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Abstrakt/abstract 

Syftet med denna etnografiska studie var att få större förståelse för hur hundägare 

samspelar med sina hundar och hur de tillskriver könsroller på sina hundar i sociala 

interaktioner. Studien baserades på deltagande observationer med hundägare och deras 

hundar när de besökte en hundrastplats i en medelstor stad i Sverige. Studien genomfördes 

med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv samt ett socialkonstruktivistiskt 

genusperspektiv där det hävdas att individen skapas genom sociala interaktioner. 

Resultatet visade att många hundägare har förväntningar på hur deras hundar skall 

uppföra sig efter mänskliga könsroller. Det var mer accepterat att en tik uppvisade ett 

stereotypiskt manligt beteende än att en hane uppvisade stereotypiskt feminina beteenden. 

De kvinnliga hundägarna tenderade att behandla sina hundar som barn, medan män 

tenderade att behandla hundarna som sina kompisar samt uppvisade en mer stoisk relation 

till hundarna. Studien visade även att hundägare gärna beskriver sina hundar i könade 

termer som bygger på mänskliga uppfattningar. Analysen koncentrerar sig på samspelet 

mellan hundägare och deras hundar för att öka förståelsen för hur hundägare tillskriver 

könsroller till sina hundar.  

 

Nyckelord: hundägare, hundar, social interaktion, social konstruktion, genus 

 

The purpose of this ethnographic study was to gain deeper knowledge of how dog owners 

interact with their dogs and how they ascribe gender roles on their dogs in social 

interaction. The study was based on participant observation with dog owners and their 

dogs when they visited a dog resting area in a medium sized city in Sweden. The study 

was conducted with a symbolic interactionist perspective, and from a social constructivist 

gender perspective, which states that the individual is created through social interactions. 

The results showed that many dog owners have expectations for how their dogs should 

behave according to human gender roles. It was more accepted that a female dog 

displayed a stereotypical male behavior than a male displaying stereotypically feminine 

behaviors. The female dog owners tended to treat their dogs like children, while men 

tended to treat the dogs as their friends and displayed a more stoic relationship to the 

dogs. The study also showed that dog owners happily describe their dogs in gendered 

terms, which are based on human perceptions. The analysis concentrates on the interplay 

between dog owners and their dogs to increase understanding of how dog owners ascribe 

gender roles to their dogs.  

 

Keywords: dog owner, dogs, social interaction, social construction, gender 

 

  



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår fantastiska handledare Anette Lundin som har trott på 

oss hela vägen och varit en stöttande pelare genom att hon alltid har funnits tillhands. Vi 

vill även tacka de båda observationshundarna som gjorde ett fantastiskt arbete för att vi 

skulle kunna genomföra alla observationer som ligger till grund för denna studie. För att 

inte förglömma ska alla deltagare, hundägare som hund, ha ett riktigt stort tack för att de 

gav oss chansen att kunna genomföra denna studie.  
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1. Introduktion 

Dagligen uppmuntras vi till att bryta normer och att ifrågasätta stereotypiska könsroller. 

I en het genusdebatt utmanas tidigare synsätt och förväntningar som innan setts som 

självklara. Bloggerskan Natashja "Lady Dahmer" Blomberg är en av många som gett sig 

in i denna debatt. I Monica Karlsteins (2013) artikel från Aftonbladet skrivs det hur Lady 

Dahmer kritiserar livsmedelkedjan Lidls könsstereotypa reklam om barnpyjamasar där 

hon anser att det är fel att köna barnkläder. Istället anser hon att barn inte ska behöva 

sorteras in i fack som säger att “pojkar är tuffa” och “flickor är söta” (Karlstein, 2013). 

Ord som hen (könsneutralt alternativ till de personliga pronomen “hon” och “han”) och 

cis (biologiskt kön, könsidentitet och juridiskt kön hänger ihop med den kulturella 

normen) har blivit mer och mer accepterade och flitigt använda i vardagligt språk och 

människor uppmuntras att bryta normer mer än någonsin. Kön har länge setts som 

någonting binärt (att människor antingen tillhör manligt eller kvinnligt kön, den så kallade 

tvåkönsnormen) och oföränderligt i den västerländska kulturen. Transgenders (personer 

vars könsidentitet och juridiska kön inte stämmer överens med ens biologiska kön) 

ifrågasätter denna syn när de tar allt mer plats i genusdebatten då de visar att det är fullt 

möjligt att byta kön och att skillnaden mellan kvinnor och män inte längre har en tydlig 

gräns. Genusdebatten är till stor del grundad i att människor har förväntningar på andra 

individers beteende och framställning utifrån könsstereotyper som utgår från vad som 

biologiskt ses som maskulint och feminint, trots att dessa är en social konstruktion. Många 

transgenders arbetar hårt för att upprätthålla den socialt skapade bilden av vad som anses 

vara “manlighet” respektive “kvinnlighet”, då det anses som antingen provokativt eller 

tankeväckande när någon inte rättar sig efter dessa. Men hur ser vi människor på 

någonting så vardagligt som hur vi tillskriver könsroller åt oss själva och våra hundar i 

vår interaktion med dem? 

 

Josefin Hökerberg (2007) skriver i en artikel i Expressen om hur våra husdjur dras in i 

genusdebatten. Hon skriver att människans sociala könsroller och de föreställningar hen 

har på vad som ses som kvinnligt respektive manligt även påverkar hur vi förhåller oss 

till våra djur. Hökerberg nämner också att kvinnor och män har olika relation till sina 

djur, då hon menar att kvinnor tenderar att infantilisera sina djur medan män använder 

djuren som ett slags instrument för att uppvisa en tuffare sida av sig själva. Hökerberg 
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citerar Måns Andersson, “En kille kanske väljer en pitbull med nithalsband medan tjejen 

föredrar en pekinges med en rosett på huvudet som hon kan ha i väskan”. Hökerbergs 

artikel demonstrerar den västerländska syn som människan har på tvåkönsnormen. Hon 

nämner dock i sin artikel att många idag väljer sällskapsdjur efter sin image och inte efter 

sin könsroll; att den kvinnliga och manliga gränsens inte är lika tydlig längre. 

 

Men hur ser det ut i interaktionen mellan hundar och deras ägare i dagens hundrastgårdar? 

I vilken utsträckning skapas kön i dessa interaktioner? Hundar har en stor plats i samhället 

och det allmänt vedertagna uttrycket att hunden är “människans bästa vän” för tankarna 

till att deras relation kan diskuteras ur ett genusperspektiv. En nyckel till att öka 

förståelsen för hur hundägare tillskriver könsroller till sina hundar är att undersöka och 

kritiskt granska detta område närmare i form av en etnografisk studie med observationer 

och intervjuer med hundägare. Ämnet har socialpsykologisk relevans eftersom könsroller 

är ett hett debattämne i dagens samhälle, men ändå är den vardagliga interaktionen mellan 

hundägare och hundar inte inkluderad i genusdebatten. Vi vill se hur så kallat feminint 

och maskulint beteende framträder i interaktionen mellan hundägare och deras hundar. 

Vi kommer även att förankra ett transperspektiv inom tidigare forskning för att kunna 

gestalta hur måna människor är om att följa normer och hur kön skapas genom social 

interaktion. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna etnografiska studie var att undersöka hur hundägare samspelade med 

sina hundar och hur könsroller tillskrevs i social interaktion beroende på både hundens 

och människans biologiska kön. Vi ville därför undersöka och kritiskt granska vilka 

förväntningar som fanns på hundens beteende och personlighet utifrån dess könsroller. 

Detta ledde oss till tre forskningsfrågor: 

  

1. I vilken utsträckning tillskriver hundägare könsroller till sina hundar utifrån 

hundens biologiska kön?  

2. Hur tillskriver hundägare könsroller till sina hundar utifrån hundägarens 

tillskrivna könsroll? 
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3. Vilka förväntningar på beteenden och personlighet har hundägare på sina hundar 

utifrån hundens könsroll? 

1.2. Avgränsning 

Utifrån den tidigare forskning som presenteras nedan har vissa avgränsningar vidtagits 

vid denna studie. Hundägarens ålder utelämnades på grund av den forskningsdesign som 

valts. Vi valde att inte heller titta på andra djur än hundar, även om hundägarna ägde 

andra djur. Kulturella skillnader mellan hundägarna är något som också valts att 

utelämnas vid denna studie. Vi tittade inte på dessa faktorer då vi ville ha en avskalad 

studie som inte blev för stor. 

1.3. Disposition  

Denna studie fokuserade på hur hundägare samspelade med sina hundar och hur 

könsroller tillskrevs i deras sociala interaktion. Nedan presenteras följande sex delar: 

teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning, metod, resultat, analys och diskussion. 

Utöver dessa tillkommer referenslista och bilaga. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Under följande avsnitt presenteras teorin symbolisk interaktionism, med Erving Goffman 

och Sheldon Stryker i fokus. Sedan presenteras en socialkonstruktivistisk syn på genus 

med Raewyn Connell och Judith Butler som huvudteoretiker. Teorierna är utvalda för att 

hjälpa oss analysera resultatet för denna studie. 

2.1. Symbolisk interaktionism 

Den symboliska interaktionismen studerar samhället och människans vardagsliv, 

dessutom analyserar den hur människan blir en social varelse genom interaktioner med 

andra människor (Stryker, 1980). En teoretiker inom detta perspektiv är Stryker (1980, 

s.53) som diskuterar att den sociala strukturen är regelbundna interaktioner mellan 

människor. Detta ger en möjlighet till samspel mellan människor som därmed påverkar 

människan och formar dem till sociala individer. I tidig ålder får människan lära sig 
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samhällets normer, bland annat samhällets könsnormer genom interaktioner med andra. 

Det är i den så kallade socialisationen som människan lär sig hur hen ska förhålla sig till 

andra och hur hen ska bete sig i olika situationer, det vill säga att det finns förväntningar 

på beteenden i samhället exempelvis hur individen beter sig “manligt” respektive 

“kvinnligt”. Goffman (1959, s.48) menar att dessa förväntningar innehåller fastställda 

handlingsmönster (så kallade rutiner) som en människa spelar upp för en annan individ 

och genom dessa rutiner, skapas sedan roller. Stryker (1980, s.119) benämner roller som 

positioner. Dessa positioner är kategorier av människor i samhället som leder till ett 

förväntat beteende hos människor. Goffman (1959) menar att människan måste göra 

rollen tydlig för betraktaren. Görs rollen tydlig, visar hen vem hen önskar vara och en 

trovärdig bild skapas hos betraktaren. Exempel på detta kan vara hur en individ gör en 

trovärdig bild av sig själv som man respektive kvinna, genom att uppvisa stereotypiska 

könsroller. Med hjälp av en fasad kan en individ enligt Goffman (1959, s.78) uttrycka hur 

hen uppfattar sig själv inför andra. Denna fasad består av två delar där den ena är en 

personlig fasad och den andra kallas inramning. Den personliga fasaden visar individens 

status och identitet med hjälp av exempelvis kläder, kön, ålder eller liknade. Inramningen 

visar hur människor använder objekt så som ägodelar för att visa, som Goffman (1959) 

uttrycker sig, att de är vissa ”typer” av människor. 

