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Sammanfattning 

Den här studien börjar med en definition av hur vi som författare definierar livsstilar. Därefter 

följer en redogörelse för den sociologiska relevansen i ämnet och efter detta presenteras syftet 

som lyder följande: Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur uppfattningar om kön, 

och genusrelaterade livsstilar skiljer sig åt mellan studenter med skilda sociala bakgrunder. 

Den specifika frågeställningen lyder: Spelar social bakgrund någon roll för uppfattning och 

tolerans, speciellt för kön och genusrelaterade livsstilar?  

    Efter detta kommer en kort redogörelse av tidigare forskning vilket i sin tur utmynnar i en 

större teoridel som omfattar Bourdieus teorier om normreproduktioner och Butlers 

queerteorier. Detta avsnitt avslutas med ett kritiskt förhållningssätt. Metoden är av kvalitativ 

karaktär, och vi använde oss utav två ganska homogena fokusgrupper. Därefter presenteras 

intervjuunderlaget och resultatet framställs av citat och själva kopplingen till teorierna. Efter 

detta följer en jämförelse mellan våra grupper.  

    Resultatet indikerar att det finns en viss skillnad i uppfattning och tolerans till de livsstilar 

vi analyserar beroende på vilket socialt skikt man tillhör. I diskussionsavsnittet dras slutsatser 

utifrån resultatet och här berör vi också uppenbara brister i studien. Uppsatsen avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

 

Nyckelord 

Livstilar, avvikande livstilar, kön, genus, sexualitet. 

 

 

 

 

 

 



 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte ......................................................................................................................................................... 2 

Frågeställning .......................................................................................................................................... 2 

Tidigare forskning .................................................................................................................................... 2 

Teori......................................................................................................................................................... 4 

Rummet av livsstilar ............................................................................................................................ 4 

Avvikande livsstil ............................................................................................................................. 5 

Queer ....................................................................................................................................................... 7 

Performativa handlingar ..................................................................................................................... 7 

Symbolisk interaktionism ................................................................................................................ 8 

Metod .................................................................................................................................................... 10 

Intervjuunderlaget................................................................................................................................. 14 

Dataanalys ............................................................................................................................................. 16 

Resultat och analys ................................................................................................................................ 17 

Jämförelse mellan grupperna ............................................................................................................ 29 

Diskussion .............................................................................................................................................. 31 

Likheter samt olikheter till tidigare forskning ................................................................................... 32 

Brister i frågeställningen och analysen ......................................................................................... 33 

Referenslistan ........................................................................................................................................ 34 

 



1 

 

Inledning 

I den här uppsatsen analyserar vi bland annat hur uppfattningen och toleransen för kön och 

genusrelaterade livsstilar skiljer sig mellan studenter på Stockholms universitet som har olika 

sociala bakgrund. Enligt Alfred Adler definieras livsstilar på följande sätt: ” Ett 

beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar” 

(http://www.ne.se/livsstil). Med livstilar i den här uppsatsen menar vi hur individer i själva 

verket utstrålar sina livstilar utifrån kön, sexuell tillhörighet, vanor, intressen, yrke samt 

klädstilar. Vi ser detta som problematiskt samt sociologiskt relevant område att undersöka 

eftersom vi dagligen blir bedömda efter vår förmåga att leva upp till olika slags förväntade 

beteenden i diverse sociala situationer. Dessa ovannämnda sociologiska företeelser ställer 

både medvetet samt omedvetet krav på både kvinnor och män att agera på ett acceptabelt sätt i 

olika sociala kontext. Det resulterar i sociala fenomen där vissa individer drar till sig mer 

uppmärksamhet än andra med sina livsstilar. Uppmärksamheten är ofta av stigmatiserande 

karaktär, men som vi ska se i det här arbetet skiljer sig uppfattningen och toleransen för 

avvikande livsstilar mellan individer med olika sociala bakgrund.   

    I uppsatsen arbetar vi med ett deduktivt antagande som går ut på att individer som växer 

upp i ett hem med högutbildade föräldrar fäster mindre vikt vid kön och sexualitet när det 

gäller livsstilar generellt, medan detta får större vikt hos individer som växer upp i 

lågutbildade hem. På motsvarande sätt antar vi också att distans gentemot andra är viktigare i 

akademiska hem eftersom det där finns ett större mått av utbildning. Vi antar att utbildning 

spelar en avgörande roll. 

    Metoden har varit två fokusgrupper där en grupp har omfattat deltagare som vuxit upp i ett 

akademiskt hem där högre utbildning har varit ett naturligt inslag sedan barndomen, och en 

annan grupp där föräldrarna inte har varit akademiker och där utbildning inte har varit lika 

självklart. Svaren i de båda grupperna har analyserats utifrån de teoretiska ramverken som 

följer nedan, och som vi kommer att se, fanns det skillnader i uppfattningar som är 

sociologiskt relevanta. 

    Efter inledningen, syftet och frågeställningen presenteras uppsatsen inledningsvis med ett 

avsnitt om tidigare forskning. Därefter följer en genomgång av de teoretiska ramverken med 

Pierre Bourdieus teorier om bland annat livsstilar, avvikande livsstilar samt Queerteorier om 

sexualitet kopplat till kön. För att senare fortsätta med en redogörelse av uppsatsens metod.  
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Därefter redovisar vi hur våra koder arbetades fram under analysarbetet följt av resultatdelen 

kopplat till teorin. I den sista delen av uppsatsen följer en diskussion som omfattar projektet i 

sin helhet sett ur ett kritiskt perspektiv. 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur uppfattningar om kön, och genusrelaterade 

livsstilar skiljer sig åt mellan studenter med skilda sociala bakgrunder.  

 

Frågeställning 

Spelar social bakgrund någon roll för uppfattning och tolerans, speciellt för kön och 

genusrelaterade livsstilar? 

 

Tidigare forskning  

Att hitta relevant tidigare forskning var väldigt problematisk för oss i det här arbetet, men det 

gjorde samtidigt att vi bedömde att vårt projekt var viktigt. Vi är medvetna om att tidigare 

forskning spretar en aning. Det har varit svårt att förtydliga den. För att hitta relevant 

forskning har vi främst letat via Stockholms universitetbibliotekets olika databaser vilken i sin 

tur har lett oss till olika uppsatser samt doktorsavhandlingar men även böcker som berör vårt 

ämne. När vi exempelvis hittade en intressant doktorsavhandling har vi genom en snabb 

undersökning försökt hitta relevansen i den. I fall en tydlig relevans saknades i det befintliga 

materialet har vi genom skribentens källhänvisningar försökt leta vidare vilket i sin tur har 

hjälpt oss att hitta några relevanta samt adekvata artiklar både internationellt och i Sverige. En 

central beskrivning av dessa kommer nedan. 

    Gällande den internationella tidigare forskningen tar Goode (1994) upp i sin studie kring 

avvikande beteende samt livsstilar - homosexualiteten. Detta tycker vi är av stor relevans för 

vår forskningsfråga eftersom vi intresserar oss för just sexualitet som en utav indikatorerna till 

tolkningar av livstilar och avvikande livsstilar. I Goodes forskning är homosexualitet ett 

typiskt exempel på avvikande beteende eftersom dessa handlingar är klassade som styggelse i 
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den sociala omgivningen som de råder. Men även på grund av att denna läggning hålls väldigt 

långt tid i smyg ifrån de flesta i omgivningen. Under en enkät i USA har två tredjedelar av 

respondenterna svarat att de upplever homosexualiteten som något negativt samt ”vulgärt”. 

Det ska dock påpekas att sedan denna enkät genomfördes har det gått en ganska lång tid vilket 

i sin tur betyder att uppfattningen och inställningen till homosexualiteten kan ha förändrats 

med tiden (Goode, 1994). 

    Rogers (1993) tar upp i sin studie problematiken gällande på förhand stämplade normen om 

typiska så kallade ”mansyrken” samt ”kvinnoyrken”. Det vill säga om någon individ bryter 

mot dessa normer om könsstämplade yrken betraktas denne som avvikande. Några exempel ur 

hennes studie på detta är manliga sjuksköterskor och kvinnliga advokater. Detta finner vi 

relevant för vår studie eftersom vi tar i beaktande individernas yrke samt hur detta i sin tur 

uppfattas av andra.  Det ska dock påpekas att denna studie är gjort för ett antal år sedan och 

där själva uppfattningen gällande ovanstående kan ha förändrats.  

    Även i Sverige har det bedrivits en liten del sociologiskt relevant forskning om livsstilar 

och avvikande livsstilar relaterat till kön och genus. Fanny Ambjörnssons (2011) studie av 

färg i det här fallet ”rosa” och klädstilar som väcker känslor hos omgivningen och därmed 

betraktas som avvikande. Exempelvis om en man tar på sig någon rosa klädsel betraktas 

denne omedelbart som avvikande i det sociala kontexten han befinner sig i. Samtidigt dras det 

även paralleller till homosexualitet. Enligt Ambjörnsson är det inte bara uppfattningar om 

sexualitet som kopplas till avvikande beteende utan även till olika samhällsklasser. Det 

uppfattas enligt hennes studie att det även är dålig klädsmak inom vissa klasser. Därmed 

kopplar hon sin studie till Bourdieus redan kända verk ”Distinktion” (1984) där han bland 

annat kopplar ihop klass och smak samt hur vissa individer betraktas som avvikare, det vill 

säga har en avvikande livsstil (Ambjörnsson, 2011).  En närmare fördjupning kring Bourdieus 

teorier på ämnet kommer i nästa avsnitt.  

    Vidare i sin studie tar Armbjörnsson upp den heterosexuella matrisen som utgår ifrån 

heteronormen och där fokus ligger på att våga bryta upp den så kallade heterosexuella 

matrisen. En tjej i henne studie säger bland annat följande: ”Går jag och känner mig lite 

obekväm i min korta kjol och mer rädd, då får folk också mer makt över mig. Men om jag går 

och är helt totalt obrydd, så blir jag också mer oantastlig” (Ambjörnsson, 2011: 192). 

