stereotyperna när det kommer till andra personer och sig själva.  

Josefin tyckte att det fanns könstereotyper och att dessa satt djupt inrotade i människor 

såsom att flickor ska ha rosa och pojkar ska vara tuffa. Hon sa själv att hon tycker att det 

stämmer och att hon vill ha det så. Hon menade att kvinnor ska enligt henne kunna laga mat 

och baka för att vara kvinnor. Hon förstår även att om en pojke slår sig eller en flicka slår sig 

så behandlas de olika, pojken får en tillsägelse att skärpa sig medan flickan oftast tycks synd 

om. Hon ansåg att hon ville ha det på detta sätt och är därmed en skurk i dramat och därför 

inte kan klaga på det. Josefin berättade om hur hon själv anser att män och kvinnor bör vara 

på ett visst sätt enligt henne och även då leva upp till könstereotyperna: 

Man vill ju själv vara kvinnlig liksom och vara bra på sådana saker som liksom hör 

till eller vad man ska säga. Sen vill man ju också att en kille ska ju vara… ja han 

behöver ju inte sitta och sy gardiner liksom *skratt*. Han ska ju vara lite manligare 

och så, han ska ju vara lite starkare och lite tuffare ändå. Man har ju det så djupt i 

sig själv så även om man tänker efter så tycker man ju att det ska vara så, man har 

ju den synen själv. (Josefin) 
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Sofia sa att män och kvinnor är olika när det kommer till beteende om kriser uppstår. Hon 

menade att mannen är den som tar hand om familjen vid dramatiska händelser och håller 

huvudet kallt. Kvinnor reagerar att ta hand om någon annan enligt henne medan mannen 

samtidigt vill ta kontroll över situationen. När det gäller genus och könstereotyper så 

funderade även Sofia på ifall det är miljön som gör att män ofta inte ser ifall saker är 

smutsiga eller om det är för att de är män. Hon menade att kvinnor ser ifall något måste 

städas eller diskas medan en man inte alltid gör det. Hon trodde det kan bero på att flickor 

och pojkar uppfostras till att värdera och prioritera olika saker, att pojkar lär sig värdera 

sport medan flickor lärs sig värdera städning. Sofia talade även om uttrycket ”hen”. Hon 

fann det onödigt och att personer tagit det för långt, det behöver enligt henne inte vara så 

komplicerat. 

Sofia kunde ändå finna positiva aspekter med stereotyper. Hon menade att det kan vara 

skönt att spela på dessa och att man kan få ut något av att passa in i den. Sofia tyckte inte att 

hon nu i 20 års ålder påverkades mycket av könsstereotyper utan det var mer när hon gick i 

gymnasiet. Nu har hon mer funnit sig själv och vet vem hon är. 

”Intressant” med normbrott 

Maria sa såhär om könstereotyper och dess påverkan: 

Men jag tror att undermedvetet och medvetet blir man påverkad av dem 

stereotyperna för det är det massmedia strör på. Det börjar ju hända en liten 

skiftning med framförallt reklam där man börjar bryta på dem där normerna lite 

men det är med betoning på lite så jag tror man blir formad och påverkad varje 

dag, så fort man lämnar lägenheten liksom. (Maria) 

När kvinnorna fick frågan över hur de reagerar om en person bryter mot könstereotyper 

såsom en man som sminkar sig eller en kvinna som inte vill ha barn så svara tre av fyra att 

de skulle finna det konstigt och bli förvånade. Sofia sa såhär: 

Om en kille skulle komma med läppstift, rouge, ögonskugga alltså allting så skulle 

jag bli väldigt förvånad och undra vad han… varför han gjorde sådär. Och om en 

tjej inte ville ha barn så känner jag nog att det är upp till henne litegrann men det 

kommer ju drabbas hennes partner också om den vill ha barn, men man kan ju inte 

göra något man inte vill göra. (Sofia) 

De flesta av kvinnorna brukar även tänka varför personen gör på det viset, som om en man 

sminkar sig. Maria menade att hon skulle finna det intressant om någon bröt mot 

könstereotyperna men att hon sa även att hon inte kan låta bli att lägga märke till det då det 
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vanligtvis tar mer plats. Hon anser att sådana personer är modiga och hon blir nyfiken på 

dem. Klara ansåg att hon först skulle finna det konstigt men samtidigt tycka det var skönt 

om någon avvek från normen. Hon menade att hon skulle uppleva som att dessa var sig själv 

och inte levde begränsat på grund av någon norm.  