 

Genom rolltagande menar Stryker (1980, s.100) att människan lär sig vad som förväntas 

av hen i en roll. Eftersom människor skapar förväntningar på hur individer borde agera i 

samspel med andra, så tenderar de att agera efter samhällets normer. Ju mer en människa 

identifierar sig med roller desto mer kommer hen se dessa som viktiga och därmed 

medföljer förväntningar på hur rollerna ska spelas. När en människa beter sig som 

förväntat passar hen in i samhället. När de olika förväntningarna överlappar varandra kan 

motstridigheter mellan olika roller i sociala relationer uppstå, något som Stryker (1980, 

s.73) kallar för rollkonflikt. Goffman (1982) diskuterar hur viktigt det är för människan 

att kunna behålla sitt ansikte i interaktioner. Med detta menas att människan arbetar hårt 

för att vidmakthålla en viss självbild i presentationen av sig själv eftersom människan 

förväntas agera på ett visst sätt. Detta görs genom vad Goffman (1982, s.5) kallar för face-

work1 som hjälper människan att förstå interaktionen och se vad som förväntas av hen i 

                                                           
1 Face-work kommer inte att översättas på grund av bristfällig svensk översättning 
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olika sociala interaktioner. Detta perspektiv hjälper oss förstå hur människan socialiseras 

in i samhället och tar efter dess kulturella normer och förväntningar när de interagerar 

med andra individer. Detta syns tydligt i könsnormerna då en människa förväntas agera 

utifrån de könsroller som är förankrade med respektive biologiska kön. Den symboliska 

interaktionismen ligger till grund för de konstruktioner vi rättar oss efter i interaktionen. 

Eftersom dessa konstruktioner bygger på sociala normer, blir det uteslutande om någon 

inte rättar sig efter dessa. Connell och Butler är två genusteoretiker som hävdar att genus 

handlar mer om sociala konstruktioner än om könet i sig. 

2.2. En socialkonstruktivistisk syn på genus 

Connell (2009) skriver att kön ofta delas upp i två domäner om vad som är manligt och 

kvinnligt och att detta är problematiskt eftersom det förstärker den sociala bilden av att 

män och kvinnor är från två helt olika världar. Hon lägger stort fokus på att människor 

ofta fokuserar på skillnader mellan könen hellre än likheter och att det dikotoma sättet att 

dela upp kön i två domäner leder till att människor som inte följer normerna straffas 

socialt. Män måste rätta sig efter den hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2005, s.18), 

som är en slags socialt konstruerad idealbild av hur en man ska vara, medans kvinnor 

förväntas rätta sig efter den överdrivna femininiteten (Connell & Messerschmidt, 2005, 

s.848) som är en patriarkalt konstruerad idealbild av en kvinna. 

 

Women are supposed to have one set of traits, men another. Women are supposed to be 

nurturant, suggestible, talkative, emotional, intuitive and sexually loyal; men are 

supposed to be aggressive, tough-minded, taciturn, rational, analytic and promiscuous 

(Connell, 2009, s.60). 

 

Hegemonisk maskulinitet handlar om att utöva social makt och dominans och bör ses i 

relation till den kvinnliga motsvarigheten överdriven femininitet (Connell & 

Messerschmidt, 2005) då det handlar om en hierarkiskt uppbyggd könsordning där 

kvinnor ses som underordnade. Connell skriver att även män tar stor skada av detta synsätt 

då det är uteslutande och dömande mot de som inte följer könsnormerna; speciellt mot 

homosexuella då de ses som ett hot mot den hegemoniska maskuliniteten. 
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Connell talar även om ”gendered bodies” (könade kroppar) (Connell, 2005, s.71) där 

kroppen representeras olika beroende på om individen blir indelad i facket manligt eller 

kvinnligt. Mäns kroppar ses ofta som maskiner som kan skada medans kvinnors kroppar 

ses som spädare och mer estetiskt tilltalande, vilket Connell menar att reklamfilmer för 

exempelvis kosmetika eller öl är särskilt bra på att belysa som ett ytterligare sätt att 

reproducera bilden av att manligt respektive kvinnligt är uppdelat i två totalt olika 

domäner. Connell skriver även att en man på alla sätt förväntas ses som överlägsen 

kvinnan vad gäller framställning. Mannen förväntas vara fysiskt större och muskulösare 

medans kvinnor presenteras som objekt för mannen att tråna efter (Connell, 2009). 

Kvinnlig framställning handlar om att samhället skapat behov av att till exempel se 

smalare eller yngre ut medans männen kroppsliga framställning består i att prestera 

fysiskt (Connell, 2005). Med hjälp av begreppen hegemonisk maskulinitet, överdriven 

femininitet och könade kroppar kan vi förklara de eventuella förväntningar som finns på 

hundens beteende och även studera om detta reproduceras i den sociala interaktionen 

mellan hundägare och deras hundar.  

 

Butler (2004) delar Connells socialkonstruktivistiska perspektiv när det kommer till kön. 

Butler menar att det inte riktigt samma sak att hävda att kön är en norm som att hävda att 

maskulinitet och femininitet är en norm. Att se kön på ett binärt sätt som att någon eller 

något är maskulint eller feminint kommer med den höga kostnaden att de som inte passar 

normen blir underminerade (Butler, 2004). Detta binära system provocerar också ett slags 

utanförskap där kön som bryter normen, till exempel transgenders, ses som en slags 

multiplicering av de kön som redan finns vilket blir problematiskt att förstå för många. 

Kön reproduceras och fungerar som en slags social reglering (Butler, 2004, s.48) där 

människor ses i relation till normen. 

 

Butler (1990) beskriver kön som ett slags framträdande som konstrueras med och regleras 

av andra genom interaktionen. Hon beskriver gender performativity (könsperformativitet) 

som en serie kontinuerligt upprepade akter för att repetera maskulinitet eller femininitet 

(Butler, 1990, s.178). Dessa akter regleras genom mobbning av de som inte följer 

normerna. Teorin om könsperformativitet hjälper oss att förstå vad som står på spel om 

man inte följer normerna och hur hundägare eventuellt sanktionerar könsnormsbrytande 
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beteenden eller ursäktar omanligt respektive okvinnligt beteende hos hundarna när 

hundägarna interagerar med varandra. 

3. Tidigare forskning 

Rubrikerna som följer presenterar den tidigare forskning som är relevant för studien. 

Inledningsvis kommer vi ta upp tidigare forskning som berör interaktionen mellan 

hundägare och deras hundar. Detta följs av forskning som rör genus och transgender, följt 

av den sista underubriken som rör genus och barn.  

3.1. Tidigare forskning om interaktionen mellan hundägare och deras 

hundar 

Clinton R. Sanders (1990; 1993; 2003) har gjort flera studier om relationen mellan 

sällskapsdjur och deras ägare. Sanders (1990) forskningsprojekt om djur och mänsklig 

interaktion på hundkurser visade att sällskapsdjur ofta fungerade som en slags ”stand-in” 

för exempelvis ett barn eller en vän då sällskapsdjuret ofta betraktades som en 

familjemedlem. Hans resultat indikerade också att ägaren konstruerade en mänsklig 

personlighet till sitt sällskapsdjur och såg därmed djuret som en individ som var 

integrerad med gruppen. Studien visade att ägare ofta formade sitt husdjur efter sin egna 

personlighet. När sällskapsdjuret misslyckades med att upprätthålla de förväntningar som 

ägaren hade på djurets beteende störde detta ägarens sociala interaktion. Ägarens 

presentation av sig själv i interaktionen hotades i och med djurets misslyckande att 

upprätthålla förväntningarna. Därmed var ägaren tungen att vidta åtgärder för att återställa 

balansen i interaktionen och återfå en positiv bild av sig själv. När en problematisk 

situation uppstod i en social interaktion som har genererats av sällskapsdjurets “dåliga 

uppförande” försökte därför ägaren att rädda sitt eget själv. Ägaren betonade ofta ett annat 

tillfälle då djuret uppfört sig som förväntat och ursäktade sitt djur. Exempel på detta kunde 

vara: “Jag vet inte vad det är för fel på honom ikväll” eller “Han blir bara glad för att det 

är så många andra hundar här”.  

 

I sin studie från 1993 fokuserade Sanders på de kriterier hundägare använder för att 

definiera sina hundar och denna studie visade liknande resultat. Studien utfördes på en 

veterinärklinik där han intervjuade hundägare. Resultatet visade att hundägare gav sina 
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hundar människoliknande attribut och tillskrev dem en position som en familjemedlem 

där de hade en egen social status. Hundägare såg sina hundar som unika individer med 

unika personligheter där hunden gav hundägaren en relation som kan liknas med de 

relationer människor har till varandra. Sanders diskuterade hur hundägare beskådade sina 

hundar inte bara som unika individer utan även som individer som är emotionella 

deltagare i sociala utbyten. 

 

I ett senare arbete presenterade Sanders (2003) hur ägare definierade unika identiteter för 

sina sällskapsdjur. Sanders använde ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv för att 

studera hur hundägare betraktade sina hundar. Observationer visade att det fanns 

uppenbara skillnader mellan de relationer människor har till varandra och den relation 

som fanns mellan hundägare och hundar. Människor försökte dock upprätthålla en 

relation med sin hund på samma sätt som de skapar en relation med en annan människa. 

Han betonade också att sällskapsdjur ofta betraktades som en partner eller som en vän i 

det dagliga samspelet i ägarens och djurets relation. Sanders (1990; 1993; 2003) artiklar 

var relevanta för denna studie för att vi skulle kunna förstå och kartlägga hur hundägare 

interagerade med och såg på sina hundar. 

3.2. Tidigare forskning om genusskillnader mellan hundägare och 

interaktionen mellan deras hundar: 

Michael Ramirez (2006) genomförde en kvalitativ studie där han undersökte hur 

hundägare använde könsnormer för att välja en lämplig hund och för att beskriva sina 

hundars personlighet. Han undersökte dessutom hur deras hundar användes som rekvisita 

för att visa upp hundägarens egna könsidentitet, vilket han benämnde som gender props 

(könad rekvisita). Ramirez gjorde intervjuer med både manliga och kvinnliga hundägare, 

där det framkom i resultatet att de ”gjorde kön” även med sina hundar. Det framkom även 

hur hundägare utgick från könsstereotyper som formade deras förväntningar och 

tolkningar av relationen till sina hundar. Flertalet av hundägarnas utsagor belyste att de 

hade en relation med sina hundar som kunde efterlikna de relationer människor har till 

varandra. Flertalet av kvinnorna tenderade att se på sina hundar som sina ”barn” medan 

flertalet av männen såg på sina hundar som sina ”kompisar”. Många hundägare beskrev 

sina hundar utifrån traditionella könsstereotyper. I de fall där hundens kön inte stämde 
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överens med dessa stereotyper fortsatte dock ägarna att försöka upprätthålla 

könsstereotyperna, oftast i de relationer där hundägarens eget kön var motsatt hundens 

kön. Ramirez såg detta som att ägarna beskrev sina hundar utifrån sin egen personlighet 

och därmed projicerade över sin egen könsidentitet på sin hunds kön. De kvinnliga 

hundägarna beskrev generellt sina hundar i feminina termer oavsett storlek eller kön på 

hunden. Oftast handlande beskrivningarna om att deras hund var vårdande eller behövde 

vårdas som ett barn. Manliga hundägare hade ofta tendensen att beskriva sina hundar 

ifråga om aktivitet eller styrka, det vill säga i mer stereotypiskt maskulina termer.  

 

Emanuela Prato-Previde, Gaia Fallani och Paola Valsecchis (2005) studie undersökte 

genusskillnader hos hundägare under deras interaktion med sina hundar. Tjugofem 

hundägare observerades med sina hundar där resultatet visade både skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor i interaktionen. Den största skillnaden som framkom var att 

kvinnliga hundägare tenderade att använda verbal kommunikation betydligt mer än de 

manliga hundägarna. Dessutom tenderade de kvinnliga hundägarna att kommunicera med 

sin hund med märkbart ljusare stämma som kan liknas med den kommunikation som 

riktas mot spädbarn. Prato-Previde, m.fl. (2005) menade att kvinnliga hundägare ansåg 

att kommunikation är mer relevant i en relation och att de dessutom tenderade de att 

utveckla ett starkare omvårdnadsbeteende gentemot sin hund. Däremot fanns ingen 

signifikant skillnad i hur manliga respektive kvinnliga hundägare lekte med sina hundar 

och hur de behandlade dem. Forskarna nämnde också att tidigare studier har funnit 

liknande resultat och att moderna hundägare ofta bildade ett starkt band med sina hundar 

där de visade ett beteende som liknade en förälder-barn-relation. 