Gällande den rosa färgen men även olika klädstilar som är kärnan i hennes studie kan den 
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även användas för att motverka men även ifrågasätta den heterosexuella matrisen. Det vill 

säga den pågående kopplingen mellan sexualitet och genus (Ambjörnsson, 2011). En 

noggrannare uppmärksamhet kring ovanstående kommer ges längre fram i studien under 

queerteorierna.    

 

Teori 

Rummet av livsstilar 
Genom att studera Bourdieus (1984) tankegångar i ”Distinktionen” öppnade sig en 

verktygslåda för att kunna förstå hur normer och värderingar som har med livsstilar att göra 

skapas. Men Bourdieu stannar inte där, utan förklarar också på vilket sätt normer för livsstilar 

ser olika ut beroende på var i det sociala rummet man befinner sig. Men även vilken tillgång 

till kulturellt och ekonomiskt kapital en individ har och kombinationen av dessa två.  Det är 

en raffinerad teori som passar vår forskningsfråga väl eftersom den berör en hel del av de 

teoretiska utgångspunkterna gällande diverse livstilar i olika sociala kontext. För att 

systematisera sina teorier skapade Bourdieu en matris som innefattar ett stort omfång av 

livsstilar och som alla har symboliska egenskaper och tillgångar som är knutna till vissa 

specifika grupper. Genom att placera den i det sociala rummet menar Bourdieu att det blir 

tydligt hur olika sorters vanor och preferenser samspelar med olika gruppers placeringar. 

Vissa fritidsvanor, konsumtionsvanor och moraliska värderingar bildar en symbios och 

definierar olika livsstilar (Bourdieu, 1984). 

    På det här sättet kan man också relatera livsstilar till gruppernas olika sociala bakgrunder. 

Modellen visar till exempel att akademiska yrkesgrupper som läkare, jurister och 

administrativ personal, och personer som växer upp i sådana miljöer, har större tillgång till 

kulturellt kapital. Andra yrkesgrupper, och personer som växer upp i exempelvis 

lantbruksmiljö eller hem där det saknas akademisk utbildning, har ett mindre mått av 

kulturellt kapital och har därmed inte samma möjligheter att kunna avgöra vad som är ”god 

smak” (Bourdieu, 1984). 

    Föreställningen om ”den goda smaken”, även när det gäller livsstilar, reproduceras och 

upprätthålls mellan generationer – det bildas en ”Doxa” som fastställer en slags norm och som 

i sin tur ingen ifrågasätter, menar Bourdieu. Och att dessa individer som inte ryms inom dessa 
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normer riskerar att få deras livsstilar betraktade som avvikande (Bourdieu, 1999). En närmare 

beskrivning om detta kommer i avsnittet nedan.  

  

Avvikande livsstil 

Pierre Bourdieu (1999) menar att det är en norm i en specifik social kontext som avgör vem 

som ska anses vara normal och avvikande.  De normativa värdena genomsyrar allt i samhället 

och för Bourdieu resulterar detta exempelvis i att män och kvinnor har blivit tilldelade olika 

livsstilar som anses passande att följa. De som inte gör det blir betraktade som avvikare. I 

”Den Manliga Dominansen” skriver han bland annat ”Eftersom dessa principer tyst och 

ovedersägligt kräver att mannen intar den dominerande positionen i paret, åtminstone 

skenbart mot yttervärlden är det för hans skull, för den värdighet de tillerkänner honom a 

priori och vill se allmänt erkänd, men som också för sin egen och sin egen värdighets skull de 

bara kan vilja ha och älska en man vars värdighet klart bekräftas och bevisas eftersom det 

syns att han går utöver dem” (Bourdieu, 1999:50). 

    Tillgången på kulturellt och ekonomiskt kapital ställer krav på ett förväntat beteende, 

menar han. En högutbildad professor på ett finare universitet väntas ha ett visst 

förhållningssätt till sociala företeelser som litteratur, film och konst, medan representanter för 

lägre samhällsskikt väntas ha ett annat. Skulle kunskap om vilket förhållningssätt som är det 

rätta och som ger uttryck för den ”goda smaken” saknas uppstår en benägenhet att kalla någon 

för avvikare, menar Bourdieu. Sådana förhållningssätt upprätthålls mellan generationerna, 

menar Bourdieu, så att synen på avvikande livsstilar upprätthålls även på längre sikt. Han 

lyfter även fram den omedvetna reproduktionen av normer som kontinuerligt sker i samhället 

(Bourdieu, 1984). Bourdieu (1984) fortsätter med att förklara olika teorier på själva ämnet så 

som hur symboliskt våld och symboliskt kapital har inverkan på reproduktioner av de normer 

som styr vårt agerande. 

 

Symboliskt våld och symboliskt kapital 

Att normer för livsstilar upprätthålls och reproduceras sker omedvetet, enligt Bourdieu, och 

det har delvis sin förklaring i vad han kallar ”symboliskt våld”.  Till skillnad från fysiskt våld 

beskriver Bourdieu det symboliska våldet som något tvingande som motar in individen i ett 

sätt att leva som uppfattas som ”normalt” eller naturligt. Han menar till exempel att det finns 
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en manlig dominans i samhället som dess innevånare tar för givet, ett slags doxiskt faktum, 

som inte är naturligt utan något som konstruerats med hjälp av symboliskt våld, baserat på 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor (Bourdieu, 1999). Den här teoretiska ingången 

är naturligt eftersom vi berör en hel del könsaspekten i vår studie. Gällande det symboliska 

kapitalet kan den beskrivas som förmågan att snabbt och effektivt kunna anamma de koder 

och den jargong som finns inom på ett visst fält eller inom ett visst habitus – en samling 

inristade karakteristiska drag, sociala kontakter och en inlärd förståelse för hur de sociala 

kontakterna ska hanteras för en individ eller grupper av individer (Bourdieu, 1984). Detta är 

viktigt för vår studie eftersom vi anser att kläder samt att inte besitta rätt samling av normer 

kan vara ett tecken på en avvikande livsstil. Ett vardagsexempel på ovanstående är att inte ha 

kunskap om vilka kläder som råder i en specifik samling individer i ett visst samhällsskikt – 

vilket kan i slutändan leda till marginalisering och stigmatisering (Bourdieu, 1984). 

 

Kritik mot Bourdieu 

För Bourdieu handlar inte de vardagliga valen om ett slentrianmässigt beteende utan mening - 

valen vi gör i vardagen är tvärtom direkt avgörande för hur vi definierar våra egna och andras 

livsstilar. Vi anser också att det finns anledning att vara kritisk till Bourdieu. Precis som Jenny 

Kallstenius (2010) skriver i sin doktorsavhandling om de mångkulturella innerstadsskolorna - 

är Bourdieu bitvis svår att tolka.  

    Några av hans mest kända begrepp som ”habitus” och de olika kapitalformerna beskrivs på 

helt olika sätt i flera av hans publikationer. Det har gjort att beskrivningarna som vi har använt 

i den här uppsatsen bitvis känns godtyckliga. Att försvara grunderna i Bourdieus teorier är 

överkomligt, vilket vi gjort i den här uppsatsen och det kanske är det viktigaste, men att i 

detalj tolka hans tankegångar blir betydligt mer komplicerat (Torikka, 2002). 

    Hans teorier är stundtals extremt raffinerade vilket i sin tur försvårar analysen av Bourdieu, 

liksom det nästan smärtsamt komplicerade språket i några av hans verk. Det finns även 

anledning, anser vi, att hålla med Bourdieus kritiker som menar att han var allt för 

deterministisk och gav för lite utrymme för spontaniteten och utrymme för ett individuellt 

handlingsutrymme i det sociala rummet (Torikka, 2002). 
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   I Pierres Bourdieus bok ”Den manliga dominansen” (1999) som vi refererar till i den här 

uppsatsen har vi noterat att författaren visar sin ”fäbless” för den deterministiska ansatsen. 

Män och kvinnor är predestinerade till en viss roll som i stort sett är omöjlig att bryta sig ur. 

Detta är något som queerteoretiker vänder sig emot och vi är benägna att hålla med i den 

kritiken.  

 

Queer 

Enligt queerteorin och dess förespråkare utgör det heteronormativa samhället omfattande 

begränsningar i förståelsen för sexualitet, och att individer som inte faller inom ramen för 

normen straffas som ”avvikare” eller sjuka.  Den amerikanska queerteoretikern Judith Butler 

beskriver denna norm som den ”Heterosexuella matrisen” (Butler, 2007).   

    Butler menar att individer först klassificeras på biologiska grunder, som man eller kvinna, 

och sedan automatiskt tillskrivs en sexuell drift där en man i en manskropp förväntas ha en 

sexuell relation till en kvinna i en kvinnokropp och tvärtom. Det är först då som sexualiteten 

blir ”kulturellt begriplig” för samhället. Men för Butler går det inte att förstå sexualiteten utan 

att också komplettera analysen med genus, alltså den roll som vi förväntas spela i relation till 

ett visst kön. Och att även genus är kulturellt konstruerat (Butler, 2007).”Subjektets enhet kan 

alltså bestridas redan utifrån den distinktion som låter genus vara en mångfaldig tolkning av 

könet”(Butler, 2007:55). Butler accepterar alltså inte kön som biologiskt givet utan anför 

istället att det är socialt konstruerat, baserat på de heteronormativa förutsättningarna i den 

heterosexuella matrisen. För att få en bättre insyn kring detta kommer en förtydligande i 

nedanstående avsnitt. 

 

Performativa handlingar 

Enligt Butler (1993) är performativa handlingar något som sker fortlöpande utan någon slags 

reflektion och där själva handlingarna återupprepas. Det vill säga att vi gör kön till följd av 

vårt agerande, talesättet samt hur vill framför själva ordspråket i olika vardagssituationer. 

Men även genom exempelvis klädseln, frisyrer och liknande. Med andra ord att vi genom 

dessa handlingar görs till man eller kvinna. Detta i sin tur bottnar i att vi individer sen tidig 
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ålder får uppfostran hemifrån för olika könsagerande samt uppförande. Exempelvis att killar 

inte ska bära kjolar samt att flickor helst inte ska bära byxor (Butler, 1993). Till skillnad från 

essentiellister, som menar att kön ofrånkomligen är förknippat med biologiska fakta, menar 

Judith Butler således att det inte är könet som bestämmer genus utan tvärtom, att det är genus 

som skapar könet. Och i likhet med kön är även begrepp som ”kropp” och ”biologi” socialt 

konstruerade (Butler, 2007). Judith Butler menar vidare att det är ologiskt att det som 

uppfattas som socialt konstruerat ofta betraktas som något människan kan vara utan. 