Sofia insåg att om hon möter någon som avviker från stereotypen så måste hon utan att hon 

tänker på det ifrågasätta det som om det inte är okej. Hon anser att det kan vara 

provocerande för andra och sig själv när någon bryter mot könsstereotyper därför människor 

gärna vill placera andra personer i fack och om någon inte passar i facken så blir människor 

provocerade och rädda. Hon anser att det beror på rädsla och inte för att människor är elaka. 

Klara tyckte att när människor ser eller känner någon som bryter mot stereotypen så vill dem 

så snart som möjligt få den att bli ”normal”. Att en man ska sluta sminka sig eller en kvinna 

ska inse att hon egentligen vill ha barn. Klara menade även att det finns personer som 

uppmuntrar människor att bryta mot stereotyper och finner det coolt. Josefin uttryckte sig 

såhär:  

Det känns som vissa går emot bara för att vara emot, inte för att de kanske 

egentligen… ja men de kanske tycker om rosa men vägrar ha det för att visa att de 

inte följer strömmen eller vad man ska säga. (Josefin) 

Hon tyckte även att människor som bryter mot könsstereotyper måste kämpa för sin åsikt 

mer och för att bli accepterad. Hon ansåg sig själv vara gammalmodig i sitt synsätt. 

Maria menade att personer som är avvikande eller sticker ut ofta får detta påpekat för sig. 

Hon tyckte att människor verkar tro att bara för att personen sticker ut så har man rätt att 

påpeka det och personen får stå ut att få kommentarer eller blickar. Det fann hon mycket 

intressant. 

Hälsa 

Könsskillnader i hälsa: individuella och normrelaterade förklaringsgrunder 

När det kom till ifall de trodde det fanns skillnader mellan män och kvinnor och deras hälsa så sa de 

flesta att de visste att det fanns skillnader. Vissa av dem berättade även om studier och statistik de läst 

inom området. Sofia sa:  

Om man tänker på det viset att män oftare är på en högre uppsatt position i arbetet 

så har män större förutsättningar att ta hand om sin hälsa än vad kanske kvinnor i 

undre platser har, för då har de mer pengar och mer möjligheter och också det att 

vara en hög chef är också förknippat med stress om man inte klarar av det. Jag 

tänker nog ändå att mäns möjligheter är större än kvinnans och att kvinnor 



20 

 

förknippar man med, eller jag förknippar med vårdyrken och så, man är 

underbetald, man känner sig inte uppskattad, man ser inte hur man ska kunna växa 

i karriären riktigt och när man vet att arbetet har en jättestor del av vilken hälsa 

man har och vilket välmående så tror jag att män har lite bättre förutsättningar. 

(Sofia) 

De flesta av kvinnor ansåg även att det är mer individuellt än beroende av vilket kön man tillhör när det 

kommer till hälsa. En av dem betonade att det troligen beror mer på miljö och situationer är biologiskt. 

Josefin formulerade sig såhär:  

Ja, det är eget ansvar så alla har ju hur stora möjligheter som helst att ta hand om 

sig själv, eller det beror ju på om man har en sjukdom som gör att man inte kan 

men är man ja, någorlunda frisk så har ju alla samma möjligheter liksom. (Josefin) 

 

Även fast de flesta av kvinnorna ansåg att det var mer individuellt än beroende 

av kön så nämnde de skillnader mellan män och kvinnor när det kom till hälsa. 