 

Ramirezs (2006) och Prato-Previde, m.fl.s (2005) artiklar berörde den här studiens 

område och var intressant för oss att studera. Detta för att vi skulle kunna få en överblick 

på den kunskap som fanns inom ämnet och därmed kunna se om vår studie fick liknande 

resultat, eller om där fanns eventuella kunskapsluckor som skulle kunna fyllas. Därmed 

kunde vi stärka kunskapen om hur hundägare samspelade med sina hundar och tillskrev 

könsroller. 
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3.3. Tidigare forskning om genus och transgender: 

Laurel Westbrook och Kristen Shilt (2014) tog upp den sociala process det innebar att 

könsbestämma människors identiteter. Artikeln riktade sig mot hur transgenders 

behandlades i samhället och hur könsidentiteter blivit mer och mer övervakat. När 

människor gör kön tolkas informationen av andra och människorna sätts i kategorier för 

att kunna könsbestämma deras identitet. Westbrook och Shilt tog upp att människor 

könsbestämdes och kategoriserades i interaktionen på grund av enbart fysiska attribut och 

att det inte fanns någon egentlig förståelse för kön som begrepp ute i samhället. Media 

vilade på att det enbart fanns två kön och att dessa är varandras motsatser. Denna 

distinktion mellan män och kvinnor är socialt konstruerad och Westbrook och Shilt skrev 

att om en transgender-kvinna ville tävla i en sport med cis-kvinnor uppstod en “gender 

panic”. Då kvinnan anses fysiskt svagare än mannen blir det orättvist att låta en 

transgender tävla såvida hon inte gjort ett könsbyte. Kvinnor ses inte bara som fysiskt 

svagare utan även som mer sköra än män. Män ses dessutom oftare som potentiella 

förövare än vad kvinnor gör. Artikeln belysde såväl orättvisor som rädslor gentemot 

människor som bröt mot normer, vilket i sig var en viktig beståndsdel för förståelsen för 

hur vi konstruerar och reproducerar könsnormer socialt, men också för hur vi bevakar 

dessa. Undersökningen tar liksom Butler (1990; 2004) och Connell (2009) upp hur 

könsroller kontrolleras i den sociala interaktionen. 

 

En kvalitativ studie av Kylan Mattias de Vries (2012) ville undersöka hur transgenders 

såg på de olika kulturella, normativa identitetsrollerna för att matcha sitt upplevda kön. 

De Vries utförde djupgående intervjuer och ett flertal observationer. Han upptäckte att de 

flesta transgenders i studien ansåg att det var viktigt att passa in i samhällets normer samt 

att försöka lära sig de kulturella förväntningar som var knutna till deras ”nya” sociala 

genus. Därmed försökte de upprätthålla de förväntningar som könsroller innefattade. De 

Vries skrev att när en individ socialiseras in i ett nytt genus måste hen lära sig att förhålla 

sig till de olika sätt som detta genus innefattar. Resultatet visade hur transgenders skapade 

sina könsidentiteter, som innefattade social status, etnicitet och sexualitet, för att bli 

bekräftade av andra i och med att de upprätthöll de kulturella förväntningarna av en 

könsroll. De Vries artikel hjälpte till att se om hundägare tillskrev könsroller på sina 

hundar och vilka förväntningar ägarna hade på dem. 
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3.4. Tidigare forskning om genus och barn: 

I en artikel av Clare Conry-Murray och Elliot Turiel (2012) intervjuades barn om 

könsnormer samt likheter och skillnader mellan könsidentiteter. I undersökningen 

intervjuades 72 barn i åldrarna fyra, sex och åtta år. Frågorna, som ställdes till barnen, 

handlade om saker som ofta förknippas som stereotypiskt manligt eller stereotypiskt 

kvinnligt till exempel frågan om huruvida killar eller tjejer skulle leka med dockor eller 

leksaksbilar. Dessa frågor ställdes för att ta reda på vilka attityder som fanns men också 

för att värdera hur barn i olika åldrar påverkades av könsroller. 90% av alla barn gav svar 

som var konforma med könsstereotypiska bilder. De yngsta barnen var mer accepterande 

gentemot könsnormer medan de äldre barnen var mer flexibla. Undersökningen visade 

också att flickor var mer benägna att svara med det stereotypiska pojkalternativet än 

pojkarna var att svara med det stereotypiska flickalternativet. Den här artikeln bevisade 

hur även barn är socialt inrutade i könsroller. Vi tog hjälp av den här artikeln för att se 

om kvinnliga hundägare var mer medvetna om de könsnormer som finns och om detta 

gjorde att de såg annorlunda på sin hund än manliga hundägare gjorde. 

 

Ella Westland (1993) gjorde ett projekt där hon ville utforska den feministiska hypotesen 

att klassiska Askunge-liknande sagor främjar könsstereotyper som förstärker den 

traditionella synen på kvinnlighet. Undersökningen baserades på ett arbete med över 100 

pojkar och flickor i åldrarna 9-11år. Barnen fick diskutera i grupp om vad de tyckte om 

sagorna samt berätta om sin syn på sagorna med att måla bilder och skriva en egen 

berättelse. Westlands resultat både bevisade och motbevisade hypotesen då flera flickor 

valde att måla den klassiskt stereotypiska bilden av en vacker prinsessa och många av 

pojkarna valde att måla våldsamma och stötande bilder. De synpunkter flickorna hade på 

de könsroller som de valde att måla skiljde sig markant i diskussionerna. Flera flickor 

valde att identifiera sig mer med de prinsessor som målades upp som mer självständiga 

än de klassiska prinsessorna. Pojkarna däremot valde att hålla fast vid den traditionella 

synen på prinsar och prinsessor. Resultatet som kunde tolkas utifrån barnens egenskrivna 

berättelser visade att många flickor valde att skriva om en ”tomboy-prinsessa” och de 

andra valde att skriva om den traditionella prinsessan. Artikeln var relevant för studien 

då den visade hur vårt samhälle präglas av könsnormer. Studen användes för att se om 
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kvinnliga hundägare var mer benägna att frångå könsstereotyper än manliga hundägare 

när de interagerade med sina hundar. 

4. Metod 

Under följande underrubriker presenteras val av studiens metodologiska design, 

empiriska instrument, studiens tillvägagångssätt, urval, analysmetood, etiska 

överväganden samt studiens tillförlitlighet.  

4.1. Metodval 

För att besvara studiens frågeställning valdes en etnografisk forskningsmetod. Detta val 

innebar att vi kunde studera hundägare och deras hundar i deras naturliga miljö och 

därmed få en kontextuell förståelse (Bryman, 2011). Därmed kunde en närhet till 

deltagarna skapas på ett sätt som inte skulle kunna skapas i en kvantitativ studie. Denna 

närhet gjorde att hundägarna och deras hundar kunde studeras i deras naturliga miljö och 

ses utifrån hundägarnas perspektiv (ibid). En etnografisk studie innebär att forskaren ofta 

gör deltagande observationer där hen vill komma närmare grupper som delar samma 

kultur (Creswell, 2012), i detta fall hundägare. Forskaren försöker att tolka de mönster 

som finns i gruppens värderingar, språk och beteende (ibid). Detta ledde till att vi kunde 

få en djupare förståelse för hundägare som grupp och deras kultur. Genom deltagande 

observationer med en dold roll kunde observationerna få en djupare mening ur de samspel 

hundägare hade mellan sina hundar i deras naturliga miljö. På detta sätt kunde samspelet 

studeras i interaktionen, vilket inte hade kunnat uppnås på samma sätt utifrån exempelvis 

enkätfrågor inom kvantitativa metoder (Bryman, 2011). Nackdelen med en dold roll inom 

etnografin var att studien inte kunde gå in på djupet med hjälp av riktade samtal, även om 

det kunde ställas frågor till hundägarna under observationerna. Det gick inte heller att 

fånga alla skäl eller reflektioner som hundägarnas hade vad gäller samspelen med sina 

hundar (ibid). Dock kunde det “sanna” beteendet i interaktionen studeras, vilket var av 

största vikt eftersom det var där intresset låg. Studien gjordes på en hundrastplats i en 

medelstor svensk stad. Vid observationstillfällena medtogs egna hundar för att vi skulle 

kunna smälta in i omgivningen i och med den dolda rollen, och för att kunna etablera 

kontakt med de hundägare som observerades i den offentliga öppna miljön (ibid). 
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4.2. Empiriska instrument 

Denna kvalitativa studie har ett etnografiskt ramverk där deltagande observationer med 

en dold roll valts som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). Med deltagande 

observationer tilläts vi se hundägarnas samspel med sina hundar i sin naturliga och sociala 

miljö så att vi  kunde besvara våra forskningsfrågor på bästa sätt (Ceswell, 2012). I och 

med vår dolda roll valde vi att först och främst föra mentala noteringar då det var olägligt 

att föra anteckningar vid observationerna (Bryman, 2011). Efter varje 

observationstillfälle förde vi så snabbt som möjligt kortfattade provisoriska anteckningar 

med hjälp av mobiltelefoner, papper och penna, för att få en minnesbild av viktiga och 

relevanta skeenden av observationen. Detta följdes sedan av mer detaljerade fullständiga 

fältanteckningar där vi tolkade våra provisoriska anteckningar (ibid). Valet att inte föra 

anteckningar under observationsprocessen var för att fokusera helt på de samtal som 

fördes med hundägarna på plats, men också för att det inte föreföll naturligt att föra 

anteckningar inför hundägarna. Se bilaga för exempel på intervjufrågor som var aktuella 

att ställa till hundägarna under observationerna. 

4.3.  Tillvägagångsätt 

Tillvägagångssättet för denna etnografiska studie utfördes med deltagande observationer 

där vi hade en dold roll (Bryman, 2011), för att kunna observera hundägarnas “sanna” 

beteende i den sociala interaktionen på en hundrastgård. De första observationerna 

handlade om att kartlägga vid ungefär vilken tid hundägarna befann sig på 

hundrastgården. Detta visade sig efter hand ha mer med årstiden att göra än med 

klockslaget, eftersom antalet hundägare ökade med tiden från januari till april. 

Observationerna gjordes från januari till april flera gånger i veckan där varje 

observationstillfälle varade mellan en timma till tre timmar. Dock dök det inte alltid upp 

hundägare som kunde delta i observationerna vid varje tillfälle, vilket troligen hade med 

årstiden att göra då det snöade vid dessa tillfällen. Vid samtliga tillfällen togs de två 

observationshundarna Piff och Puff med, för att vi lättare skulle kunna smälta in i 

gemenskapen och för att underlätta intervjuprocessen. Detta eftersom 

observationshundarna blev en naturlig ingång till konversation med hundägarna i och 

med vår dolda roll (ibid). Efteråt förde vi provisoriska anteckningar på varsitt håll, som 

vi senare diskuterade och jämförde för att kunna skriva våra fullständiga fältanteckningar 
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(ibid). Dessa fältanteckningar genererade till att vi kunde identifiera och  plocka fram 

våra tre teman: Hundens kön utifrån sociala normer med subtemat tillskrivande utifrån 

hundägarens kön, “Mammaroll” och förväntningar på hundens beteende. För att 

identifiera och koda teman användes analysmetoden tematisk analys (Braun & Clarke, 

2006; Bernard & Ryan, 2010). Denna metod användes för att vi skulle kunna få en ökad 

förståelse för hundägarnas beteende kring genuskonstruktion och tillskrivanden av 

könsroller. Kodningen av teman togs fram ur en steg-för-steg-guide (Braun & Clarke, 

2006) som presenteras i detalj under rubrik: 4.5. Analysmetod. Vi har dessutom använt 

oss av olika observationstekniker så som repetitioner, likheter och skillnader, samt 

skärande och sorterande (Bernard & Ryan, 2010) som beskrivs mer i detalj under rubriken 

4.5. Analysmetod. Med hjälp av denna guide och dessa observationstekniker kunde vi 

identifiera och koda våra teman, vilket genererade till att dessa kunde kategoriseras in i 

ett tematiskt schema (se tabell 2: tematiskt schema). 