    Andra Queerteoretiker använder samma konstruktivistiska ansats som Judith Butler men 

håller sig med en annan terminologi. William Simons och John Gagnon skriver i boken 

”Social Conduct; The social sources of human sexuality” (2005) om sexualitet som en social 

konstruktion. William Simons (2005) använder sig av symbolisk interaktionism och menar att 

det finns föreställningar om hur individer förväntas bete sig i olika sammanhang – även 

sexuella sammanhang. Liksom Erving Goffman lånar de begrepp från teatervärlden och 

skriver om ”sexuella manus” i vilka det står angivet hur individer förväntas bete sig i sexuella 

situationer (Simon & Gagnon 2005). Några fördjupande resonemanger kring ovanstående 

kommer i avsnittet nedan. 

 

Symbolisk interaktionism 

I enlighet med Goffman handlar det om att definiera situationen och agera därefter. Willams 

och Gagnon (2005) och beskriver även hur den sociala omgivningen har givits tillstånd att 

bestämma vad som är ”normal beteende” och inte. Med andra ord menar de att det inte finns 

något som heter normal sexualitet, istället förhåller sig en individ till de normer och 

värderingar som finns i en specifik social kontext. Det innebär i sin tur att det finns litet eller 

inget utrymme alls för andra uttryck än det som omfattas av den dominerande normen.  

    Manus, eller script, påverkar individer på i huvudsak tre plan (Gagnon & Simon, 2005).  

De omfattar det kulturella planet som inkluderar det förväntade sexuella beteendet i ett 

samhälle, eller i en social kontext. Därefter följer det interpersonella planet som guidar 

samhället om hur individerna ska kategorisera och strukturera sina relationer till varandra. 

Slutligen skriver Gagnon och Simon (2005) även om det intrapsykiska planet som innefattar 

direktiv om hur själva agerandet ska utföras för att kunna förstås och accepteras av samhället. 

Dessa tre plan påverkar varandra, om det kulturella planet förändras innebär det med 
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nödvändighet att även övriga plan förändras. Om det finns en allmänrådande sexuell norm – 

ett manus - i ett samhälle eller i ett visst skikt av samhället, kommer det att innebära 

inskränkningar för alla individer som inte tillhör normen och som vill inleda och ge uttryck 

för andra relationer än de som ingår i denna.  

 

Kritik mot Queer 

Queerteorin har varit en viktig beståndsdel i vår studie för att förklara varför vissa individer 

inte ser sexualitet och kön som dikotoma variabler. Istället kan sexuella och könsrelaterade 

uttryck, enligt queerteorin, ta sig i hur många uttryck som helst. I utmaningen av den 

heteronormativa föreställningen ligger teoretiska verktyg för att förstå den utvidgade 

definitionen av sexualitet som råder i vissa samhällsgrupper. Queerteorin begripliggör också 

sociologiskt relevanta frågor som maktförhållanden mellan könen och olika sexuella livsstilar. 

Genom att studera detta kunde vi hitta teoretiska ansatser som kunde förklara eventuella 

skillnader i synen på sexualitet och kön i våra fokusgrupper. 

    Men i likhet med Bourdieu och Torikka (2002) är många moderna queerteoretiker mycket 

svåra att tolka.  Judith Butlers bok ”Genustrubbel” (2007) är allt annat än lätt att förstå. På ett 

extremt mångtydligt, invecklat och bitvis aggressivt språk skriver hon om 

genusproblematiken i det moderna samhället. Här finns det anledning att ställa sig bakom 

Bourdieu och Torikka (2002) som riktar skarp och berättigad kritik mot queerlägret i 

allmänhet och Judith Butler i synnerhet.  

    Torikka (2002) tar upp i sin uppsats att enligt Bourdieu förespråkar queer en alltför 

lättvindig utgångspunkt som går ut på att en individ ganska enkelt och lättvindigt kan ändra 

ett könsrelaterat rollbeteende, något som inte alltid stämmer med verkligheten. Genus, eller 

”könshabitus” som Bourdieu kallar det, är allt annat än enkelt att bryta sig ur även om man 

skulle vilja det.  Butler verkar, mycket hårddraget, se på kön som man kan klä i olika 

identiteter lite som man vill. Vi anser liksom Torikka (2002) att Queerteorin, delvis har 

misslyckats med att fastslå trovärdigheten i uppfattningen att begrepp som kropp och kön 

endast är sociala konstruktioner, även om performativa handlingar är ganska lätta att förstå. 

    Ett annat problem vi stötte på när det gäller queer är den kategoriska benägenheten att 

ifrågasätta det ”naturliga” i betydelsen det normativa. Torikka (2002) tar bland annat upp att 
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queerteorin anför att det inte finns något som är naturligt givet när det gäller sexualitet eller 

kön, men förespråkar samtidigt att det är naturligt att se på tillvaron utifrån ett 

queerperspektiv. Det är en tankelapsus som är svår att komma ifrån, tyckte vi också. 

 

Metod  

Vi har i vår uppsats valt att använda oss utav fokusgrupper som metod. För att definiera vad 

detta är för något har vi valt den här förklaringen: ” Fokusgrupper handlar om en form av 

gruppintervju där det finns flera deltagare närvarande, en tyngd på att frågorna rör 

förhållandevis väl avgränsat område, ett fokus på samspelet i gruppen och på den 

gemensamma betydelsekonstruktionen” (Bryman, 2002:325). Fokusgrupper anses vara en 

kvalitativ metod som definieras som något mitt i mellan deltagande observation samt 

ostrukturerade intervjuer. Den här metoden lämpar sig även när man vill undersöka olika 

slags värderingar kring svåröverskådliga fenomen som uppstår i sociala interaktioner 

individer i mellan (Hylander, 2001). Enligt Wibeck (2000) är fokusgrupper att föredra som 

metod när deltagarnas sätt att tänka samt att leva är olika vilket vi i vår studie tyckte att det 

var lämpligt av bland annat denna anledning. I vår uppsats om avvikande livsstilar var valet 

av fokusgrupper relevant eftersom syftet med vår studie är att analysera hur representanter för 

två separata grupper resonerar kring forskningsfrågan. Den här datainsamlingsmetoden gör 

det även möjligt för respondenterna att berika sina svar genom att ta del av andras åsikter i 

samma fråga, kunde vi också sluta oss till att de utsagor som vi kunde spela in under samtalen 

sannolikt skulle vara mer uttömmande än under sedvanliga intervjuer (Bryman, 2002). 

Huvudsyftet var att hitta logiken bakom varför de olika fokusgrupperna resonerade olika, eller 

vilka eventuella samband som kanske kunde finnas. Fördelen med den här metoden är att vi 

bedömde att fokusgrupper gjorde det möjligt att arbeta tidseffektivt utan att göra avkall på 

forskningens kvalitet. Gällande andra fördelar för valet utav denna metod är själva 

tidsaspekten – vi har begränsat med tid för genomförandet av denna studie. Men även 

gällande respondenternas tillgänglighet som redan finns i samma sociala kontext som vi, 

vilket i sin tur gör det lättare för oss att anpassa tiden för gruppsamtalen - både för oss som 

moderatorer samt för dessa studenter som respondenter. 
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Angående nackdelar fram till valet utav denna metod, är det framförallt osäkerheten ur den 

realistiska aspekten det vill säga valet av några ensataka individer som ska representera ett 

visst samhällsskikt, likaså gällande representativiteten kring antalet. Samtidigt hade man 

funderingar hur dessa individer i sin tur kommer att interagera med varandra i diskussionerna 

i vardera fokusgruppen.   

   

När det gäller fokusgruppernas fördelning bestod den första gruppens respondenter av tre 

kvinnor och en man. Vissa utav deltagarna kände ytligt varandra sedan tidigare och samtliga 

studerar på Stockholms universitet. Åldersspannet varierade mellan 22 och 40 år.  Redan på 

ett tidigt stadium märkte vi att deltagarna var genuint intresserade av ämnet och svarade på 

frågorna ledigt och fritt. Det uppstod en prestigelös dynamik i gruppen där samtliga var 

ungefär lika talföra, möjligen kunde man skönja en viss dominans när det gäller platstagandet 

i gruppen av en av deltagarna som ofta tog initiativet till diskussionerna, men vi märkte inte 

att detta föranledde någon misstanke om skevhet i gruppen eller att någon drog sig för att yttra 

sig.  

    Den andra gruppen bestod av fem manliga deltagare som studerar på Stockholms 

universitet. Åldersspannet var mellan 23 och 27 år. Några utav deltagarna kände ytligt 

varandra sedan tidigare medan några inte känner alls varandra. Deltagarna var till en början 

försiktiga i sina uttalanden men allteftersom började yttrandena ta fart och diskussionerna 

blev allt mer utförligare. Det fanns några som var mera pratvilliga än andra och deltagarna 

började emellanåt avvika från ämnet. Men vi som moderatorer såg till att få med alla 

deltagare i samtliga diskussioner samt att de skulle hålla sig till ämnet (Wibeck, 2000). 

    Genom att själva agera moderatorer kunde vi reducera riskerna för bland annat 

ovidkommande sidospår i grupperna som inte tillförde forskningsfrågan något, samtidigt 

kunde respondenterna själva lyfta fram viktiga synpunkter som inte hade formulerats i själva 

frågeställningarna. Sociologiskt är det också viktigt att förstå hur en avgränsad grupp 

individer kommer fram till en viss ståndpunkt, eftersom sådana skapas i en miljö där 

människor interagerar med varandra. 

    Kontrollkriterier från Knodel (1993) användes under metodarbetet. Dessa kan förklaras 

som en beskrivning på vad som förenar respondenterna i respektive fokusgrupp.  I den ena 

gruppen var kontrollkriterierna en social bakgrund som omfattar uppväxt i ett hem där 



12 

 

föräldrarna saknar akademisk utbildning, och i den andra en uppväxt där föräldrarna besitter 

akademisk utbildning. På så sätt kunde vi också identifiera tydliga brytkriterier som innefattar 

vad som skiljer deltagarna i de båda grupperna åt (Hylander, 2001). 