Klara sade såhär: 

Jag har väldigt många tjejkompisar som är deprimerade och många har använt sig 

av många olika självskadebeteenden, att det är ganska vanligt att folk har 

ätstörningar eller skär sig eller att dem mår dåligt på olika sätt. Så det är svårt att 

veta… kanske att killar inte pratar lika mycket om sådant men jag upplever att 

tjejer mår sämre och att dem alltid jämför sitt utseende med andra och har dåligt 

självförtroende, framförallt… och det är ju inte hälsosamt att inte känna sig 

tillräcklig och att man alltid ska få bra betyg och så får man inte det, så ska man 

vara snygg och ja… man ska räcka upp till allting. (Klara) 

Sofia tog även upp att kvinnor tenderar att lägga mer tid åt sina eventuella barn än män gör. Hon ansåg 

att män med barn prioriterar sin träning och får den gjord mer än kvinnor med barn, som ägnar sin tid 

till familjen. Hon menade att kvinnor kan riskera att inte ha något kvar sen när barnen flyttar hemifrån 

då de inte prioriterat sin egen tid och intressen. Hon sade såhär angående det många män gör enligt 

henne:  

Lite mer egoistisk, men det kanske man måste vara också, det är ju ingen annan som 

tränar en själv, eller värdesätter en själv så mycket som man faktiskt borde göra 

själv. (Sofia) 

Josefin sa såhär när det kommer till eventuella skillnader och likheter i hälsa mellan kvinnor och män:  
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Ja den ökar väl säkert bland båda men sen att kanske kvinnor känner efter men eller 

vad man ska säga, ja men att dem verkar sjukare för att dem visar det mer än vad 

männen gör. Så dem kanske är lika sjuka. (Josefin) 

 

Maria tog upp att hon ansåg att det inom den psykiska hälsan finns stora skillnader, främst med hur 

vanligt det är att män och kvinnor söker vård. Hon menade att kvinnor är mer accepterade att visa 

känslor än män och att en gråtande man fortfarande är tabu. Hon sa även:  

Dels så har vi den här hälsoparadoxen som är att vi kvinnorna lever längre men 

mår sämre, men sen så är det ju också att kvinnor har mer benägenhet till att söka 

vård, just när det kommer till psykisk ohälsa än vad män har. Det tror jag påverkar 

skillnaden där väldigt mycket, just som att för man är det fortfarande tabu att prata 

om känslor och mående på det sättet. (Maria) 

Kvinnors planerande en stressfälla? 

Tre av de fyra kvinnorna upplevde att kvinnor är mer stressade än män är. Anledningar till varför de är 

det varierade. Sofia menade att kvinnor planerar saker mer framåt i tiden än män gör. Om kvinnor 

upplever stress så planerar de även hur de ska lösa problemet medan män ”slår bort” det tills de måste ta 

itu med det och hamnar då i en fas av stress. Sofia förklarade även varför kvinnor var mer stressade 

såhär:  

Jag tror att kvinnor stressar upp sig själva mer än vad de… eller nej inte mer än 

vad de borde göra, det tycker jag inte men män tar saker lite som dem kommer och 

om man tänker på hushållsarbete att tjejer kanske underhåller lite mer och männen 

är lite mer ”oh, shit ser det ut såhär?! Då kanske jag måste göra något. (Sofia) 

Josefin ansåg även hon att kvinnor kan planera bättre. Hon tyckte även att kvinnor kan 

hantera stress från fler håll än män kan. Hon menade att kvinnor har mer koll på vardagen 

och planerar det mesta samt tänker längre. Hon gav även ett exempel på en situation som 

framkallar stress hos män men inte alltid hos kvinnor:  

Om ett barn börjar skrika så känns det som att kvinnorna tänker jaja, nu tar vi det lugnt och 

försöker hitta på orsaken till det medan killarna mer får panik för att det låter illa *skratt* och 

tänker hjälp den skriker, vad ska jag göra?(Josefin) 

 Josefin ansåg även att kvinnor upplever mer stress i relationer då de grubblar över 

eventuella problem medan män skjuter ifrån sig det. Hon tog även upp att deras coping-

strategier gällande stress kan se olika ut. Hon trodde att kvinnor mer går till grunden av 
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problemet som orsakar stressen medan män härdar ut det och tar sig igenom problemet på så 

vis. Klara säger såhär angående stress: 