4.4. Urval 

Studiens urval bestod av hundägare och deras hundar på en hundrastgård i en medelstor 

stad i Sverige. Urvalet bestod av totalt sjutton hundägare, varav sex av dessa var barn, 

och totalt tretton hundar. Hundrastgården som valdes var relativt nyöppnad och välkänd, 

vilket vi resonerade skulle leda till en större krets hundägare. Hänsyn lades även till 

pendlingsavstånd från våra bostäder. Vi valde först att gå dit under sena eftermiddagar då 

vi resonerade att hundägarna skulle gå dit efter jobbet hellre än innan. Detta visade sig 

senare inte ha någon större betydelse då antalet hundägare på hundrastgården styrdes mer 

av väder och årstid. När det snöade eller regnade kom få eller inga hundägare till platsen, 

vilket ledde oss till att basera observationstiden efter väder hellre än efter klockslag. 

Observationerna gjordes flera gånger i veckan under fyra månaders tid under våren 2016 

för att vi kontinuerligt skulle kunna observera och samtala med hundägarna. Det var av 

största intresse för undersökningen att observera hundägarna som följer könsnormerna 

och även att hitta hundägare som avvek från dessa. 

 

Hundarnas storlek som observerades på hundrastgården utgick från tre olika storlekar: 

liten hund, mellanstor hund och stor hund. En liten hunds mankhöjd räcker upp till vaden, 
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en mellanstor hunds mankhöjd räcker upp till knät och en stor hunds mankhöjd skall gå 

över knät som är ca 50 cm. 

 

I kodningen gjorde vi valet att benämna hundägarna och hundarna med binära namn för 

att kunna presentera data utifrån biologiska kön. De kodade namnen bygger på karaktärer 

ur olika Disney-filmer. Vid samtliga tillfällen fanns även observanternas två hundar på 

plats. Dessa fick de kodade namnen Piff och Puff. Piff räknas som en mellanstor hund 

och är en tik medan Puff är en liten hane.  

 

Tabell 1: urval 

Datum: Tid: Hundägare Hund: 

27/1 15.30 - 16.30 

16.45 - 18.20 

17.30 - 17.45 

Micke 

Peter Pan  

Lady 

Molle (Liten, hane) 

Tingeling (Mellan, tik) 

Lufsen (Liten, hane) 

3/2 15.45 - 17.30 
 

16.15 - 16.50 
 

16.50 - 17.20 

17.00 - 17.20 

Robin Hood 
 

Bob + barn: Dash, 

Violet  

Penny  

Elsa  

Marian  (Stor, tik), Lille John 

(Stor, hane) 

Jack-Jack (Stor, hane) 
 

Bolt (Stor, hane) 

Anna (Mellan, tik) 

24/2 15.30 - 16.30 Robin Hood Marian, Lille John 

29/2 15.30 - 16.15 Micke  

Tjifen (kompis till 

Micke) 

Molle 

3/3 14.00 - 15.00 Penny + barn: 

Strumpan, Roffe 

Bolt 

11/3 14.30 - 14.55 Lilo Stitch (Liten, hane) 

18/3 14.00 - 15.00 Gabriella Petronella (Liten, tik) 

22/4 16.00 - 17.30 
 

16.30 - 17.30 

16.45 - 17.30 

17.00 - 17.30 

17.10 - 17.30 

Gothel + barn: 

Rapunsel 

Robin Hood 

Gabriella 

Aladdin  

Mulan 

Flynn Ryder (Stor, hane) 
 

Marian, Lille John 

Petronella  

Jasmin (Mellan, tik) 

Mushu (Mellan, hane) 
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4.5.  Analysmetod  

Tematisk analys är en analytisk metod som hjälper till att fånga upp, identifiera, analysera 

och kategorisera relevanta och viktiga mönster som går att finna i den 

insamlade  kvalitativa datan (Braun & Clarke, 2006; Bernard & Ryan, 2010). För att få 

fram och identifiera centrala och viktiga teman, samt för att förstå hundägarnas beteende 

kring genuskonstruktion och tillskrivanden av könsroller, användes en tematisk analys 

(Braun & Clarke, 2006) i denna studie. Denna metod är dessutom väldigt flexibel och 

användbar inom kvalitativa studier (ibid). Tillsammans med ett tematiskt schema (se 

tabell 2: tematiskt schema) kunde vi koda och identifiera tre teman: Hundens kön utifrån 

sociala normer med subtemat tillskrivande utifrån hundägarens kön, “Mammaroll” och 

förväntningar på hundens beteende. För att få fram dessa teman har vi i denna studie följt 

Virginia Baruns och Victoria Clarkes (2006) steg-för-steg-guide. Vi började med att lägga 

märke till olika beteendemönster hos hundägarna under tiden observationerna 

genomfördes. De beteendemönster som upptäcktes kodades och sorterades sedan in i 

olika kategorier. Efter kodningen kunde vi generera fram tre stora teman, därefter fick 

varje enskilt tema en detaljerad analys (Braun & Clarke, 2006).  

 

För att kunna fånga upp och identifiera relevanta mönster under observationerna använde 

vi oss av olika observationstekniker (Bernard & Ryan, 2010). En av dessa 

observationstekniker involverade repetitioner där vi tittade på vilka beteendemönster som 

oftast återkom och vilka beteendemönster som var mindre vanligt förekommande eller 

avvek helt. Ju oftare ett beteendemönster uppkom i våra observationer desto mer sannolikt 

kunde vi tolka detta som ett återkommande och relevant tema (ibid); ett sådant tema som 

tydligt återkom i våra observationer var “mammaroll”. Temat “mammaroll” uppstod då 

det var just ett återkommande och repetitivt beteendemönster särskilt hos de kvinnliga 

hundägarna. De benämnde sig själva som mammor till sina hundar, samt benämnde sina 

hundar som “bebisar” och barn, vilket också var anledningen till att temat fick namnet 

“mammaroll”. Övriga teman namngavs efter våra forskningsfrågor. 

 

En annan observationsteknik som användes för att fånga upp mönster som kunde bilda 

teman som kunde relateras till vårt syfte och våra frågeställningar var att se på likheter 

och skillnader, (Bernard & Ryan, 2010) bland annat mellan kvinnliga och manliga 
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hundägare i studien. En tredje teknik som användes för att ytterligare få fram centrala och 

relevanta teman var tekniken skärande och sorterande (ibid), vilket innebär att man 

identifierar relevanta uttryck och sedan sorterar in dem i kategorier som hör ihop (ibid). 

Detta gav oss möjlighet att få fram våra tre teman samt vårt subtema Tillskrivande utifrån 

hundägarens kön.  

 

Tabell 2: tematiskt schema 

Huvudtema 1: 

Hundens kön utifrån 

sociala normer  

Huvudtema 2: 

“Mammaroll” 

Huvudtema 3: 

Förväntningar på hundens 

beteende  

 Hundens biologiska 

kön 

 “Typisk tjej” 

 “Riktig dam” 

 Stor = hane 

 Maskulina termer 

 Feminina termer 

 Bebis/barn 

 Mammaroll 

 Bebisspråk 

 Barnreferenser 

 Relationer 

 “Gos” 

 Kompis/följeslagare 

 Kvinnor = vårdande 

 Män = stoiska 

 “Mesig” 

 “Din lilla fegis” 

 “ För snäll” 

 “Fel” kön 

 Förmänskligande 

 Stereotypiska attribut 

 

  

Subtema: 

Tillskrivande utifrån 

hundägarens kön 

  

 Könad rekvisita  

 Hunden = objekt 

 “Tuffa tjejer”  

 “Bitchar” 

 “Säga ifrån” 

 Identifiering med 

hund 

  

 

4.6. Etiska överväganden 

Denna etnografiska studie har gjorts med observationer där vi nyttjat en deltagande dold 

roll (Bryman, 2011). Med denna dolda roll bröt denna studie eventuellt mot flera av de 

fyra etiska forskningskraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket ställde oss inför ett etiskt dilemma 

(Nachmias & Nachmias, 2008). 
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Med vår dolda roll under observationerna kunde vi inte informera berörda personer som 

studerades om studiens syfte och om de eventuella risker som skulle kunna uppstå; 

därmed kunde inte informationskravet uppfyllas (Nachmias & Nachmias, 2008; Bryman, 

2011). Dessutom rörde det sig även om en fråga om att vi som dolda observatörer gjorde 

intrång i deltagarnas privatliv, då de inte kunde samtycka till huruvida de önskade delta i 

studien helt eller hoppa över en fråga de ansåg vara för privat när de intervjuades. Dock 

hanterades ingen känslig information i studien (Nachmias & Nachmias, 2008). Men 

eftersom vi observerade våra hundägare på en öppen och offentlig hundrastgård är det en 

diskussionsfråga huruvida vi faktiskt gjorde intrång på deras privatliv eller inte. Tyvärr 

gjorde vår dolda roll som observatörer att inte heller samtyckeskravet kunde uppfyllas då 

deltagarna inte fick chansen att samtycka till att delta i studien. Anledningen till att vi inte 

bad om samtycke i efterhand berodde delvis på tidsbrist, men även på tillgänglighet då 

det var svårt att få tag i hundägarna då vi inte vet deras identitet. Att inte uppfylla dessa 

två etiska forskningskrav blev ett etiskt dilemma (ibid) för studien och var en kostnad för 

att kunna använda en dold rolls fördelar i observationerna.  

 

Som observatörer måste vi respektera de som studeras rätt till anonymitet och privatliv 

och hantera den information och data som samlas in under observationerna med största 

konfidentialitet (Bryman, 2011). Eftersom vi inte uppfyllde samtyckeskravet och 

informationskravet i denna studie var det av största vikt att säkerhetsställa deltagarnas 

anonymitet. För att säkerhetsställa hundägarnas anonymitet, gav vi både dem och deras 

hundar pseudonymer (Nachmias & Nachmias, 2008). Detta gör att de deltagande 

hundägarna inte skall kunna identifieras av utomstående samt att vi inte vid något tillfälle 

nämnde vart hundrastgården var belägen eller i vilken stad vi befann oss i. Vi har 

dessutom sett till att ingen utomstående skall kunna komma åt den insamlade datan då vi 

har kodat alla hundägare och hundar och raderat all information som på något sätt kan 

kopplas till dem. Därför har vi inte heller angett hundras eller färg på hunden. Vi har inte 

heller angett någonting som gör att hundägarna skulle kunna identifiera varandra om de 

skulle ta del av studien i efterhand. Vi har exempelvis inte skrivit någonting om 

hundägarnas namn, etnicitet eller ålder; med undantag för att vi skrivit att några i studien 

är barn. Genom detta informationsskydd har vi uppfyllt konfidentialitetskravet (Bryman, 
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2011). När det kommer till nyttjandekravet innebär det att den data och de uppgifter som 

har samlats in om enskilda individer under denna etnografiska studie används endast för 

forskningsändamål (Bryman, 2011). Vi kommer därför inte att använda de insamlade 

uppgifterna om enskilda i icke-vetenskapliga syften, utan all information kommer enbart 

nyttjas för forskningsändamål. Med detta uppfyller denna studie nyttjandekravet.  

 

Som observatörer i denna studie var vi medvetna om att vår närvaro skulle kunna komma 

att påverka de interaktioner som uppstod mellan hundägare och hundar om de vetat om 

vår egentliga roll. Därmed hade vår närvaro påverkat det beteende vi ämnade studera och 

därmed även påverkat studiens resultat och utgång. Med denna argumentation som grund 

ville vi kunna studera ett socialt beteende i sin naturliga miljö utan yttre påverkan och 

därmed valde vi att nyttja en dold roll. Den diskussion som rör etiken i denna studie gör 

att vi måste balansera kostnader och fördelar (Nachmias & Nachmias, 2008). Fördel med 

en dold roll gör att vi kan observera ett socialt beteende i sin naturliga miljö utan att det 

påverkas, men med en dold roll blir det också svårt att uppfylla både informationskravet 

och samtyckeskravet (Bryman, 2011). Vid detta etiska dilemma var det, som tidigare 

nämnts, av största vikt att hantera informationen som samlats in under observationerna 

med konfidentialitet.  