    De två fokusgrupperna omfattade fyra individer i den ena gruppen och fem individer i den 

andra gruppen, vilket understiger genomsnittet för antalet i fokusgrupper och detta kan i sin 

tur påverka tillförlitligheten (Bryman, 2002). Ett flertal andra risker uppstod också. Eftersom 

en stor del av analysen går ut på att analysera hur uppfattningen om vad som är en avvikande 

livsstil baserat på kön, sexualitet och genus skiljer sig mellan individer som har olika sociala 

bakgrund blev det besvärligt att hitta rätt sorts respondenter.  Detta eftersom vi var ute efter 

fria och informella diskussioner som berörde vår forskning (Morgan & Spanlish, 1984). Om 

någon intervjuperson i någon fokusgrupp själva ansåg sig tillhöra en sådan avvikande livsstil 

kunde den förutsättningen omkullkastas. Därför fick vi gå mycket varsamt fram innan 

metodarbetet startade, då vi försökte hitta rätt sorts deltagare i grupperna.  

    Eftersom vi själva deltog i grupperna som moderatorer kunde vi övervaka risken med att 

någon individ för allas talan, något som också bedömdes som en möjlig risk eftersom några 

utav våra intervjupersoner känner ytligt varandra sedan tidigare. Om intervjupersoner i en 

fokusgrupp har en relation till varandra är det sannolikt att det redan finns ett fastställt 

interaktionsmönster mellan dem, och att sådana förutsättningar kan negativt påverka 

diskussionerna (Bryman, 2002).  

    I takt med att vi bedömde att vi kunde övervaka och säkerställa att analysens kvalitet inte 

påverkades nämnvärt av detta i egenskap av övervakande moderatorer, och att vi prioriterade 

att diskussionerna istället skulle komma igång snabbt, bli livliga och naturliga använde vi 

intervjupersoner som kände varandra ytligt. Åldern mellan de olika intervjupersonerna var 

ganska homogen, med undantag från ett fall, vilket gjorde det möjligt för oss att undvika just 

ålder som en statuspositionerande faktor. Det faktum att de båda fokusgrupperna var 

sammansatta av individer med liknande bakgrund kunde vi också säkerställa att de åsikter 

som kom fram i diskussionerna inte styrdes av socio-demografiska – eller klassrelaterade 

faktorer (Morgan & Spanlish, 1984 ). 

    Vi bestämdes oss för att moderera båda grupperna tillsammans där vår uppgift var att 

överlämna diskussionerna så fritt och informellt som möjligt till intervjupersonerna, under 

förutsättning att det som sades höll sig till vår forskningsfråga. Att ha en återhållsam men 

samtidigt övervakande roll som moderatorer var viktigt – vårt syfte var inte att styra 



13 

 

diskussionerna åt något specifikt håll eller locka fram önskvärda åsikter. Genom att agera 

förhållandevis tillbakadraget kunde vi således iaktta både interaktion mellan respondenterna 

och notera de resonemang som kom fram (Bryman, 2002). 

    Samtidigt som det var viktigt att överlåta diskussionerna till intervjupersonerna i 

fokusgrupperna var det naturligtvis lika relevant att inte tappa kontrollen över det som sades, 

och genom att hela tiden övervaka diskussionerna kunde vi också följa upp intressanta 

frågeställningar som inte följdes upp vidare.  

    Vi använde en försiktig approach som moderatorer för att bland annat undvika 

”Compliance” där respondenterna svarar utifrån ett antagande att svaren ska vara på ett visst 

sätt (Hylander, 2001). Detta var en mycket viktig aspekt för oss under metodarbetet, liksom 

att snabbt identifiera ”Identification” som uppstår då en deltagare svarar på ett sätt som 

motsvarar ett tänkt önskemål hos någon i gruppen han eller hon beundrar (Hylander, 2001). 

Vår strategi var därför att vara så neutrala vi kunde och agera undvikande när det gällde 

beröm eller fördömande uttalanden om respondenternas svar. Istället ville vi uppmuntra till 

”Internalization” där deltagarnas internaliserade åsikter vädrades med de andra i respektive 

grupp (Hylander, 2001). 

 

Vi har sammanställt gruppernas relevanta egenskaper i en tabell. En översikt av deltagarna i 

de båda fokusgrupperna finner du nedan: 

 

Tabell  

  

Fokusgrupp Kön Ålder Akademisk bakgrund År på universitetet 

1 Kvinna 31 Ja  2,5 

1 Kvinna 40 Ja  2,5 

1 Kvinna 22 Ja  3 

1 Man 22 Ja  2,5 

2 Man 27 Nej  2 

2 Man 23 Nej  3 

2 Man 23 Nej  3 

2 Man 27 Nej  3,5 

2 Man 23 Nej  3,5 
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Intervjuunderlaget 

Eftersom vi utgick ifrån ett deduktivt antagande försökte vi konstruera frågor som var 

kopplade till de teoretiska ramverken som vi använder i projektet.  

Det visade sig vara ett invecklat arbete som tog mycket tid, och vid ett flertal tillfällen 

tvingades vi arbeta om frågorna så att de faktiskt berörde vår forskningsfråga och talade till 

respondenterna.  

 

De huvudfrågor samt följdfrågor som vi valde att ställa till de båda fokusgrupperna var: 

 

Vilken form av sociala uppträdanden förknippar ni med kön? 

Teoretisk koppling: Genom att låta respondenterna i fokusgrupperna svara på den här frågan 

kan vi relatera svaren till Judith Butlers teorier om hur förväntningar på beteende också 

definierar genus, som sedan ligger till grund för hur människan definierar och identifierar ett 

visst kön (Butler, 1993, 2007).  

Följdfrågor: Hur uppfattar ni en man som klär sig i kvinnokläder? 

Hur uppfattar ni en kvinna som klär sig i manskläder? 

Hur uppfattar ni en kvinna som har typiskt manligt arbete, exempelvis brandman? 

Hur uppfattar ni en man som har typiskt kvinnligt arbete, exempelvis barnmorska? 

 

Hur vill ni definiera sexualitet? 

Teoretisk koppling: Enligt queerteorin och dess förespråkare utgör den rådande 

heterosexuella matrisen en norm som resulterar begränsningar i förståelsen för sexualitet 

(Butler, 2007). Denna fråga kan svar på hur våra respondenter ställer sig till ett sådant 

påstående. 

Följdfråga: Vad anser ni definierar naturlig sexualitet? 

 

Har ni någon uppfattning om vad som kan vara avvikande sexualitet? 

Teoretisk koppling:  
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En sexuell diskurs omfattar enligt Michel Foucault (1980) en uppsättning teorier, uttryck och 

teser som varigenom man kan förstå till exempel vilken sorts sexualitet som anses vara 

normal eller avvikande. Här kan respondenterna ge oss svar på vilken diskurs som råder bland 

dem. 

Följdfrågor: Vem eller vad är det som bestämmer vad som är normalt när det gäller 

sexualitet? 

Om ni tycker att det finns något som heter avvikande sexualitet, vad grundar ni det på? 

 

Vad har ni för uppfattning om individer som inte har samma livsstil som ni? 

Teoretisk koppling: Pierre Bourdieu (1984) har publicerat omfattande teorier om hur 

livsstilar skapas och upprätthålls mellan olika grupper i samhället, och hur dessa utgör en 

skiljevägg mot andra individer som inte tillhör samma livsstil. 

 

Följdfrågor: Brukar ni umgås med människor som inte har samma livsstil som ni? 

Vad tycker ni om människor som inte har samma smak som ni när det gäller film, konst, 

litteratur, annan kultur? 

 

 

Är det viktigt för er att leva på det sätt som är brukligt i er sociala umgängeskrets? 

Teoretisk koppling: Bourdieus teorier om ”symboliskt våld” motar in individer i ett visst sätt 

att leva, påtrycka av de värderingar som råder i den sociala omgivningen (Bourdieu, 1999). 

Fråga kan ge en anvisning om hur väl detta passar in i vår studie. 

Följdfrågor: Hur viktigt är det att klä sig i rätt kläder i er umgängeskrets?  

Hur viktigt är det att förstå vilka sociala vardagskoder som gäller i er umgängeskrets? 

Vilken valmöjlighet tycker ni att ni har när det gäller att välja en livsstil? 

 

Kan kläder enligt er förmedla någon slags tecken på avvikande livsstilar? 

Teoretisk koppling: Bourdieus teori om symboliskt kapital. Det vill säga att snabbt motta de 

koder som råder inom den sociala kontexten man befinner sig i (Bourdieu, 1984).  
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Följdfråga: I sådant fall, vilka? 

 

Dataanalys 

I fokusgrupper finns ingen given analysmetod som är att föredra (Hylander, 2001). Istället blir 

det forskningsfrågan som avgör hur detaljerat svaren från deltagarna ska analyseras.  Det är 

känt att analysen från intervjuer i fokusgrupper kan vara komplexa och svåra att tyda eftersom 

det är flera deltagare som talar i princip samtidigt, och det kan också vara svårt att komma 

fram till hur svaren ska tolkas om inte gruppdeltagarna kommer fram till en generell 

konsensus. Detta var något vi märkte när vi skulle sammanställa det insamlade materialet.  

    Vi bestämde oss tidigt i projektet för att göra ett kodningsschema som skulle kunna hjälpa 

oss att komma fram till hur svarsmönstren såg ut i de båda grupperna. Vi bestämde också att 

kodningsschemat skulle passa väl in i den frågeställningen vi hade och utarbetade ett antal 

huvudkoder i vilka vi först gjorde en grov sortering av svaren (Wibeck, 2000). 

    Vi hade också med oss ett antal underkoder som hade som syfte att komplettera 

huvudkoderna om vi märkte att variansen i de svar som placerades i huvudkoderna blev för 

stor. De koder vi använde visade sig vara svåra att hålla isär i vissa fall.  Koden ”Umgänge 

över livsstilsgränser” gled ofta in i koden ”livsstil”, vilket gjorde analysarbetet tidskrävande 

och bitvis svårt att reda ut, men vi bedömde ändå att det fanns en sådan distinkt skillnad att 

båda koderna förtjänade utrymme.  