Det känns som att kvinnor upplever mer inre stress att man har mer stress på sig 

själv, att man försöker leva upp till mer. Om man tänker på folk som ammar och så 

där att man ändå ska vara hemma och baka bullar och man ska ändå jobba heltid 

och man ska vara en bra fru… ja att det är väldigt mycket sådant jag tror att killar 

enklare kommer undan med att bara vara någonting, att antigen så är man en 

fotbollsspelare eller så är man en pappa eller så är man en arbetande, att kvinnor 

känner att man ska göra allting och att dem inte duger så kvinnor har mer inre 

stress, alltså stress på sig själv eller att dem får sig själv stressade. (Klara) 

När det gällde hur kvinnor och män hanterar stress så ansåg Klara att det mer beror på 

individen än på dess kön. Att vissa är mer utåtagerande medan andra håller det inom sig. 

Hon kunde ändå se vissa skillnader över hur kvinnor och män oftast slappnar av. Hon hade 

uppfattningen att män slappnar av genom att ta en öl med polarna och kvinnor slappnar av 

genom att vårda sitt yttre och besöka ett spa exempelvis. Hon trodde även att män är bättre 

på att slappna av än vad kvinnor är och att kvinnor lättare stressar upp sig. Hon menade att 

män lättare uppfattas som att de kan sansa sig än kvinnor gör, detta trodde hon beror på när 

kvinnor förr i tiden ansågs vara hysteriska och att denna bild möjligtvis lever kvar. Maria 

ansåg att det är likadant könen emellan när det kommer till stress hon tror det är individuellt 

hur man upplever stress. Hon betonar däremot att kvinnor är mer accepterade att visa sig 

stressade än män på grund av de rådande normerna i samhället. Hon formulerade sig såhär:  

Alltså jag tror det där är väldigt individuellt egentligen men jag tror att det är mer 

accepterat i vissa situationer att reagera på vissa sätt för där har vi tillskrivna regler 

för vad som är kvinnligt och vad som är manligt. (Maria) 

 Hon trodde även att normerna påverkar vilka situationer kvinnor och män blir stressade av, 

att det beror på vad personen är van vid och därför kan män bli mer stressade i situationer 

som gäller exempelvis barn eftersom normerna gör att män ofta är mer ovana kring dessa. 

Hon ansåg även att samhället accepterar mer att kvinnor blir stressade men att män blir 

förbannade över liknande situationer så som att ha missat bussen. Att män ofta kopplas ihop 

med ilska än med stress. Hon betonar att det är en väldigt hårddragen bild men att liknade 

existerar. 
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Diskussion 

 

Intervjuerna redovisade vad kvinnorna hade för syn på genus, jämställdhet och hälsa. 

Åsikterna kvinnorna hade var många gånger lika varandra men det fanns även skillnader. 

Kvinnorna berättade både positiva samt negativa saker kring de aktuella ämnen som 

diskuterades.  

Resultatdiskussion 

 

Syftet med undersökningen var att studera uppfattningar om jämställdhet, genus och hälsa 

hos unga kvinnor som studerar på en högskola. Resultatet visar hur kvinnorna som läser på 

högskolan delar liknande åsikter som gymnasieelever (Ambjörnsson, 2003). Några av 

kvinnorna ansåg att ämnet jämställdhet är ganska uttjatat och saknade samtalsnyanser. Jag 

kan förstå till en viss del att nyanser kan vara positivt, bara frågan blir belyst, men att den är 

uttjatad känns som ett annorlunda synsätt med tanke på det jag tidigare skrev om exempelvis 

rösträtt. Hur påverkar jämställdhet kvinnor negativt? Är det responsen från män som 

kvinnorna behöver ta del av som är krävande och därför upplevs ämnet som färdigpratat 

om? Detta får mig att funderar ifall kvinnor kanske drar nytta av att ibland vara beroende av 

män? Som Elvin- Nowak och Thomsson skrev i boken Att göra kön (2003), så kan vissa 

kvinnor kan finna fördel i att leva i en under- och överordning. Kan det ha någonting med 

det och göra? Eller beror det på att kvinnor inte vill inse hur samhället egentligen ser ut för 

kvinnor, då de kanske inte kan hantera det? För känslan att det ändå inte går att göra 

någonting som individ uppstår? Vissa kvinnor är kanske rädda att förlora något om de 

förändrar sitt synsätt eller sitt beteende, om det så skulle kunna vara sin make, sitt jobb eller 

bara sin syn på världen? Det är möjligtvis som Holmberg skrev i boken Det kallas kärlek 