4.7. Tillförlitlighet 

I en etnografisk studie är det viktigt att på bästa sätt försöka förklara och beskriva de 

beteenden som studeras (Creswell, 2012). Dessutom är det viktigt att systematiskt föra 

fältanteckningar på den information som tas upp under observationerna. För att lyckas 

med detta måste etnograferna hela tiden vara delaktiga i den interaktion som uppstår 

under observationerna och ständigt växla mellan att observera de situationer som uppstår 

och att intervjua de som observeras (ibid). För att få en så god studie som möjligt är det 

viktigt att se på validiteten och reliabiliteten. Validitet innebär att vi tittar på huruvida vi 

faktiskt observerar och identifierar det vi avser att studera (Bryman, 2011). Reliabilitet 

innebär huruvida det resultat man får i studien skulle kunna vara detsamma om man gör 

undersökningen på nytt vid ett annat tillfälle (ibid), det vill säga hur pålitlig studiens 

resultat är över tid. Oftast nyttjas dessa kriterium vid kvantitativa studier (ibid). I vår 
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kvalitativa studie har vi däremot valt att istället se över andra kriterium för att bedöma 

denna studies kvalité.  

 

Yvonna S. Lincoln och Egon G. Guba (1985) använde ett alternativt sätt att bedöma och 

värdera kvalitativa studier som de kallar för tillförlitlighet, vilket motsvarar begreppen 

validitet och reliabilitet. För att stärka denna studie var det därför nödvändigt ta reda på 

om resultatet för denna studie var tillförlitligt (ibid). Tillförlitlighet består av fyra unika 

termer; dessa fyra är: trovärdighet (motsvarar intern validitet), överförbarhet (motsvarar 

extern validitet), pålitlighet (motsvarar reliabilitet) och konformitet (motsvarar 

objektivitet) (Creswell, 2012). För att omsätta dessa kvalitetskriterier i praktiken har vi 

använt oss av dessa fyra olika tekniker för att stärka studiens tillförlitlighet. Ett viktigt 

kriterium för att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet är att se hur trovärdiga de 

insamlade resultaten är. Därmed måste vi svara på frågan: Hur kongruenta är resultaten 

av den sociala verkligheten? (Lincoln & Guba, 1985). Vi har haft ett stort långvarigt 

engagemang under alla våra observationer för att kunna ta lärdom av hundägarnas kultur 

och för att få en trovärdig bild av den sociala verkligheten. Därmed har vi kunnat fatta 

beslut om vad som är tydligt framträdande och relevant för studiens syfte (Creswell, 

2012). Detta gjorde även att vi kunde etablera en trovärdighet i de resultat vi samlade in. 

Lincoln och Guba (1985) menar att om resultatet från en studie kan överföras från en 

kontext till en annan, är en empirisk fråga. Därmed bör vi göra en “tät” beskrivning av 

vårt resultat. Med hjälp av täta beskrivningar (Creswell, 2012) tillåts läsaren fatta egna 

beslut om att överföra studiens resultat till andra kontexter. Eftersom en etnografisk 

metod valdes, studerade vi en liten grupp av individer intensivt för att besvara våra 

forskningsfrågor. Dessa individer innefattade en liten grupp av hundägare. Vi försökte 

därmed att i detalj beskriva våra deltagares beteende under varje tema i resultatet så att 

deras beteende och egenskaper ska kunna överföras till en annan kontext. 

 

Motsvarighet till reliabiliteten enligt Lincoln and Guba (1985) är pålitlighet. För att kunna 

göra studien pålitlig måste vi avgöra om studiens resultat kan göras om och replikeras 

med liknande deltagare och ämne, i en liknande kontext (ibid). För att stärka studiens 

pålitlighet har vi noggrant försökt beskriva tillvägagångssättet för denna studie, det vill 

säga en tydlig redogörelse för utförande av observationer, kodning av datainsamling samt 
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analys av data (Creswell, 2012) under berörda rubriker i metodelen. Inför denna studie 

diskuterade vi tillsammans våra fördomar och eventuella förväntningar som skulle kunna 

påverka detta arbete. Därmed försökte vi klargöra vår partiskhet i inledningen av den här 

studien så läsaren skulle förstå vart vår ställning till forskningsproblemet står (Creswell, 

2012). Det är nämligen viktigt att visa objektivitet när man arbetar med en studie och 

därmed bryta ner sina fördomar för att sedan se på det fenomen man studerar med nya 

ögon (ibid). Genom att ha kontroll över våra värderingar och fördomar påverkades inte 

studien på ett avgörande sätt, det vill säga vi var objektiva och därmed stärktes validiteten 

med konfirmering (Bryman, 2011). 

5. Resultat 

Resultatet som följer presenteras i tre huvudteman: Hundens kön utifrån sociala normer 

med subtemat: Tillskrivande utifrån hundägarens kön, “Mammaroll” och Förväntningar 

på hundens beteende, som kom fram ur observationerna via en tematisk kodning. Dessa 

teman beskrivs i detalj i följande rubriker nedan. 

5.1. Hundens kön utifrån sociala normer  

Med vårt första tema, kallat Hundens kön utifrån sociala normer analyserades det 

material som hade med hundens biologiska kön att göra. Vi hittade även ett subtema där 

tillskrivandet av könsroller utgick mer ifrån hundägarens kön. Detta ledde oss till 

subtemat Tillskrivande utifrån hundägarens kön. I Resultatet på temat Hundens kön 

utifrån sociala normer kunde vi urskilja de förväntningar hundägarna hade på hundens 

könsroll utifrån hundens biologiska kön. I observationerna fick vi bland annat ta del av 

förväntningen att en stor hund, oavsett biologiskt kön, ofta ses som en han-hund; både 

från deltagare i observationen och från deltagarnas egna berättelser. Vi fick också en 

inblick i hur dessa roller skapats utifrån mänskliga könsroller. Hundägarna beskrev till 

exempel ofta sina hundar som “typiska hon-hundar”, vilket var särskilt vanligt hos 

manliga hundägare med tikar. Ett exempel på detta var när hundägaren Robin Hood 

beskrev sin tik Marian med: “Hon är en typisk tjej; En riktig dam”.  

 

Vid ett annat observationstillfälle beskrev Robin Hood sina två jämnstora hundar med 

olika adjektiv beroende på hundens kön. Hanen Lille John beskrevs som “muskulös och 
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fit” och tiken Marian beskrevs som “slank och fin”. Resultatet visade, som nämnts 

tidigare, också ett mönster att många hundägare ser stora hundar som maskulina och ofta 

antar att en stor hund är en hane, som till exempel när Mike upprepade gånger benämnde 

observationshunden Piff som en hane. Där fanns också en antydan till rädsla när Micke 

bland annat frågade: “Kommer han bitas?”. Han ställde frågan många gånger under 

observationstillfällena, men övergick långsamt till att uppvisa en mer avspänd attityd till 

Piff. Dock förändrades inte Mickes könsbenämnande pronomen trots att han blev upplyst 

om att Piff är en tik samtliga gånger. Vid ett observationstillfälle hade Micke med sig sin 

kompis Tjifen som även han benämnde tiken Piff som “han”. Micke lekte även vårdslöst 

med Piff i Tjifens närvaro och vid ett tillfälle skrämde han upp Tjifen med att skrika: 

“AKTA DIG, NU KOMMER HAN”. Vid tillfället sprang Micke mot Tjifen varpå Piff 

sprang efter och ville leka. Tjifen blev rädd av detta och ryggade tillbaka när Piff kom 

springandes.  

 

Hundägaren Peter Pan var den enda i studien som uppvisade någon slags förståelse och 

ett kritiskt tänkande gentemot antagandet om vilket kön hunden har, begrundat på 

hundens storlek. Peter Pan var också den hundägare som uppvisade störst medvetenhet 

vad gäller genus och beskrev enbart Tingeling som någon som ville busa och leka. Inga 

“könade” termer användes när han beskrev sin hund, utan han använde ett neutralt tilltal. 

Han beskrev således att hon var busig hellre än att säga “en busig tjej”. Han berättade för 

oss att även han mött människor som gjort antaganden om att Tingeling är en hane och 

att han inte gillar det; “Jag blir arg när folk tar för givet att Tingeling är en hane, även 

om jag tydligt säger att hon är en hona”. 

 

5.1.1. Tillskrivande utifrån hundägarens kön 

Resultatet visade att många hundägare inte enbart tillskrev könsroller utifrån hundens 

kön, utan även utifrån sitt eget, därmed växte vårt subtema Tillskrivande utifrån 

hundägarens kön fram. De flesta hundägarna beskrev sina tikar som “tuffa tjejer” som 

gör rätt i att säga ifrån. Ett exempel på detta var när hundägaren Gabriella berättade om 

sin tik Petronella: ”Hon är en självständig tjej som vet vad hon vill”. Detta mönster sågs 

även när Aladdin beskrev sin tik Jasmin: “Jasmin är en tuff tjej som gärna säger vad hon 

tycker”.  
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Hundägarna hade även en tendens att beskriva sina hundars beteende och personlighet  på 

ett sätt som speglade hundägarnas egna mänskliga värderingar under observationerna. 

När Pennys hund Bolt upprepade gånger försökte para sig med Piff och inte gav sig, 

utbrast Penny åt Bolt: “Din kåte jävel”. Senare fick vi intrycket att Penny sympatiserade 

med Piff då hon hejade på henne och sa: “Det är bra att hon biter ifrån så att han ska 

lära sig att inte vara så jävla kaxig”. Sedan sa Penny även: “Det vet man ju själv att det 

inte är så roligt när någon är på en i baken”, vilket kan tolkas som att hon identifierar 

sig med Piffs könsroll. Detta var ett mönster som uppfattades med ett flertal hundägare; 

till exempel när vi pratade med Lilo om Piff och vi berättade att “Piff kan vara en riktig 

bitch ibland”. Lilo svarade då: “Men det ska ju tjejer vara”. 

 

Ett annat mönster som uppfattades under observationerna var att hunden kunde bli som 

en slags rekvisita för hundägaren. Ett tydligt exempel på detta var när Gothel och 

Rapunsel tog upp Puff och gosade med honom, varpå Gothel utbrast: ”Om jag hade haft 

en sådan söt liten hund skulle jag bära runt honom i en liten väska och gett honom en 

massa fina rosa kläder och halsband”. I fallet med Gothel blev hunden som en slags 

förlängning av hundägarens eget kön, eftersom Gothel och Rapunsel förhöll sig till Puff 

som ett litet barn, eller till och med som en liten docka. Vi avslutade med detta exempel 

för att bygga vidare på beteendet att förhålla sig till sin hund som ett litet barn, vilket leder 

oss till nästa tema. 

5.2. “Mammaroll”  

Med det andra temat, “mammaroll” analyserades hur hundägaren betedde sig och 

tillskrev olika mänskliga roller till sina hundar så som exempel barn eller kamrater och 

följeslagare. Under observationerna upptäckte vi tydliga skillnader i hur kvinnliga och 

manliga hundägare såg på relationen till sina hundar. De kvinnliga hundägarna tenderade 

att se sina hundar som sina barn medans de manliga hundägarna tenderade att se sina 

hundar mer som sina kamrater. Dessa mänskliga relationer visades tydligt då många 

kvinnor bland annat refererade till sig själva som hundens “mamma” och refererade till 

hunden som ”sitt barn” eller som “sin bebis”. Flera av de kvinnliga hundägarna ropade 

också “kom till mamma” när de kallade på sin hund samt pratade ”bebisspråk” och 
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behandlade hundarna som barn. Detta visades tydligt då hundägaren Gabriella beskrev 

tiken Petronella: “Petronella  är ju min lilla bebis, även mina kompisar behandlar henne 

som en bebis”. Även Lilo uppvisade detta mönster och benämnde sig själv som Stitch 

mamma. Lilo refererade även till sin mamma som Stitch “mormor” när hon talade till 

Stich. “Ska vi gå hem till mormor nu?”. Ett annat tydligt exempel på detta mönster var 

när Penny beskrev sin stora hanhund Bolt som en “bångstyrig tonåring” och även 

refererade till honom som en son: “Han är som en ouppfostrad son”. 