 

Det kodningsschema som vi arbetade fram såg ut som följer: 

 

Huvudkoder: 

1. Livsstil – denna meningsenhet placerade vi alla svar från respondenterna som hade 

att göra med svar som omfattade beskrivningar av vad normen för en livsstil 

relaterat till kön eller klass är.  

Vi skapade också två underkoder som vi titulerade  

”Definierar”(1.1) 

”Definierar inte” (1.2). 
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Skälet till detta var att vi ville analysera hur viktigt det var för de två grupperna att 

överhuvudtaget definiera begreppet livsstil. 

 

2. Avvikande livsstil – i denna meningsenhet placerade vi alla svar från 

respondenterna som hade med definitioner av avvikande livsstilar att göra.  

Utifrån vår forskningsfråga skapade vi fyra underkoder till den här huvudkoden;  

”Kön” (2.1) 

”Klass” (2.2) 

”Sexualitet” (2.3) 

”Kultur” (2.4)   

Underkoderna skapades för att försöka hitta de indikatorer som utifrån vår 

forskningsfråga var relevanta att identifiera. Underkoder som kön och sexualitet är 

underkoder som direkt kan relateras till Judith Butler och viktiga delar av 

queerteori. Underkoderna klass och kultur är på liknande sätt kopplat till Pierre 

Bourdieus tankar om livsstilar och uppfattning om avvikande livsstilar 

 

3. Umgänge över livsstilsgränser  

I denna meningsenhet placerade vi alla svar som hade med benägenheten att umgås med 

individer som inte tillhörde samma livsstil att göra. Det var en viktig kod för oss eftersom vi 

var intresserade av att analysera hur deltagarna i de olika fokusgrupperna såg på de individer 

som inte hade samma livsstil. Även i denna kod kunde vi relatera svaren från våra deltagare 

till våra teoretiska utgångspunkter. 

4. Leva efter normen – i denna meningsenhet placerade vi alla svar från deltagarna som hade 

med en strävan efter att leva efter normen att göra. Det var en fundamental kod eftersom 

avvikande beteende ofta är kopplat till vad en norm faktiskt säger, och hur stark inverkan den 

har på valet av livsstil. 

 

Resultat och analys 

För att närmare förstå samt kontrastera resultatet från båda fokusgrupperna har vi valt att 

tematisk analysera detta. Vi använder oss av förkortningarna P1, P2 och så vidare i 

redovisningen av adekvata icke språkligt korrigerade citaten från intervjupersonerna – där 

dessa i sin tur betyder person 1, person 2 etcetera. Vi har även valt att definiera fokusgrupp 1 
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som grupp 1 och fokusgrupp 2 som grupp 2. Nedan finns resultaten samt kopplingen till de 

olika teorierna.  

 

Kön 

Det som uppehöll samtalet mest inledningsvis var kön som filter för att definiera beteenden 

och livsstilar, både för det som ansågs vara normalt och det som låg utanför det som gruppens 

normativa uppfattning. Det kunde dels handla om vilken typ av beteende som är förknippat 

med ett visst kön och under inledningen av samtalet verkade grupp 1 enas kring detta.  

 P1:”Sättet att sitta på, killar kan ju sitta ganska bredbent med armarna i kors tillbakalutade. 

Medan kvinnorna med bena ihop eller i kors.”   

Det handlade alltså om ett uttalande där ett specifikt sätt att uppträda till vardags ansågs vara 

relaterat till ett beteende som är förknippat med ett manlig eller kvinnligt sätt att vara. Citatet 

fick en ganska bred konsensus i gruppen som därmed definierade små subtila, men ändå 

tydliga markörer för vad som utmärker en livsstil – kön.  

Judith Butler skriver i Genustrubbel (2007) att så kallade ”performativa handlingar” innebär 

att individens kön i första hand är socialt konstruerat och något som man blir tilldelad av 

samhället. Det mest naturliga är, enligt Judith Butler, inte att definiera en individ utifrån 

biologiska förutsättningar, utan snarare ifrån hur man ”gör” sitt kön; alltså hur man bär sitt 

genus.  Butler talar om att alla könsrelaterade begrepp är ett uttryck för en heterosexuell 

doktrin som präglar samhällets uppfattning om vad kön, och allt beteende som är relaterat till 

kön, egentligen är (Butler, 2007).  

 

I grupp 2 gjorde några av deltagarna liknande jämförelser.  

En utav respondenterna sa följande:  

P5: ” Män spänner ofta muskler och kvinnor vickar på röven och såna här grejer”. 

Butler (2007) anser att den identifieringsprocess som alla individer genomgår för att fastställa 

ett visst kön är onaturlig. Det vill säga att beteenden som inte faller inom normen för vad som 

är manligt eller kvinnligt kommer att identifieras som avvikande. En kvinna som beter sig på 
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ett typiskt manligt sätt, exempelvis genom små subtila saker som att sitta eller stå, och 

tvärtom, kommer att ha svårare att få acceptans för sitt uppträdande.  

 

Intressen 

Intrycket från den första gruppen var också att en livsstil ansågs vara kopplad till de intressen 

man har. Även om alla inte höll med fullt ut var det ändå i den första gruppen som en av 

deltagarna menade att intressen och vem man umgås med också utgör grunden för en livsstil.  

Samtidigt var det lika viktigt att dra en klar gräns mellan sig själv och andra. 

P2:”Man vill umgås med dem som är likasinnade som har samma intressen för att man tycker 

det är skönt och det är bekvämt man har trevligt. Men man vill även plocka ett visst mått av 

nytt blod. Men kanske till en viss procent och att man kanske har 70 % som man kan prata 

lätt med. Sen tar man in 30 % det nya så att grundstommen är oftast människor som jag 

känner väl som jag är bekväm med. Sen kanske de nya människorna blir de här 70 % andelen 

det kan ju hända. P4: Man blir som man umgås. 

I grupp 2 resonerade man på följande vis: 

P1: ”Ja, absolut det kan vara uppfriskande att umgås med folk som lever lite annorlunda det 

blir lite monotont och tråkigt om man träffar likadana hela tiden, liksom”. Några andra sa: 

P4:” Jag brukar personligen umgås med folk som inte samma livsstil som mig. Det är kul att 

se hur andra har det hur de upplever saker hur de lever, bredda sina vyer.” Jag har vänner 

som är nära vänner till mig, de … vissa utav dem är kan inte ens alfabetet och jag ser inte ner 

på dem det är mina vänner och … P1: Jag håller med liksom ju mer ju fler människor man 

träffar ju mer öppen blir man, så är det ju… P4:”Exakt, det var precis det jag tänkte. Här är 

det, här vill folk framåt vidga sina vyer folk är likasinnade alla studerar men at umgås man 

med en sorts del människor som inte studerar som tänker annorlunda.” 

Här kunde vi hitta kopplingar till Bourdieu (1984) som menar att livsstilar utgör en högst 

påtaglig gräns mellan vem eller vilka en individ företrädelsevis umgås med.  
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Kläder 

Kläder kunde också vara en indikator för att definiera en livsstil, menade flera av deltagarna i 

grupp 1. Följande konversation utspelade sig när det gällde kläder kopplade till livsstilar: 

”Ja, P1: Jag tror nästan man väljer och klä sig, just för att förmedla vem man är. Också på 

andra sätt man använder kläder för att visa oh, titta på mig, jag är en skön person eller titta 

på mig jag är en seriös person. Alltså man använder kläder för att visa – signalera vart jag 

står för eller man kanske ha en Jacka med Peace märken inte vet jag...” 

Det verkade också som om kläder markerade vem man inte är, även om meningarna till viss 

del gick isär: 

”P1: Det är snarare det man gör mest, man signalerar att visa att jag inte tillhör den 

gruppen. P4: Fast det skulle jag inte säga. Jag skulle nog säga att man signalerar vem man 

vill vara inte vem man inte vill vara. P1: Fast jag tror att blir lite underförstått på något vis. 

Att de personerna som har väldigt starka identiteter med en viss grupp – hatar ju samtidigt 

den andra gruppen och då tror jag just man vill visa för att ta avstånd från det och förstärker 

sin egen klädsel” 

I grupp 2 verkade inte kläder ha samma betydelse för att definiera en livsstil. De resonerade 

på följande sätt:  

P2: ”Det är nog inte lika viktigt under studietiden men sedan när man är klar så är det 

väldigt viktigt”.  P3: men alltså får man nya vänner så kanske det är lite viktigare men sen 

kommer det släppa då kommer man vara sig själv – kommer man gå runt med mjukis varje 

dag, spelar ingen roll”. 

Här fanns det direkta kopplingar till Pierre Bourdieus (1984) tankar om den ”goda smaken”. 

Distans till de som inte tillhör den egna klassen viktig i Bourdieus teori, och ett uttryck för 

distanstagande kan vara kläder. Han menar att valet av kläder inte är slumpmässigt utan en 

medveten handling för att markera tillhörigheten i en grupp – eller en klass. 

 

Sexualitet 

Även sexualitet var enligt grupp 1 ett tydligt filter genom vilket man kan definiera en livsstil. 
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Begrepp som ”uttryck för en identitet” kom ofta upp i sammanhanget i den första gruppen. 

Som vi senare ska se var sexualitet också ett uttryck för avvikande livsstilar, men initialt 

diskuterade gruppen sexualitet utifrån ett normativt perspektiv enligt dem själva. Klart var i 

alla fall att sexualitet spelade en stor roll i sammanhanget: 

P3:”Jag ser det som ett uttryck. Sexualitet är ett uttryck för vad man är eller vill vara. Det är 

uttryck av din personliga levnadsätt. P2. Jag skulle nog säga lite grann som du, men det är en 

svår fråga. P4: det beror väl på i vilket sammanhang, för oss finns två alternativ att välja på, 

medan generellt i hela samhället så kan vara allt möjligt.”  