(1993) där hon menade att kvinnor accepterar sin roll och männen såväl och döljer därmed 

könsmaktsordningen för andra och sig själva. Att några av kvinnorna upplevde ämnet som 

uttjatat kan även bero på att det pratas mycket om ämnet men att inga större förändringar tar 

plats?  

När intervjuerna tog plats så upplevdes ämnet hos de flesta kvinnor som något obekvämt att 

tala om. Detta tog sig i uttryck genom mycket skratt och fniss när de flesta av kvinnorna 

skulle svara på frågorna. En del av kvinnorna var även oroliga för sina svar, att det inte var 

vad jag som höll i intervjuerna sökte. Några sa även under intervjuernas gång att de 

säkerligen uppfattades som fördomsfulla. Ibland uppstod känslan som att vi pratade om 
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något väldigt privat och inte något som kvinnorna berättar för de flesta de möter. Kan det 

vara ett tecken på att det pratas för lite om det, privatpersoner emellan och inte endast 

politiker och feminister som sitter i TV-rutan? En av kvinnorna ansåg även att ett helt 

jämställt samhälle skulle efterlikna ett utopiskt samhälle. Detta väcker funderingar kring vart 

denna tanke om omöjlighet kommer ifrån? Vart har hon fått lära sig att detta inte är möjligt?  

Kvinnorna i studien var som sagt studenter vilket kan som en av dem tog upp påverka hur de 

ser på jämställdhet. Blir mer möjligtvis mer tydligt när de kommer ut i arbetslivet? 

En av kvinnorna hade åsikten att kvinnor är sjukare än män på grund av att de känner efter 

för mycket och att män är lika sjuka men inte gör det. Det kan absolut vara så, men det finns 

studier (Pellmer & Wramner, 2007) som tydligt visar att kvinnor är sjukare, men ifall det är 

att de känner efter för mycket är inte sagt. Är då inte chansen stor att kvinnorna faktiskt är 

sjukare då de är ofta har större arbetsbelastning och inte har samma möjligheter att ta hand 

om sig själv?  

När det kom till hälsa mellan könen så sa det flesta att det fanns skillnader, som kanske mest 

berodde på miljön och sociala faktorer, än vad det beror på biologin. Men det intressanta var 

att några av tjejerna sa att det är individuellt mer än vad det beror på kön och endast om man 

har handikapp så försvårar det att ta hand om sin hälsa. Är det verkligen så att det är ens eget 

ansvar att ta hand om sin hälsa, trots att ens livssituation är ett hinder? Har verkligen en 

mamma med tre barn som ansvarar för det mesta av hushållet samt jobbar heltid samma 

möjligheter som sin make att ta hand om sig själv? Visst, kvinnan kan förändra sin 

livssituation genom att exempelvis gå ner i arbetstid, gå i samtalsterapi med maken eller 

skilja sig, men som det ser ut idag så verkar ju inte ens kvinnorna medvetna om hur 

orättvisst det är upplagt, hur ska de då kunna ta steget att förändra på något som de inte ens 

vet existerar? När kvinnorna talade om andra personer som skulle må bättre av ett jämställt 

samhälle så var det betonat att kvinnorna de tog upp som exempel själva inte verkar 

medvetna om problemen och om de skulle vara det så är det deras egen sak att fixa inom 

förhållandet. Att en kvinna lever i ett ojämställt förhållande kan påverka hennes hälsa 

(Ekman & Arnetz, 2005) och är därför viktigt. Ett problem är dock att vem är det egentligen 

som bestämmer vad som är jämställt och inte jämställt? Kan man som utomstående avgöra 

om en annan människas förhållande är jämställt eller inte? Är det upp till varje individ att 

själva avgöra det? Att bestämma hur ett jämställt förhållande ser ut är lika problematiskt 

som att någon bestämmer vad hälsa är och vad som klassas som det. Kan det vara så att 
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vissa par lever ett jämställt förhållande trots att andra inte delar den åsikten? Och behöver ett 

ojämställt förhållande skapa ohälsa om båda trivs med förhållandets omständigheter?  