 

Däremot tog inte de manliga hundägarna rollen som hundens pappa utan de agerade 

utifrån en mer kamratlig roll till sin hund. Bland annat refererade Robin Hood ofta till 

sina två hundar som sina kamrater. Ett annat mönster som uppfattades vad gäller 

hundägarens kön var att kvinnor och tjejer oftare var försiktigare med de små hundarna 

och visade mer ömhet och pratade kärleksfullt med hundarna, medans männen och 

pojkarna antingen hade en stoisk relation till hundarna, aktiverade dem genom övningar 

eller lekte “hårdhänt”. Ett exempel på denna hårdhänthet var vid ett tillfälle då Micke 

högg tag i Molle och svingade upp honom över axeln. De manliga hundägarna lade även 

större tyngd vid att vara ledare för eller vänner till sina hundar då de hellre aktiverade 

hundarna på olika sätt. Exempelvis brukade Peter Pan göra olika agilitytricks med 

Tingeling och Robin Hood kastade pinnar till Marian och Lille John. Tjejerna och 

kvinnorna klappade gärna och ställde frågor och gosade med hundarna oavsett storlek på 

hunden, medans männen ofta stod avsides och uppvisade ett mer neutralt kroppsspråk. 

Robin Hood stod mestadels lutad mot staketet under observationerna och klappade inte 

på Piff när hon satte sig bredvid honom. Även Bob och hans son Dash uppvisade detta 

neutrala kroppsspråk medans Violet gärna ville hålla Puff och klappa på de andra 

hundarna. Peter Pan uppvisade ett avvikande beteende då han uppvisade ett ömt 

kroppsspråk, sa snälla saker till hundarna och klappade på dem när de kom fram till 

honom: “Va söt du är”. 

5.3. Förväntningar på hundens beteende:  

Med det tredje temat, kallat “Förväntningar på hundens beteende”, analyserades hur 

hundägaren uttryckte vilka förväntningar hen hade på sin hund utifrån hundens biologiska 

kön. I flera observationer kunde vi tydligt se ett mönster där hundägarna beskrev sina 
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hundar efter mänskliga könsnormer och könsstereotyper. Ett exempel på detta 

“förmänskligande” var fallet där hundägaren Robin Hood reagerade när vi kallade Piff 

“plufsig”. Robin Hood svarade då: “Om någon skulle säga så till er skulle den få sig en 

örfil”. Ett annat exempel på detta skedde när en av oss förkunnade att hon, liksom Puff , 

skulle ha rört sig bort från social interaktion och hittat ett eget hörn att vara i. Hundägaren 

Penny svarade då: “Men du är ju inte en kille”. 

 

Många hundägare ifrågasatte inte sin syn på könsnormerna när hunden avvek från dessa. 

Ett exempel på detta var när hundägaren Gabriella beskrev sin tik Petronella: ”En tuff tjej 

som gärna hugger ifrån när hon tycker att något är fel, att hon är väldigt dominant och 

nästan beter sig som en hanhund”. Däremot noterades att det inte var lika tillåtet för 

hanhundar att avvika från den manliga könsstereotypen. Ett exempel på detta var när 

Robin Hood berättade att hans tik Marian brukade sno Lille Johns mat och Robin Hood 

berättade att: “Lille John är alldeles för snäll”. Liknande mönster uppfattades när Lady 

sade åt sin hanhund Lufsen att han var feg för att han bet ifrån när den större tiken 

Tingeling ville leka med honom: “Bits du, din lille fegis”. Ett annat mönster som 

noterades var att många hundägare beskrev sina tikar genom motsägelsefulla 

tillskrivanden vad gäller könsroller. Tidigare nämndes att Gabriella benämnde Petronella 

som en dominant hanhund. Vid ett annat tillfälle beskrev dock Gabriella sin tik med mer 

stereotypiskt feminina, vårdande drag och använde sig till och med av en moderlig 

beskrivning: “Hon är bestämd och går gärna emellan när det är bråk, lite som en mamma. 

Sen vill hon gärna kolla så att alla mår bra om de andra leker lite för hårdhänt och säger 

gärna till dem”. Samma gäller Robin Hood då han tidigare beskrivit Marian som “en 

typisk tjej” men senare beskrev henne som dominant och att hon brukade ta Lille Johns 

mat. 

6. Analys 

Människor har förväntningar på andra individers beteende och skapar då förväntningar 

på de relationer de har till andra individer. Denna studie visade att människan inte enbart 

skapar förväntningar hos andra människor utan även hos sina hundar då de formar bland 

annat roller till dem. Nedan presenteras analysen av resultatet. 
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6.1. Hundens kön utifrån sociala normer  

I Sheldon Strykers (1980) roll-teori är positioner en viktig del som leder till ett förväntat 

beteende av olika kategorier av människor i vårt samhälle. Det är i vår vardag som vi lär 

oss hur vi ska förhålla oss till varandra och hur vi ska bete oss i olika situationer. Genom 

rolltagande menar Stryker (1980) att vi kan lära oss vad som förväntas av oss i en roll. 

Hundägarna interagerade med sina hundar genom att skapa och ge dem roller och därmed 

skapades även förväntningar på hundarnas beteende. Dessa roller var formade efter våra 

mänskliga normer där de mänskliga könsrollerna var tydligt framträdande. Hundarna 

beskrevs ofta i form av könsstereotyper som “en typisk tjej”. Detta beror på att människan 

uppfattar de roller hen identifierar sig med som viktiga och för att passa in i samhället bör 

hen följa de normer och förväntningar som medföljer dessa roller (Stryker, 1980). 

Hundägarna förväntade sig således att hundarna skulle agera efter de mänskliga 

könsroller som finns i vårt samhälle. Dessutom försökte hundägaren göra hundens roll 

tydlig inför de runt omkring när hen beskriver sin hund för andra. 

 

Connell (2009) talar om att det anses som provocerande att frångå de traditionella 

könsrollerna och att människor gärna vill betona vilka som anses som ”riktiga män” eller 

”riktiga kvinnor”. Detta skulle kunna förklara Robin Hoods och Gabriellas sätt att 

framhäva att deras hundar var ”riktiga” damer eller tjejer, trots att de egentligen aldrig 

utvecklade vad detta innebär. Stundtals frångick hundarna könsnormen som hundägarna 

själva tillskrivit med ett påstående som var riktat åt motsatt könsrolls håll, som till 

exempel när Gabriella både beskrev Petronella som “sin lilla bebis” eller som en mamma 

och som en “dominant hane”. Även Lilo uppvisade mönstret att hon hade en bild av vilka 

karaktärsdrag som utgör en ”riktig tjej”. Goffman (1959) menar att om bilden som 

presenteras för betraktaren blir tydlig blir den också mer trovärdig, det vill säga hundens 

könsroll blir mer trovärdig för den som betraktar hunden och hundägaren. 

 

Både Piff och Tingeling uppfattades som maskulina vilket troligen hade med deras storlek 

att göra om man utgår från Connells (2005;2009) hegemoniska bild av mannen som 

fysiskt större och starkare än kvinnan. När Micke stod framför både Piff och Puff frågade 

han enbart om Piff skulle komma att bitas och Micke uppfattade henne som farlig, medan 

han varken lade märke till Puff eller visade något större intresse. Även när vi rättade 
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Micke när han benämnde Piff som en hane, fortsatte han. Enligt Connell (2009) skulle 

man kunna tolka den här situationen som att Micke ser Piff efter en hegemonisk 

maskulinitet där Piff är större, starkare och en potentiell förövare, eftersom han frågar om 

hon kommer bitas, vilket skulle förklara varför Micke fortsätter benämna Piff som en 

”han”. 

 

Lady tillrättavisade Lufsen när han blev rädd för Tingeling med att han var en fegis, vilket 

kan tolkas efter Butlers (2004) sociala reglering så det är en slags mobbning i relation till 

normen om manlighet. Enligt denna norm borde Lufsen vara tuff och stark som i den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2009). Enligt normen förväntas han inte heller 

vara rädd för en tjej som enligt normen ska vara svagare, mindre och underlägsen i 

relation till den manliga könsrollen. Det blir också en så kallad rollkonflikt (Stryker, 

1980) för Lufsen då han inte agerar efter den könsroll han förväntas agera efter. 

 

Även Robin Hood rättade sig efter Connells begrepp om könade kroppar (Connell, 2005) 

när han beskrev sina två hundar Lille John och Marian på olika sätt, trots att de är av 

samma storlek och kroppsbyggnad. Lille John beskrevs som “muskulös och fit” och 

Marian som “slank och fin” vilket kan tolkas som ett slags tillskrivande av könsattribut 

utifrån hegemonisk maskulinitet och överdriven femininitet (Connell & Messerscmidt, 

2005), vilka båda bygger på en patriarkal bild av vad som ses som manligt respektive 

kvinnligt. Marian frångick sin könsroll med att exempelvis starta ett hundslagsmål, vilket 

kännetecknar ett aggressivt karaktärsdrag som går i samklang med hegemonisk 

maskulinitet. När hon bröt mot normen om kvinnlighet straffades hon inte socialt; 

däremot straffades både Lufsen med att bli kallad för “lilla fegis” och Lille John blev 

kallad “alldeles för snäll” för att han lät Marian ta hans mat, vilket blir en slags social 

reglering (Butler, 2004) i relation till normen om manlighet, eftersom män varken 

förväntas vara försiktiga eller underlägsna kvinnor, varken kroppsligt eller socialt 

(Connell, 2009).  

 

6.1.1. Tillskrivande utifrån hundägarens kön  

Under observationerna upptäcktes ett mönster där hundarna sågs som en slags 

förlängning av sina hundägare, det vill säga en typ av presentation av hundägarna som 
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individer. Hundägarna använde sina hundar för att stärka sin självbild, inte enbart för att 

framstå som bra hundägare utan även för att stärka bilden av sitt eget upplevda kön som 

man respektive kvinna. När hundägare beskrev hundens beteende och personlighet 

tenderade detta att spegla hundägarens eget beteende och personlighet. Exempelvis när 

Gabriella valde att ofta betona att Petronella var en “tuff tjej” som gör rätt när hon 

markerar med att skälla, samt varför Gothel ville använda Puff som rekvisita i sin 

handväska och klä honom i rosa kläder. Goffman (1959) skriver att när en individ spelar 

en roll vill hen att de som observerar verkligen skall tro att hen besitter dessa egenskaper 

som hen framför. Med hjälp av den personliga fasaden kan individen bland annat 

framställa sin könroll efter hur hen tror att en man eller kvinna förväntas agera; även om 

detta sker genom att prata om hundens beteende. Det dikotoma sättet av att avskilja kön 

mellan manligt och kvinnligt är tydligt hos de allra flesta hundägarna och de reproducerar 

den sociala strukturen även när de pratar om sina hundar (Connell, 2009). 