Uttalandet stämmer väl in på hur Judith Butler skulle ha beskrivit den naturliga ansatsen för 

att beskriva sexualitet.  Gruppens åsikt var att sexualiteten är ett ”uttryck” och dessutom att 

det finns fler sexuella uttryck än två.  För Butler kan sexualiteten för den stora massan bara 

göras kulturellt begriplig genom den heterosexuella matrisen, där en maskulin man har en 

sexuell relation med en feminin kvinna.   

Att sexualiteten har fått en större plats i individens identitet och blir ett ”uttryck” är något som 

kan spåras tillbaka till Michel Foucault (1980) som beskrev sexualiteten som 

identitetsskapande faktor i ”Sexualitetens historia”.  I boken menar Foucault (1980) att det 

finns en sexuell diskurs (siencia sexualis) där det uppstått en slags förskjutning i hur vi i 

västerlandet förstår sexualitet. Det har blivit allt viktigare att bedöma en individ utifrån 

hennes egenskaper och mindre utifrån hennes ”juridiska person”. Och eftersom sexualiteten, 

enligt Foucault, har blivit en viktig ”egenskap” är det naturligt att den får en mer central plats 

i identiteten – den blir ett personligt uttryck.  

I grupp 2 var tongångarna helt annorlunda gällande definitionen av sexualitet. Följande 

uttryck kom fram:  

P3: Om man är hetero eller homo till exempel P4: Jag tänker kvinna och man – naturlig 

sexualitet. Moderator: Vad säger ni andra? P5: Jag också kvinna och man. P2: Jag tänker 

också som P3 hetero eller homo. P1: Jo men, det finns en heteronorm – allting är ju hetero 

normalt liksom reklam och så man tänker väl det i första hand. 

I det här temat kunde vi notera den största skillnaden i sättet att resonera. Sexualitet 

definierades direkt utifrån en heteronormativ aspekt i den andra gruppen, vilken Judith Butler 

(2007) skulle kalla för ett onaturligt sätt att förstå sexualitet (den heterosexuella matrisen). 
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Avvikande livsstilar 

Det var delvis svårt för grupp 1 att identifiera vad som egentligen var en avvikande livsstil. 

Många av svaren var inte entydiga och de uttalanden som gjordes kunde ofta inte accepteras 

av gruppen i sin helhet.  Det verkade som det var enklare för gruppen att fastslå vad en livsstil 

är än att identifiera en avvikande livsstil.  Återigen användes kön som en tydlig indikator för 

att identifiera avvikare, men ingen i gruppen menade att sådana avvikelser var avvikelser i 

negativ bemärkelse. De som inte följde normen var visserligen avvikare, men i de flesta fall 

fanns ett positiv underton i att inte vara som alla andra. Det tycktes finnas en allmän acceptans 

bland de andra i gruppen för en sådan ståndpunkt.   

 

Yrkesrelaterade avvikelser 

Relaterat till yrkeslivet tycktes det som om grupp 1 även ansåg att det fanns en norm när det 

gäller livsstil i yrkeslivet och att de som inte följer normen för hur man ska bete sig - som man 

eller kvinna, kommer att möta på tuffare motstånd. En av respondenterna sade: 

P2:” Det krävs mycket mer utav en kvinna i sina positioner så att hon ska komma in i den 

gruppen. Mer än vanligtvis tror jag. Där jag jobbar på en advokatbyrå så är alla delägarna 

män förutom en kvinna och hon tror jag platsar just in för att det krävdes mycket mer av 

henne för att ta den rollen”.  

Här är det lätt att återkoppla på nytt till Judith Butlers teorier om performativa handlingar. 

Kvinnan i fråga förväntas ”göra” sitt kön som ligger i linje med de förväntningar som finns på 

henne, men när så inte sker blir resultatet att hon uppfattas som avvikande.  Ett begrepp som 

”pondus” ansåg flera gruppen vara intimt förknippat med ett manligt sätt att vara, och en 

kvinna som har för mycket pondus kan både betraktas som något positivt och negativt.  

En av deltagarna menade att den sociala kontexten avgör när pondus blir avvikande: 

P4:” det beror på arbetsplatsen. Det kan vara kvinnliga miljöer såsom kommunal, landsting 

jämfört med industriverkstad eller liknande. Det krävs inte lika mycket pondus på en förskola 

som på en advokatbyrå. 

När det gäller yrken som indikator på avvikande livsstilar noterade vi att oväntade yrkesval av 

män och kvinnor till största delen uppfattades som positiva i grupp 1 som kom från 
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akademiska hem. En kvinna som valt att bli brandman hade inga större protester i denna 

grupp. 

P3:”Jag skulle uppfatta henne som en målinriktad kvinna bara. Inget mer, jag lägger inte så 

mycket värderingar. P2: jag reagerar inte särskilt P1: jag tror att jag reagerar. P4: 

brandman skulle jag reagera men polis skulle jag inte reagera. Moderator: Men en kvinnlig 

brandman, du skulle reagera säger du? P4: I 99 fall är det inte hon som skulle ha stått där, 

det är inte så vanligt.  P4: men vaddå, klarar hon samma utbildning samma test, då är det 

ingen skillnad” 

En man som på motsvarande sätt väljer ett kvinnligt yrke ansågs inte heller vara något 

avvikande, men man enades om att det krävs mer av en kvinna att jobba i ett mansdominerat 

yrke än en man som väljer ett kvinnligt yrke. Mjuka värden hos män ansågs som positivt. 

I grupp 2 hade man diametralt motsatta åsikter. Här fanns det tydliga gränser för när valet av 

yrke blir avvikande. 

P3:”Jag skulle se det som avvikande beteende om man till exempel är gynekolog eller är 

barnmorska så ser jag det som ett avvikande beteende”.  Men å andra sidan fanns det några i 

gruppen som menade annorlunda, och att det hade snarare med själva jobbmotivationen att 

göra. Medan någon betonade de etnisk kulturella aspekterna: ”P4: Jag är från Libanon så, 

jag tror inte det finns så många manliga barnmorskor där borta”. 

Pierre Bourdieu beskriver hur förväntningar på vissa yrken upprätthålls och reproduceras 

omedvetet i samhället, och hur detta ligger till grund för social stratifiering.  Istället för ett 

socialisationsbegrepp som är gängse hos många sociologer, införde Bourdieu istället ett 

reproduktionsbegrepp  där fokus ligger på hur normer för olika samhällsskikt och även kön 

skapas, upprätthålls och förs vidare generation efter generation.  Eftersom det är svårt att 

bryta normer skapas en Doxa, ett förhållningssätt som ingen ifrågasätter och som tas för givet, 

exempelvis att det inte krävs samma mått av pondus i yrken inom vård- skola eller omsorg 

(Bourdieu, 1984). 

 

Könsrelaterade avvikelser 

Kön, och hur en person lever upp till olika förväntningar på kön spelade också roll i grupp 1, 
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men ord som respekt och acceptans kom ändå ofta upp. En man som klär sig i kvinnokläder 

bemöttes med följande reaktion: 

P4:”Antingen är det för att man vill synas eller känna sig bara fri. P3: alltså jag tänker inte 

mer utöver det att det är en man som gillar att klä sig i kvinnokläder. Jag tänker inte mer på 

det faktiskt. P1: Jag tror att jag tänker till lite grann. P1: Ja, man reagerar. P1: om man ser 

en mani kvinnokläder skulle jag ändå få en tanke, jaha har han klätt ut sig, ska han på 

maskerad? Eller är det så att han gillar att klä sig i kvinnokläder. Det blir ju ändå att man får 

en fundering Ja, han kanske inte haft det så lätt i livet. ” 

Deltagarna i grupp 2 hade helt andra uppfattningar:  

 P4: ”Ser jag en man på stan som har kvinnokläder på sig, så tänker jag, han måste ju vara 

homo.” En annan respondent uttryckte sig på följande vis: P1: Som någon som har hamnat 

fel, liksom. Någonting som har gått snett liksom”. 

Båda dessa uttalanden ställer queerteorin på sin spets. För anhängare av queerteoretiska 

ansatser för att förstå vad kön är, är det nödvändigt att skilja på kön och genus.  Här handlar 

det om att dels konstatera vilket biologiskt kön en individ har, men samtidigt även väga in 

vilket genus som finns inristat i individens identitet. En queerteoretisk förklaring till exemplet 

ovan är att mannen som bär kvinnokläder har en genusidentitet som inte är förenligt med det 

biologiska könet. Eftersom det samtidigt råder en ”förhärskande heterosexuell norm” enligt 

Wittig (1992)  och något som Butler kom att kalla den ”heterosexuella matrisen” blir alla som 

faller utanför normen, eller matrisen, betraktade som avvikande.  

 

Sexuella avvikelser 

Sexualitet som indikator för en avvikande livsstil tillmättes inget större mått av relevans i 

grupp 1: 

P3: Jag vet inte om det finns en naturlig sexualitet P2: det beror helt på det kan ju finnas 

tusen olika svar tänker jag mig på. Alla tycker ju förmodligen olika. Det finns inget som är 

naturligt generellt sätt. Det är nog väldigt subjektivt. P1. Alla gör lite allt möjligt idag bara 

man mår bra. Då måste man tänka vad onaturligt är. Jag kan inte komma på just nu. 
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Här kunde man se en viss likhet med Butlers (2007) resonemang om det naturliga i sociala 

konstruktioner, men efter en stunds eftertanke kom så en annan kommentar som ändå drog en 

klar gräns mellan vad som ansågs vara normalt och inte i gruppen: 

P1: Exempelvis sex med djur. Om man bara pratar människor så kan jag inte säga någonting. 

Jag förstås jag skulle tycka det var avvikande om man gick på barn – det skulle vara 

fruktansvärt. P3. Det håller jag med om. P1: det är möjligt att det kanske skulle vara 

avvikande om det hade varit stora, stora, åldersskillnader 20 åring och en åttioåring. Det är 

lite konstigt. 

Det fanns således en gräns hos grupp 1 vid lagöverträdelser, men vi kunde också notera ett 

avståndstagande när det gällde stora åldersskillnader – något som Michel Foucault skulle ha 

förklarat med att det råder olika sexuella diskurser, eller olika uppfattningar om normal och 

onormal sexualitet i olika grupper av samhället (Foucault, 1980).  