En av kvinnorna tog upp att män tenderar till att reagera negativt gentemot genus och vad 

begreppet står för. Jag undrar vad det beror på? Jämställdhet och feminism är åt det politiska 

hållet medan genus är en vetenskap, kan det vara så att män känner sig hotade av detta? 

Kvinnan sa att män kan tro att genus är till för att lyfta kvinnorna, men är det bara det? Alla 

har vi väl någon gång känt som att vi har brutit mot en norm, och fick sedan en negativ 

respons av det? Som en kvinna som svär för grovt eller en man som gråter? Om det ses ur 

det perspektivet så kanske fler inser att genusvetenskap inte endast rör frågor som 

uteslutande handlar om kvinnor, utan även män. 

När det kom till normbrytande beteende så fann flera av kvinnorna att det var intressant men 

ändå konstigt. Kan kvinnorna vara delade i två? Att ena delen vill vara politisk korrekt och 

svara det man ”borde” svara, något mer positivt som ”intressant”. Medan den andra delen av 

kvinnorna medgav att det även var konstigt. Jag tror att i denna tid vi lever i nu, då vi är 

medvetna om att människor är olika och kunskapen kring könsstereotyper är relativt bra, har 

svårt att veta vad vi egentligen ska tycka. Instinktivt tror jag att många finner normbrytande 

beteenden är just annorlunda och konstiga medan vid lite eftertanke så kan de flesta inse att 

det är modigt, som några av kvinnorna tog upp att det var, samt intressant. Flera av 

kvinnorna talade även om fördelar med könsstereotyper och att de inte endast är negativa 

utan kan ha sina fördelar. Detta är mycket intressant då tidigare forskning (Elwin- Nowak & 

Thomsson, 2003) visar att kvinnor kan genom sin underordning dra fördelar av att vara 

ekonomiskt säkra av sina män och känna sig trygga. Kan fördelarna vara så pass stora att de 

är svåra att bryta sig fria från? Eller får människor som lever inom normerna så pass många 

fördelar att man inte ens reflekterar att bryta mot dem då konsekvenser är så pass hårda? 

Ifall detta är fallet så kan det vara ett svar på varför normer fortfarande sitter så djupt inom 

oss. 

Metoddiskussion 

 

Metoden var till en början tänkt vara fokusgrupper, då genus och jämställdhet kunde ha varit 

mycket intressanta ämnen att diskutera i grupp, eftersom ämnena tenderar att väcka starka 

åsikter hos många kvinnor och kunde ha bildats givande diskussioner ifall det var kvinnor 

med starka åsikter. Då det var för få deltagare som anmälde sig så blev den naturliga följden 
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att välja intervjuer som metodform. Kvalitativa intervjuer passade bra med tanke på att jag 

ville veta hur kvinnorna resonerade och vilka åsikter de hade kring ämnena (Trost, 1997). 

Intervjuer som metod var en bra datainsamlingsmetod då jag finner att jag fått svar på 

frågorna jag ställde vid studiens start och känner mig tillfreds med resultatet och finner att 

syftet blivit uppnått. Kvinnorna fick det förklarat för sig att de skulle berätta sina åsikter och 

inte det dem trodde var det ”rätta” svaret. Att det var enskilda intervjuer var i efterhand 

troligtvis mer lämpligt då kvinnorna kunde säga sina åsikter utan att få svar tillbaka, ifall 

kvinnorna inte uppskattar diskussioner. När det endast var intervjuaren på plats och som inte 

sa emot så var chanserna troligen större att kvinnorna vågade säga vad de tyckte utan att 

vara rädda att bli dömda av andra i en grupp. Fast diskussionerna som kan ha uppstått i 

fokusgrupperna kan även ha hjälpt kvinnorna att öppna sig och en dialog har kunnat vara till 

en fördel då det kan ha lett till djupare samtal. 