 

Med hjälp av olika objekt eller rekvisita kan individen göra bilden av sig själv mer 

trovärdig i förhållande till sitt kön (Goffman, 1959). Detta skulle kunna förklara Gothels 

och Rapunsels beteende när de använde observationshunden Puff som en slags rekvisita 

för att göra bilden av sig själva som kvinnor mer trovärdiga. Genom att exempelvis klä 

hunden i rosa kläder och strasshalsband, blir hunden en förlängning av Gothels och 

Rapunsels egna självbild på hur de förväntas vara som kvinnor. Denna självbild går även 

att koppla till Connell och Messerschmidts (2005) begrepp överdriven femininitet då de 

sa att de skulle ha honom i handväskan. Enligt den överdrivna femininiteten förväntas 

kvinnor inneha karaktärsdraget att de är ömma och vårdande. Men det blir också en fråga 

om könsperformativitet (Butler, 1990), då detta beskriver hur en kvinna förväntas förhålla 

sig till en hund. Att en kvinna har en liten, utklädd hund i en handväska är en 

representation som figurerat mycket i populärkultur, vilket Gothel och Rapunsel 

reproducerade. Hur hundägarna pratade om sina hundar är väldigt förankrat i mänskliga 

könsroller; inte minst när Penny sympatiserade med Piff när Bolt försökte para sig med 

henne. Just denna situation speglar också maktrelationerna mellan könen som Connell 

pratar om där mannen ses som en potentiell förövare som utövar social makt och 

dominans (Connell, 2009). 
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6.2. “Mammaroll:  

Det andra temat som vi valt att kalla “mammaroll” kan förklaras genom Butlers (1990) 

könsperformativitet. Könsperformativiteten (Butler 1990) handlar om att repetera ett 

socialt etablerat mönster som människor har en kollektiv förståelse för. Detta skulle 

således kunna förklara temat mammaroll då kvinnor förväntas vara mer ömma och 

moderliga, vilket Connell (2009) skriver om är en feminin könsnorm. Resultatet visade 

att ingen av de manliga hundägarna hade en föräldrarelation till sin hund, vilket de 

kvinnliga hundägarna hade. 

 

Hundägarna gjorde sina hundar mänskliga genom att  tillskriva roller och på så sätt skaffa 

förväntningar på hundarnas beteende utifrån mänskliga normer. Studiens observationer 

visade hur hundägare gav både sig själva och sina hundar en roll.  Många av de kvinnliga 

deltagarna ville gärna kategorisera sig själva i rollen som hundens “mamma”. bland annat 

då flera kvinnliga hundägare ropade ”Kom till mamma” efter hunden. Därmed formades 

de kvinnliga hundägarnas beteende efter rollen som “mamma” och även deras 

förväntningar formades därefter då deras hund fick rollen som deras “barn” vilket blev 

tydligt då de pratade “bebisspråk” med sina hundar. Detta kan förklaras med Strykers 

(1980) rolltagande då hundägarna ser dessa roller som viktiga och därför tenderar att 

agera efter samhällets normer som är kopplade till dessa roller för att passa in. När en 

kvinnlig hundägare tog på sig rollen som “mamma” och därmed agerade efter de 

förväntningar som medföljer denna roll, blev därmed hennes hund automatiskt hennes 

“barn” och hunden förväntades också agera därefter. 

6.3. Förväntningar på hundens beteende: 

Goffman (1982) nämner ofta hur viktigt det är för en individ att kunna behålla sitt ansikte 

i interaktioner med andra individer. Som tidigare nämnt arbetar människan ofta väldigt 

hårt med att försöka upprätthålla en viss presentation av sig själv; en bild av hur de 

förväntas vara och på så sätt behåller de kontrollen över situationen, det vill säga 

individen behåller sitt ansikte genom att använda face-work (ibid). Eftersom hundägarna 

arbetade hårt med att försöka upprätthålla sin hunds ansikte, och på så sätt även sitt eget 

ansikte, försökte även ägaren upprätthålla hundens ansikte när hunden misslyckades med 

att följa förväntningarna på hundens beteende. Detta kan förklaras genom Strykers (1980) 
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rollkonflikt. Med rollkonflikt kan vi se att när hundägarens förväntningar på hundens 

beteende inte överensstämde med hens förväntningar på rollen av hur en typisk tik (hon-

hund) borde bete sig, levde inte hunden upp till rollens förväntningar. När en hund stod 

inför en rollkonflikt, som när han-hundarna beskrevs som “mesar” ursäktade sig 

hundägaren för hundens beteende på olika sätt och försökte upprätthålla hundens positiva 

identitet. Ett exempel på när en hundägare ansåg att hens hund avvek från könsnormerna 

och stod inför en rollkonflikt, var när Robin Hood beskrev sin hane Lille John som 

“alldeles för snäll”. Att hanhunden beskrivs som “alldeles för snäll” kan enligt Butler 

(2004) också tolkas som ett sätt att reglera Lille Johns könsroll efter vad som förväntas 

av honom. Enligt Connells (2009) uttryck hegemonisk maskulinitet kan man tolka det 

som att Robin Hood tyckte att Lille John skulle ta mer plats och säga ifrån när Marian tog 

hans mat eftersom hunden tolkas utifrån den mänskliga könsnormen att män ska ta mer 

plats och vara överlägsna kvinnor. 

 

Penny sade i en observation att hennes hund Bolt var kaxig och behövde lära sig sin plats; 

någonting som återigen skulle kunna kopplas till Connells (2009) hegemoniska 

maskulinitet eftersom det beskriver idealbilden av mannen som aggressiv och 

promiskuös. Bolt försökte vid flera tillfällen att para sig med Piff varpå Penny uttryckte 

att hon såg det hela ur Piffs synpunkt och förkunnade att Piff gjorde rätt i att markera och 

inte låta Bolt para sig med henne. Detta kan tolkas som att hon identifierar sig med Piffs 

könsroll, vilket på ett sätt belyser maktrelationerna mellan könen som Connell (2009) 

skriver om.  

 

Senare tillrättavisade Robin Hood oss när vi kallade Piff ”plufsig”. Han sa ”om någon 

hade sagt så om er hade den fått en örfil”. Troligen gick han efter den stereotypiska bilden 

av kvinnan som fysiskt mindre och nätt och han såg det troligen som en förolämpning 

riktad mot Piffs misslyckande i att framställa en feminint könad kropp. Connell (2005) 

skriver att kroppen blivit en slags social framställning som belyser skillnader mellan 

könen vilket den här situationen är ett exempel på. Robin Hood antog att vi skulle bli så 

arga över en kommentar om vårt utseende att vi skulle ge någon en örfil, vilket belyser 

hans bild av att en kvinnas kroppsliga framställning, som mindre än mannen och mer 

estetiskt tilltalande, är viktig för henne. Att en kvinna som blivit förolämpad ger någon 
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en örfil är också ett koncept som figurerat flitigt i populärkulturella medier och ses ofta 

som ett feminint sätt att tillrättavisa någon som gått över en gräns. Detta kan även kopplas 

till att Butlers (1990) könsperformativitet, där Robin Hood rättar oss för att han anser att 

vi slänger ur oss förolämpningar som vi inte själva skulle kunna ta emot. 

 

Butler skriver att kön förstås enligt normativa antaganden om vad som är manligt och vad 

som är kvinnligt, vilket är problematiskt eftersom det är ett restriktivt sätt att se på kön 

(2004). När Penny sa ”men du är ju ingen kille” när en av oss sa att hon relaterade till 

Puffs sociala beteende att trycka sig mot ett hörn när de andra hundarna lekte, kan man 

urskilja Butlers teori om normativa könsroller. 

 

Man kan också se det som en slags social reglering (Butler, 2004) i relation till den 

stereotypiska könsnormen, vilket i sin tur ledde till en tillrättavisning från Penny. 

Tillrättavisningen skulle kunna innebära att Pennys syn på vad som anses som maskulint 

är att dra sig tillbaka i den sociala interaktionen. Att ta avstånd eller uppvisa ett stoiskt 

beteende är även ett mönster som Bob och Robin Hood uppvisade med att stå lutade mot 

staketet och inte klappa på hundarna eller prata med dem när de kom fram för att hälsa. 

Undantaget var Peter Pan som både klappade på och pratade med de hundar som kom 

fram och hälsade, men han var också den enda hundägaren som uppvisade någon slags 

medvetenhet vad gäller könsroller, vilket kanske motiverade honom att bryta mot dessa.  

7. Diskussion och slutsatser 

Nedan presenteras vår diskussion där vi tolkar resultatet utifrån tidigare forskning samt 

presenterar de slutsatser vi kommit fram till och besvarar våra forskningsfrågor. Vi för 

också en diskussion om hur vi skulle kunna gå vidare med studien i eventuell framtida 

forskning, vad studien haft för styrkor och svagheter samt att vi fört en diskussion kring 

de etiska frågorna. 

7.1. Diskussion 

I denna studie försökte vi skapa en förståelse för hur hundägare samspelar och tillskriver 

könsroller till sina hundar. Conry-Murrays och Turiels (2012) studie visade att även barn 

är inrutade i könsroller då 90% av de tillfrågade barnen i studien gav svar som 
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överensstämde med könsstereotypiska bilder, vilket även visades i vår studie där de flesta 

hundägare beskrev sina hundar efter dessa könsstereotypiska normer som finns i 

samhället. Med detta såg vi att de inrutade könsrollerna är något vi lär oss som barn och 

som följer med oss genom livet och som vi tillskriver både på oss själva och till våra 

hundar. Både barn och vuxna uppvisade mönstret att de tillskrev könsroller utifrån 

stereotypiska uppfattningar om hur en man respektive kvinna bör vara. Denna studie 

visade också att det fanns skillnader i hur kvinnliga och manliga hundägare interagerade 

med sina hundar. Detta tolkar vi som att hundägarnas beteende skapas utifrån de sociala 

förväntningar som finns i rollen som “kvinna” respektive “man”, vilket innefattar att 

genus/könsnormer inte är något som gemene man reflekterar över. Det anses “naturligt” 

och som ett regelbundet förekommande inslag i vardagen. I studien mötte vi enbart en 

hundägare som visade någon slags genusmedvetenhet; nämligen Peter Pan som avvek 

från traditionella könsroller både i relation till sin egen könsroll som hundägare och 

utifrån förväntningar på hundens könsroll. Studien visade också att hundägarna gärna 

tillskrev sina hundar samma könsroller som de tillskrev sig själva och därmed skapades 

förväntningar på hundens beteende utifrån de mänskliga könsnormerna.  

 

Ramirez (2006) upptäckte i sin rapport att tikar oftast beskrevs i feminina termer som 

“omtänksamma” och “omvårdande” vilket till viss del stämde överens med vårt resultat. 

Vår studie visade att nästan alla hundägare beskrev sina tikar som “tuffa tjejer”, medan 

hanhundarna blev beskrivna i mer blandande former. De flesta kvinnliga hundägarna 

beskrev sina tikar som “tuffa tjejer” men sa samtidigt att tikarna kunde vara 

omtänksamma. Ramirez (2006) upptäckte också att hanhundar ofta beskrevs i maskulina 

termer medan vissa hundar i vår observation beskrevs som “mesar” och andra som 

“bångstyriga tonårspojkar”. Några hanhundar beskrevs som mer tillbakadragna; att de 

“hade sina hörn” och att de inte var så intresserade av andra hundar. Att tikar ofta beskrevs 

som “typiska tjejer” av de manliga hundägarna och som “tuffa tjejer” av de kvinnliga 

hundägarna skulle kunna bero på den feministiska framväxten i svensk kultur där kvinnor 

tar allt mer plats. Liknande resultat skymtades i  Westlands (1993) studie där hon 

studerade den feministiska hypotesen att klassiska sagor främjar könsstereotyper. I 

Westlands (1993) studie visade det sig att många flickor hellre ville skriva om “tomboy-

prinsessan” än om den traditionella prinsessan och att pojkar tenderade att hålla fast vid 
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den traditionella synen om prinsar och prinsessor. Liksom den studie Westland (1993) 

gjorde om barn, visades även detta i denna studie eftersom majoriteten av de kvinnliga 

hundägarna var mer benägna att frångå den traditionella könsstereotypen när de beskrev 

och interagerade med sina hundar. I likhet med Westbrook och Shilt (2014) upptäckte vi 

tydligt detta mönster i mötena med Micke där han könsbestämde Piff efter det fysiska 

attributet att han upplevde henne som stor. Micke fortsatte benämna Piff som “han” trots 

att han blev rättad under samtliga tillfällen, vilket man skulle kunna tolka som att han inte 

tyckte att Piff följde den stereotypiska uppfattningen om att Piff med sitt biologiska kön 

förväntades vara skör och fysiskt svagare än en hane. Med detta menas att Micke 

benämnde Piff som en “han” för att det var så han uppfattade hennes identitet i den sociala 

interaktionen genom de fysiska attributen att hon är stor och stark. Detta kan även kopplas 

till Conry-Murray och Turiels (2012) studie där resultatet visade att yngre barn ofta är 

mer konforma med traditionella könsroller och Micke är det yngsta barnet i studien.  