 I grupp 2 tycktes det finnas en helt annan diskurs: 

P1: Alltså eftersom homosexualitet har blivit … det har varit i media jättemycket och 

bisexualitet också så avvikande det ser jag alltså något som är jättekonstigt som folk som har 

sex med gurkor liksom djur alltså såna där det är avvikande. P3: fast jag tycker att 

homosexualitet också är avvikande. Alltså i vår kultur, alltså så känner jag ingen som 

kommer från samma ställe som jag som är homosexuell så för mig är uppfattningen 

avvikande om man är homosexuell så det behöver inte vara så extremt som P1 sa. 

Det går även att relatera till Butlers tankar om den heterosexuella matrisen i dessa uttalanden, 

i synnerhet i grupp 2. 

När det gäller avvikande livsstil utifrån den geografiska klassaspekten det vill säga den 

sociala miljön som dessa informanter har kännedom ifrån, menar vissa utav respondenterna i 

grupp 2 att det kan vara svårare att identifiera avvikande sexuella läggningar Rinkeby än vad 

det är på Östermalm.  

P5: ” Om man kommer från Östermalm så kanske det är enklare att komma ur garderoben 

eller om man bor i Rinkeby, det är inte så enkelt då”.  

Deltagarna menade med detta att det finns starkare religiösa förmaningar när det gäller 

sexualitet i multikulturella områden. Sådana förmaningar förbjuder ofta homosexualitet. På 
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Östermalm antog gruppen att det inte finns samma religiösa förmaningar och att det därför är 

lättare att leva ut en homosexuell livsstil. 

Bourdieu (1984) menar att livsstilar och normer reproduceras instinktivt vilket till en viss mån 

leder till det vad han väljer att kalla för det symboliska våldet. Det symboliska våldet existerar 

som en grund för att en norm ska komma till stånd i och med detta kommer den tydligt i 

uttryck gällande olika livsstilar. Det vill säga att något pressar själva individen att leva på ett 

visst sätt, som i sin tur tolkas som normalt. I gruppen utgick majoriteten av att det var viktigt 

att leva som man och kvinna och att detta var det normala samt den acceptabla sexuella 

läggningen.  

 

Livsstil som skiljevägg 

Hur livsstilar fungerar som filter för att sortera bort individer som inte tillhör den egna 

livsstilen har redan vi redogjort för tidigare i resultatdelen. Men inte heller här var grupperna 

eniga, någon i den första gruppen tyckte att kulturella företeelser kunde ligga till grund för 

valet av umgänge: 

P3:”När det gäller filmer så är jag väldigt fördomsfull om den personen väljer en film och 

tycker det är dennes favorit – då vet jag ungefär vart jag har den personen. Jag känner så 

rent spontant sen kanske vi har så mycket gemensamt på annat håll men jag är väldigt 

fördomsfull det kan jag säga” 

Likaså var det en av deltagarna i grupp 2 som förhållandevis var på liknande spår som 

ovannämnda citat i första gruppen:  

P3: ”Jag kommer inte slösa så mycket av min fritid men någon som jag inte har gemensamt 

intresse med men jag kan fortfarande ta en fika eller vad som helst eller kolla på en film eller 

så, det spelar ingen roll om jag inte tycker om samma sorts film som den personen, en gång i 

livet det gör inte så mycket. Men det kommer inte vara så varje vecka”. 

Bourdieu skriver i ”Distinktionen” att smaken är viktig för att kunna identifiera livsstilar. I 

samma ögonblick som en individ väljer något efter smak kan man också relatera till en 

livsstil. Därför är de vardagliga valen inget som sker slumpmässigt, utan smaken blir istället 
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en mätare på hur väl beskaffad man är att göra avgränsningar i tillvaron. De som inte gör 

samma avgränsningar blir avvikare (Bourdieu, 1984). 

 

Leva efter normen 

Respondenterna var inte eniga i hur viktigt det är att leva efter en norm. En del ansåg att 

normer skapar ett krav från omgivningen och som sätter gränser för vilka typer av livsstilar 

man kan hän falla åt. Så här resonerade gruppen med akademiska föräldrar. 

P3:” Jag tror att jag har valmöjligheter men jag tror ändå att jag är begränsad. P3: Alltså, 

jag känner inte att någonting eller någonsin sätter stopp på vad jag kan välja eller på vilket 

sätt jag kan leva på. Men jag känner mig begränsad för att just har blivit uppfostrad på ett 

sätt, jag kommer vissa värderingar i bakgrunden av mina föräldrar och de jag umgås med 

när jag var liten och hamnat med och på det sättet känner jag att jag inte vill välja nästan. 

Jag har mycket att välja bland men jag vill inte välja så mycket bland kickarna utan jag 

begränsar mig rätt mycket. Om ni förstår?! ” 

Diskussionen fortsatte: 

P1: ”Nej, jag tror jag har ganska stor frihet att välja, tror jag. För att min mamma, säg att 

jag skulle träffa en tjej – så skulle det vara okej eller skulle jag träffa en kille skulle det också 

vara okej. Alltså på så sätt så har jag ju stor frihet. Eller skulle jag välja att klä mig på ett 

visst sätt så skulle det också vara okej. Alltså som inte är skadligt för mig själv, tror jag skulle 

vara ganska okej. Jag tror att jag har ganska stora… 4: Fast jag tror ändå… P3 Men ändå 

känner du inte dig begränsad? P1: Jo, det är klart, man blir undermedvetet begränsad på så 

sätt att jag skulle någonstans passa in, jag ska någonstans få ett jobb också man kan inte 

komma med en luciakrona på huvudet, varje dag fast att jag vill det, för att jag måste ju passa 

in och… 

I Den manliga dominansen (1999) läggs teorierna om det symboliska våldet fram som en 

form av våld utan fysisk kontakt eller påverkan.  Bourdieu beskriver det symboliska våldet 

”som ett milt, omärkligt våld… som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via 

kommunikation och kunskap” (Bourdieu 1999:11). Det handlar alltså om en tvingande kraft 

som motar in individer i ett visst sätt att vara, leva och agera i samhället.  Han fortsätter att 
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beskriva symboliskt våld som ett resultat av en oavbruten reproduktions arbete till vilket 

enskilda agenter och institutioner – familjen, kyrkan, skolan, staten – bidrar (Bourdieu, 1999). 

   Det kan förekomma varianser i graden av frihet men det symboliska avgör ofta hur väl man 

passar in bland andra. Exempelvis tyckte en utav respondenterna i grupp 2 att den sociala 

miljön på Stockholms universitet har i sin tur bidragit till att han har förändrats enligt hans 

mening i positiv bemärkelse:  

”P4: Jag kände att man förändras under utbildningen, från början var jag… P3. Vad var du? 

P4: Inte som idag i alla fall, jag var mer, jag vet inte… man har blivit mer själv på något sätt. 

Man har blivit mer lugn, förut var jag mycket vildare, och jag sa vad jag tyckte och tänkte – 

nu har det blivit att jag smälter in och är tyst istället.” 

Det symboliska våldet som en tvingande kraft visade sig också här: 

”P4: Det beror på vilken grad man ändrar sig, alltså är det vänner jag umgås med från förr, 

jag skulle komma på att jag är homosexuell, så skulle jag nog inte säga det till dem för att jag 

vet att de hade nog inte accepterat det då är man begränsad på så sätt”.  

Några i gruppen anförde den första tiden på Stockholms universitet, där några i gruppen hade 

svårt att anpassa sig efter des normer som råder med tanke på deras egna samt föräldrarnas 

icke akademiska vanor sedan tidigare.  

P2:” Jag skulle säga att det alltså blir i början så blir det mer en uppförsbacke. Det är 

jobbigare som du var inne på men jag tror att man säkert måste anstränga sig mer på det 

sättet lär man sig mera och man blir liksom starkare med tiden men i början är det lite 

jobbigt har svårt liksom, man har ingen som man kan vända sig till och få hjälp. Men …”. 

Bourdieu (1984) skriver om det symboliska kapitalet, det villa säga att bland annat snabbt 

kunna ta till sig nya koder som gäller i olika samt nya sociala kontext - för att lättare ”smälta” 

in samt bli ”accepterad”. Till exempel om en individ som kommer utifrån och inte förfogar 

över det symboliska kapitalet, kan detta i sin tur leda till att vederbörande stämplas som 

avvikare i den rådande sociala miljön.  

 

Resultaten från fokusgrupperna har vissa brister. Det visade sig vara svårt att dra någon 

generell slutsats efter diskussionerna i de båda grupperna eftersom åsikterna sällan nådde 
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någon bred konsensus bland samtliga gruppmedlemmar. Inte i någon fråga visade det sig att 

samtliga i respektive grupp var av samma åsikt. Istället fick vi koncentrera oss på att försöka 

hitta sociologiskt relevanta förklaringar till varför vissa uttalanden kom i en viss grupp.  

 

Jämförelse mellan grupperna 

Under sammanställningen av resultatet i det här projektet visade det sig att de båda grupperna 

ofta använde kön, genus och sexualitet som grund för att både identifiera livsstilar och 

avvikande livsstilar. Men det fanns också en avgörande skillnad hur man använde dessa 

begrepp. I grupp 1, där deltagarna hade vuxit upp i akademiska hem, använde man ogärna 

sexualitet eller könsrelaterade beteenden som indikatorer på avvikande livsstilar, och det var 

betydligt svårare för denna grupp att överhuvudtaget definiera vad avvikelser från en 

livsstilsnorm egentligen innebär.   

    I grupp 2 som vuxit upp i icke akademiska hem var tongångarna helt annorlunda. Här 

visade det sig vara betydligt lättare att peka ut avvikare, och respondenterna använde ofta 

begreppet ”homosexualitet” för att beskriva en avvikande livsstil. I grupp 1 användes inte 

begreppet homosexualitet överhuvudtaget, och avvikande livsstilar tycktes istället handla om 

vilka politiska uppfattningar man har eller hur man agerar som man eller kvinna på 

arbetsplatsen.  