Med validitet i kvalitativ metod brukar man mena sådana saker som kvalitet, 

trovärdighet och meningsfullhet, vilket är detsamma som undersökningars 

vetenskapliga värde (Langemar, 2008, S.106). 

Langemar (2008) tar upp att validiteten i en studie bland annat beror på hur god 

förankringen i data är. Resultatet i föreliggande studie bedöms ha en god förankring i data. 

Validiteten stärks genom att många citat ur intervjumaterialet har redovisats. De teman som 

har framkommit kan också sägas ha en god samstämmighet med tidigare forskning inom det 

aktuella forskningsområdet. 

Att urvalet bestod av kvinnliga högskolestudenter som talade flytande svenska kan högst 

troligt ha påverkat resultatet. Det hade säkert blivit ett annat resultat ifall urvalet bestod av 

kvinnor från andra länder eller kulturer. Det hade troligtvis även blivit annorlunda om några 

av kvinnorna arbetade eller var äldre. I detta urval så valdes det att inte fråga kvinnorna om 

deras familjeförhållanden, ifall de bodde hemma hos föräldrar eller i egen bostad. Det 

frågades inte heller ifall de levde ensamma, med någon eller om de hade barn. Detta kan ha 

varit faktorer som kan ha påverkat deras svar och skulle i efterhand ha varit intressant att 

veta. 

Framtida forskning och folkhälsoarbete 

 

Efter att ha skrivit detta arbete så kan jag konstatera att jämställdhet och genus verkar vara 

ämnen som uppfattas som ganska obekväma att samtala om. Detta är intressant och skulle 

vara givande att undersöka varför det är på detta vis, då det kan förhindra kvinnor och män 
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att prata om det och eventuellt belysa att det många gånger är ett samhällsproblem. Det 

skulle även vara intressant med en fördjupning av det område denna studie tittat på, med 

fokus om varför kvinnor och män upplever dessa ämnen som obekväma och möjliga 

skillnader eller likheter i åsikterna mellan könen. Det skulle även vara nödvändigt att införa 

mer diskussioner i skolorna kring normer och jämställdhet, även i yngre åldrar, så att fler 

blir upplysta kring problemen samt att det möjligtvis underlättar för kunskapsspridning. 

Förslag till hur detta skulle kunna genomföras kan vara att kommuner i Sverige blir mer 

insatta i hur viktigt det är att prioritera frågor som jämställdhet och kunskap om genus, och 

hur dessa faktorer kan påverka elever på skolorna samt i deras framtida vuxenliv. Ifall 

kommunpolitikerna får insikt i detta så skulle det kunna genomföras temadagar på de 

aktuella högstadie- och gymnasieskolorna. Under dessa temadagar kan en teatergrupp 

komma och visa en eller flera föreställningar som rör ämnen som könsstereotyper samt 

jämställdhet och gestalta detta. Dessa temadagar kan vara en vecka per år. Det skulle även 

vara mycket intressant att göra en motsvarande studie med unga män, för att ta del av deras 

åsikter och attityder. Detta för att se hur männen syn på ämnena ser ut och ifall insatser 

krävs för att öka kunskapen kring dessa och därmed förhoppningsvis förbättra 

jämställdheten. 

 

Slutsats 

 

Slutsatser att dra av denna studie är att genus, jämställdhet och hur det kan ha betydelse för 

hälsa i dagsläget inte är de lättaste ämnen att diskutera och samtala kring. Detta visades 

tydligt när intervjuerna för denna studie genomfördes. Alla fyra kvinnor visade tecken på att 

vara obekväma under intervjuerna. Detta bör prioriteras i framtida folkhälsoarbete, att det 

bör genomföras förändringar på samhällsnivå för att underlätta diskussioner kring dessa 

viktiga ämnen. Varför detta bör prioriteras är för att hälsan hos individer och folkhälsan i 

Sverige kan påverkas av dessa faktorer, som delvis kan läsas om i bakgrunden. Att få dessa 

ämnen mer samtalsvänliga kan då underlätta för att genomföra förändringar på samhällsnivå, 

då det förhoppningsvis inte blir ett lika känsligt ämne att tala och diskutera kring. Detta kan 

småningom leda till att fler blir involverade i ämnena och eventuellt kräver förändring och 

en ökad kunskap hos dem själva samt sina medmänniskor. 
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Bilaga 1 Affisch för högskolan. 