    Enligt Bourdieus teorier har uppfattningen om olika livsstilar att göra med reproducerade 

normer, som hos personer som är infödda i en miljö där hög utbildning är självklar, och där 

det också finns tillgång till kulturellt kapital, också kommer att vara benägna till kreativa 

tankegångar som inte är statiska och som gör det möjligt att respektera det som uppfattas som 

avvikande livsstilar – även när det gäller kön och sexualitet.  Det som kan verka abstrakt kan 

också ha ett meningsfullt innehåll för individer som besitter ett visst mått av kulturellt kapital 

(Bourdieu, 1984). 

    Vid exemplet med mannen som klär sig i kvinnokläder märktes andra stora skillnader 

mellan de båda grupperna. I grupp 1 nämndes inte en man som klär sig i kvinnokläder i några 

negativa ordalag, medan man var betydligt mer fördömande i grupp 2. Det verkade alltså som 

deltagarna i fokusgruppen som inte är uppvuxna i ett akademiskt hem i större utsträckning 

faller inom vad Wittig kallar den ”förhärskande heterosexuella normen” (Wittig, 1992). I 



30 

 

praktiken betyder det att deltagarna hittar mycket starka samband mellan ett könsrelaterat 

beteende och ett specifikt kön, och är mindre benägna att se kön som en social konstruktion, 

något som Judith Butler anser vara helt nödvändigt. Att utan sådana konstruktioner kan 

människan inte fungera på ett naturligt och friare sätt, hon menar att sociala konstruktioner är 

självklara analytiska verktyg där vi individer hade haft problem att klara oss utan (Butler, 

1993). 

    Det Michel Foucault (1980) kallade en ”sexuell diskurs” tycks se olika ut beroende på 

vilken social bakgrund man har. I grupp 1 tycks den sexuella diskursen vara ett 

förhållningssätt som inte omfattar två preferensalternativ utan flera, till skillnad från grupp 2 

som gjorde mer direkta kopplingar till en heterosexuell norm och som såg avvikelser från en 

sådan norm som omedelbara avvikelser. Det var dock tydligt att sexualitet var ett viktigt 

begrepp i båda grupperna och en stor del av identiteten. Foucault (1980) kallade detta för en 

förskjutning som innebär att individers sexualitet blir en väsentlig del av personligheten. I 

både grupperna kunde man även se ett visst inslag av det Bourdieu kallade symboliskt våld. 

Det var kanske mest tydligt i grupp 2 där flera av deltagarna härstammade från kulturer där i 

synnerhet det som uppfattas som sexuella avvikelser inte accepterades.  I grupp 1 gav 

deltagarna sken av att inte vara låsta i sina möjligheter att exempelvis välja livsstil, men det 

fanns samtidigt röster där som också vittnade om en medvetenhet att leva efter en fastslagen 

norm.  

    Pierre Bourdieu (1999) menar att det symboliska våldet är en osynlig kraft som motar in 

individen i ett bestämt sätt att vara. ”Det symboliska våldet inrättas genom det gillande den 

dominerade nödvändigtvis ger den dominerande (och alltså dominansen) när han för att tänka 

om honom och sig själv, eller snarare för att tänka om sitt förhållande till den dominerande, 

endast förfogar över kunskapsinstrument som är gemensamma för dem båda och som, 

eftersom de bara utgör dominansrelationens förkroppsligande form, får förhållandet att 

framstå som naturligt.” (Bourdieu, 1999:49). 

    Skillnaderna mellan grupperna kan också förklaras med att det enligt William Simon och 

John Gagnon (2005) finns olika förhållningssätt, eller ”manus”, för de båda fokusgruppernas 

sätt att relatera till ”normala livsstilar” och vad som anses vara ”avvikande livsstilar”. De 

beskriver hur individens närmaste omgivning ges mandat att avgöra vad som ska uppfattas 
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normalt eller avvikande. Ju större skillnad det är mellan olika grupper, desto större kommer 

skillnaden i manus också att vara (Simon & Gagnon 2005). 

    Sammanfattningsvis är det viktigt att betona gällande gruppernas könsaspekt. Det vill säga 

att i gruppen 1 var majoriteten av deltagare kvinnor – bara en man. Medan i grupp 2 var 

deltagarnas kön väldigt homogent – endast män. Samtidigt är det viktigt att påpeka att syftet i 

vår studie var att ta hänsyn till sociala bakgrunder, eller närmare bestämt i fall de kommer 

från ett akademiskt hem eller inte. Vi var ej intresserade och inte heller tagit i beaktande kön 

samt etnisk tillhörighet. Men dessvärre kan det inte uteslutas att vi delvis har analyserat en 

könsskillnad.    

 

Diskussion 

Som tidigare angivits i inledningen var det viktigt för oss att analysera definitionen av 

livsstilar och avvikande livsstilar utifrån de indikatorer vi valt som grund för den här 

uppsatsen. För att göra begreppet enkelt ställer vi oss bakom slutsatsen att en livsstil är ett 

sammanhängande mönster av värden, attityder och summan av alla handlingar hos en individ.  

    En sådan ståndpunkt har uppenbara likheter med Bourdieus tankar, där livsstilen också är 

ett uttryckssätt för att särskilja sig gentemot andra. I vår mycket begränsade studie har vi 

också kunnat notera att kön samt sexualitet är en mycket framträdande indikator i båda 

riktningar – dels när det gäller att identifiera en norm som ligger till grund för att bestämma 

vem som ska vara normal och vem som inte ska vara det.  I det sammanhanget har vi hittat 

svar i queerteoretiska resonemang, och vi har på liknande sätt kunnat förstå hur normer 

tvingar in individer i ett visst sätt att leva genom att studera Bourdieus tankar om symboliskt 

våld. Däremot har vi endast delvis hittat stöd för teorin om rummet av livsstilar, där våra 

respondenter snarare har gått i motsatt riktning och förespråkat det positiva i att umgås med 

de andra som inte har liknande smak.  

    Utifrån jämförelsen av dessa två grupper kan man notera i vår studie att vårt antagande får 

stöd i analysdelen. Det vill säga att majorititen av studenter från de högre samhällsklasserna 

har större acceptans för kön samt sexualitetsrelaterade avvikande livsstilar än vad majoriteten 

av studenter som kommer från icke akademiska hem. 



32 

 

    Att studera livsstilar är också viktigt ur ett annat perspektiv. Att i detalj definiera vad en 

livsstil är, och i synnerhet betydelsen av en ”avvikande livsstil”, är i princip omöjligt eftersom 

begreppen är så kontextuellt relaterade men därför samtidigt sociologiskt relevanta. Skillnader 

i åsikter mellan grupperna var mindre eller mer tydliga och skulle behöva en ytterligare, 

djupare och bredare analys för att kunna följas upp. Uppsatsen gör inga anspråk på att 

presentera ”hårda fakta”, men vi anser ändå att den är sociologiskt relevant och därmed har vi 

kunnat hitta intressanta tendenser i hur social bakgrund kan spela roll för uppfattningar 

relaterat till de indikatorer vi har valt.  

 

Likheter samt olikheter till tidigare forskning 

När det gäller vårt resultat samt likheter till tidigare forskning kan man notera att det existerar 

vissa likheter mellan deltagarnas svar i grupp 2 och de svar som Goode (1994) kom fram till i 

sin forskning relaterat till uppfattningen om homosexualitet som avvikande livsstil. I den tar 

han upp att homosexualitet uppfattades som exempel på avvikande beteende vilket liknar de 

svar som vi fick från den andra fokusgruppen. Likaså kan man hitta likheter mellan 

Ambjörnsson (2011) där hon ifrågasätter den heterosexuella matrisen och gruppen där 

föräldrar inte är akademiker. Man kan även hitta likheter gällande Rogers (1993) påpekande 

mellan typiska mansyrken och kvinnoyrken samt yttrande från deltagarna i grupp 2 där de 

betonar just detta. När det gäller olikheter samt komplettering till tidigare forskning, utifrån 

det materialet som vi förfogar över, skiljer sig svaren från respondenterna i den första gruppen 

och exempelvis Rogers (1993) syn på detta. Det vill säga att exempelvis de mjuka värdena 

hos män i ett kvinnodominerat yrke värderas som något positivt. Fortsättningsvis kunde vi 

inte lägga märke till att aspekterna kring individernas sociala bakgrund har tagits i anspråk i 

tidigare forskning.  Därför har vi försökt hitta mönster kring om och hur hur den sociala 

bakgrunden spelar roll när det gäller uppfattningar om livstilar baserat på kön, genus och 

sexualitet i allmänhet samt avvikande livsstilar med samma indikatorer i synnerhet.  

    Att individernas bakgrund spelar roll i sammanhanget tycker vi oss ha funnit, och på så sätt 

anser vi att den här uppsatsen bidrar till forskningsfältet. 
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Brister i frågeställningen och analysen 

Uppsatsen vilar på två ben – uppfattning och tolerans för livsstilar och avvikande livsstilar 

som är relaterade till de kön, genus och sexualitet. Vi har inte i tillräckligt hög grad lyckats 

fläta ihop dessa frågeställningar så att de tillsammans utgör ett sammanhängande fokus för 

studien. I eventuell framtida forskning skulle en sådan brist vara tvungen att åtgärdas för att 

vara fruktbar. Även resultatet måste ifrågasättas eftersom det inte kan uteslutas att vi har 

redogjort för en könsskillnad istället för att analysera skillnader i uppfattning utifrån social 

bakgrund.  

 

Förslag till vidare forskning 

Vår uppsats skulle kunna ligga till grund för ytterligare forskning i skärningspunkten mellan 

toleransen och uppfattningen om livsstilar. Under arbetets gång har vi konstaterat att den 

sociala bakgrunden spelar roll, men det hade varit intressant att komplettera arbetet med en 

annan, mer fenomenologisk ansats där arbetet också skulle kunna fokusera på att analysera 

hur individer som faktiskt anses vara avvikande uppfattar sin tillvaro. Ett sådant arbete skulle 

kunna belysa flera sidor av en sociologiskt intressant fråga; Hur uppstår och upprätthålls 

uppfattningen och toleransen om avvikande livsstilar, och hur uppfattas dessa värderingar av 

någon som lever med dem i sin egen livsvärld? 
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