 

Är du en kvinna?! 

I sådana fall ska du titta hit! 

Är du möjligtvis intresserad av att diskutera, 

argumentera, få din röst hörd och få gratis fika? 

 

Då ska du delta i min gruppdiskussion! 

 

Jag är en kvinna som skriver min C-uppsats i Folkhälsa och 

ska i denna uppsats skriva om hur kvinnor på denna högskola 

ser på jämställdhet och genusfrågor. Gruppdiskussionen 

kommer vara någon timme lång och förhoppningsvis givande 

på många sätt! Du kommer att få dela din åsikt samt träffa 

nya människor! 

Du anmäler dig här nere (ring, sms’a eller varför inte skriva mail?): 

 

Kontakt Elinor: 

Tele: 070-733 78 20  

Mail: Elinor_ _@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:_@hotmail.com
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Bilaga 2 Annonseringar som lades ut på internetsidan Facebook. 

Hej alla kvinnor på hälsopedagogiska! 

 

Jag skriver just nu min c-uppsats i folkhälsa och skulle behöva kvinnor som vi bli 

intervjuade av mig ang. jämlikhet och genus (både positiv och negativ uppfattning är 

välkomna).  

Jag behöver 4 kvinnor. Ifall ni vill delta så hör av er till mig så snart som möjligt. 

 

Jag skulle verkligen uppskatta det! 

 

/Elinor Axberg 

 

Hej alla kvinnor på högskolan ------! 

 

Jag skriver just nu min c-uppsats i folkhälsa och skulle behöva kvinnor som vi bli 

intervjuade av mig ang. jämlikhet och genus (både positiv och negativ uppfattning är 

välkomna).  

Jag behöver 4 kvinnor. Ifall ni vill delta så hör av er till mig så snart som möjligt. 

 

Jag skulle verkligen uppskatta det! 

 

/Elinor Axberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=730214873
http://www.facebook.com/profile.php?id=730214873
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Bilaga 3 Intervjufrågorna. 

Intervjuguide 

 

Hälsa/ohälsa 

 

 Vad tänker du när du hör ordet hälsa? 

 Vad är hälsa för dig? 

 Hur anser du att hälsan och ohälsan ser ut bland kvinnor och män? Finns det likheter 

eller skillnader? 

 Anser du att kvinnor och män har samma förutsättningar att ha eller bibehålla en god 

hälsa? Motivera! 

Stress  

 

 Hur tror du att kvinnor och män upplever stress?  

 Finns det situationer där du tror kvinnor och män reagerar olika ur stressynpunkt? 

 Tror du att kvinnor och män hanterar sin stress lika? 
 

Jämställdhet  

 Vad tänker du på när du hör ordet jämställt? 

 Vad innebär ett jämställt samhälle? 

 Hur ser du på jämställdhet? 

 Vad är din relation till jämställdhet?  

 Hur tycker du att dagsläget i Sverige ser ut idag? Är du nöjd eller vill du se en 

förändring? 

 Tror du att kvinnor och män upplever sina liv och förutsättningar olika? Ifall ja, hur? 

Ifall nej, varför? 

 Förslag på situation: känner du någon som har ett behov av ett mer jämställt 

samhälle eller förhållande? 

Genus 

 Vad tänker och känner du när du hör ordet genus? 

 Hur ser du på könsstereotyper? 

 Vad är din relation till könsstereotyper?  

 Påverkas du av stereotyper i ditt eget liv? 

 Hur ser du på män och kvinnor som bryter mot stereotyper? Ex. en man som sminkar 

sig eller en kvinna som inte vill starta en familj? 

 Hur tror du att samhället agerar gentemot en person som bryter mot stereotypen? 

Uppmuntras personen? 

 