 

Precis som tidigare studier noterades även i vår studies observationer ett tydligt mönster 

som gav en bild av hur hundägare gav sig själva en roll i förhållande till hunden samt gav 

en roll till hunden. Sanders (1990) studie stärkte våra observationer och resultat då han 

menar att sällskapsdjur ofta fungerar som en ”stand-in” för till exempel ett barn eller en 

vän därför att sällskapsdjuret ofta betraktas som en familjemedlem för ägaren. Många av 

de kvinnliga deltagarna i observationerna ville gärna ge sig själva rollen som “mamma” 

till sin hund då flera kallade på hunden med att säga ”kom till mamma”. Därmed tillskrev 

de sig själva rollen som mamma och deras beteende formades utifrån denna roll vilket 

blev tydligt då många av de kvinnliga hundägarna pratade “bebisspråk” med sina hundar. 

I Sanders studie från 1993 visade hans resultat att många hundägare gav sina hundar ett 

mänskligt attribut som liknas vid de vi människor har till varandra. Hunden fick således 

en egen social status och sågs som en unik individ med en unik personlighet som ofta kan 

liknas med de personlighetsdrag vi människor tillskriver varandra och oss själva. 

Dessutom nämnde Sanders (1993) att hundägarna tenderade att se sina hundar som 

emotionella deltagare i sociala utbyten, vilket kan jämföras med de relationer människor 

har med andra människor (Sanders, 1993;2003), det vill säga som en vän eller som ett 

barn. Liknande resultat presenterade Ramirez i sin studie (2006) där han påpekade att 

hundägare och deras hundars relation kunde liknas med de relationer människor har med 



35 
 

varandra. Detta visades tydligt, inte bara genom det vi redan nämnt då kvinnor tenderade 

att behandla sina hundar som sina barn, utan även när de män vi observerade tenderade 

att beskriva sina hundar som “kamrater”. Prato-Previde, m.fl. (2005) upplyste med sin 

studie att kvinnliga hundägare tenderade att använda mer verbal kommunikation med sina 

hundar än vad manliga hundägare gjorde. Dessutom kommunicerade kvinnliga hundägare 

med en ljusare stämma till sina hundar, vilket skulle kunna jämföras med hur kvinnor 

uppfattas prata med sina spädbarn, vilket även vi kunde notera att de kvinnliga 

hundägarna gjorde i våra observationer. Liksom vår observation och Prato-Previde, m.fl. 

(2005) studie visade, utvecklade kvinnliga hundägare ett starkare omvårdnadsbeteende 

till sin hund och att detta beteende liknar det förhållande en förälder har till sitt barn. 

 

Under observationerna kunde vi även uppfatta att vissa hundägare såg sina hundar som 

en förlängning av ägarna själva i förhållande till deras kön. Hunden blev därmed som en 

slags attiralj för att visa upp hundägarens könsidentitet. Detta är något som Ramirez 

(2006) kallar för “könad rekvisita” där hunden används just som rekvisita för att bekräfta 

hundägarens egen könsidentitet, exempelvis ville Gothel ha Puff i sin handväska och klä 

honom i rosa kläder. Detta mönster uppfattades tydligast hos de kvinnliga hundägarna i 

vår observation då hunden blev en förstärkning av den kvinnliga hundägarens 

presentation av hennes självbild som står för hennes tolkning av hur en “typisk” kvinna 

förväntas att agera. 

 

I de flesta fallen utgick hundägarna utifrån sina hundars kön när de beskrev dem och 

utgick efter mänskliga könsnormer. Som vi tidigare nämnt ifrågasatte ingen av 

hundägarna sin syn på könsnormerna när deras hund avvek från de traditionella 

könsstereotyperna. Ofta när hundarnas beteende avvek från det “normala” beteendet 

kunde vi uppfatta att hundägarna tolkade sina hundars beteende som om de tillhörde “fel 

kön“, och ursäktade deras beteende och försökte upprätthålla könsstereotyperna. Sanders 

(1990) upptäckte liknande mönster då hundägare försökte ursäkta sin hunds “dåliga 

uppförande” i sociala interaktioner för att rädda sitt eget ansikte och själv. Även Ramirez 

(2006) studie stärkte dessa observationer då han också upptäckte liknande mönster i sin 

studie. Hundägarnas förväntningar på hundens beteende stämde inte överens med den roll 

som blivit tillskriven till hunden och därmed levde inte hunden upp till vad som 



36 
 

förväntades av rollen. Precis som Sanders (1990) och Ramirez (2006) tolkade vi detta 

som att hundägarna projicerade över sina egna könsidentiteter och utgick från sin egen 

personlighet vid tillskrivandet av hundens kön, det vill säga hundägarna formade sina 

hundar efter sin egen personlighet. När hunden agerade “felaktigt” misslyckades hunden 

att upprätthålla ägarens förväntningar och därmed hotades hundägarens ansikte och 

presentationen av självet. Precis som tidigare studier har upptäckt, uppvisade hundägarna 

i den här studien mönstret att de ursäktade sin hund när hunden misslyckades med att 

agera efter tillskriven könsroll. Detta mönster kan förklaras  med Mattias de Vries (2012) 

studie om transgenders. En transgenderperson anser ofta att det är viktigt att matcha 

samhällets könsnormer och lära sig vad som förväntas av de olika “sociala könen”. 

Hundägarna tillskrev könsroller på sina hundar och förankrade därmed de förväntningar 

som hunden måste leva upp till. När hunden agerade “felaktigt” fortsatte hundägaren att 

arbeta hårt för att upprätthålla hundens könsroll med att ursäkta detta beteende för att 

rädda sitt ansikte och sitt själv. Transgenders arbetar hårt för att passa in i samhället och 

följa dess normer genom att försöka upprätthålla könsrollens förväntningar (Mattias de 

Vries, 2012) och därmed inte riskera presentationen av sitt själv i sociala interaktioner 

eller tappa sitt ansikte. 

7.2. Slutsats 

Syftet med studien var att titta närmare på hur hundägare samspelar med sina hundar, hur 

de tillskriver könsroller och skapar förväntningar på sina hundar i sociala interaktioner. 

Utifrån det resultat och den analys som genererats ur de observationer som genomförts 

anser vi att vi kunnat besvara våra forskningsfrågor. Nedan presenteras de svar och 

slutsatser vi kommit fram till. 

  

Man kan konstatera att hundägare gärna ville uttrycka vad som karaktäriserar en “riktig” 

tjej eller kille när de beskrev sina hundar. Däremot följde inte alltid hundägarna den 

stereotypa uppfattningen om vad som egentligen ses som manligt och kvinnligt. Några 

hundägare kunde till exempel beskriva sin tik både som en öm och vårdande mamma och 

som dominant och tuff, vilket enligt Connell (2009) tolkas som en kvinnlig respektive 

manlig könsroll. Studiens resultat genererade att vi kan dra slutsatsen att de flesta 
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hundägare gör kön på sina hundar och ger dem roller som är formade utifrån mänskliga 

normer i samhället; då framförallt könsnormerna.  

 

När en hundägare beskrev sin hunds beteende tenderade hen att spegla sitt eget beteende 

som hundägare. Vi kan därmed dra slutsatsen att hundägare beskriver sin hund utefter sig 

själva och projicerar över sin egen könsroll på sin hund. Ägaren konstruerar på så vis 

hundens könsroll utefter sig själv, oavsett hundens biologiska kön. Observationerna 

visade nämligen att det fanns skillnader i hur kvinnliga och manliga hundägare såg på 

relationen till sina hundar. Kvinnliga hundägare tenderade att återskapa en relation till sin 

hund som efterliknar den relationen en moder har tills sitt barn. Manliga hundägare 

däremot såg sin hund mer som en kamrat eller som en följeslagare. Detta visar att 

hundägarna gjorde sina hundar mänskliga då de tillskrev dem mänskliga roller baserade 

på mänskliga normer. Dessutom tenderade de kvinnliga hundägarna att vara mer 

vårdande mot sina hundar än de manliga hundägarna som tenderade att uppvisa en mer 

stoisk relation. Här kan vi dra slutsatsen att kvinnor oftare reproducerar den traditionella 

“förälder-barn relationen” än män, då kvinnor oftare gosade med sina hundar än män.  

 

Resultatet genererade att vi kan dra slutsatsen att många hundägare har förväntningar på 

att hunden ska vara tuff, oavsett om det gäller en hane eller en tik. En annan slutsats vi 

kan dra är att det är mer socialt accepterat att en tik uppvisar stereotypiskt manliga 

beteenden än det är att en hane uppvisar stereotypiskt kvinnliga beteenden. Detta eftersom 

hanarna oftare “straffades” mer socialt i form av att de blev kallade fegisar eller “för 

snälla” när de inte rättade sig efter den stereotypiskt manliga könsrollen.  

 

Studiens resultat genererade att vi kan dra slutsatsen att människan fostras in i sitt sociala 

kön utefter sitt biologiska kön, så att dessa överensstämmer med samhällets normer och 

förväntningar om vad som anses “manligt” och “kvinnligt”. Människor får dagligen 

intryck om hur de förväntas agera utefter sitt kön, i form av både sociala och mediala 

påtryckningar och representationer. Den generella uppfattningen tycks vara att män och 

kvinnor är från två olika planeter; män och kvinnor uppfattas vara av olika släkten. 

Människor regleras ofta genom de stereotypiska facken manligt och kvinnligt, som vi 

också fått se exempel på i denna uppsats. Detta trots att hundarna själva inte har något 
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direkt medvetande om hur de förväntas beté sig utifrån sociala könsnormer. Därmed ser 

vi hur kön konstrueras i samhället och att till och med hundarna blir indragna. 

7.3. Framtida forskning och etisk diskussion 

Ett hinder som vi är medvetna om och som vi har reflekterat över är tidpunkten för våra 

observationer. De deltagande observationerna gjordes mellan januari och april månad. Vi 

upptäckte att hundägare valde att inte åka till hundrastgården lika ofta under 

vintermånaderna, vilket gjorde det svårt för oss att finna deltagare att observera. Detta 

berodde troligen på att det var minusgrader i början av perioden, samt att töperioden 

gjorde marken lerig och att hundägare då valde att aktivera sina hundar på andra sätt. 

Detta är  något som måste tas i beaktande för eventuell framtida forskning då vi skulle 

vilja göra samma undersökning men under sommarhalvåret och se om vi får samma 

resultat med fler deltagare. Det hade också varit en önskan att eventuellt använda en 

bandspelare för att kunna spela in konversationer med hundägarna för att underlätta vid 

insamling av data samt för att enklare kunna föra fältanteckningar efter observationerna. 

För framtida forskning skulle det också vara intressant att göra semistruktuerade 

intervjuer (Bryman, 2011) med de hundägare som har observerats; liknande den studie 

Ramirez (2006) gjorde. Detta skulle ge oss en chans att verkligen fånga upp deras attityder 

och tankar kring hur de interagerar med sina hundar. Genom att göra semistrukterade 

intervjuer skulle vi därmed lättare kunna uppfylla de etiska kraven: samtyckeskravet och 

informationskravet, som vi i denna studie tyvärr inte uppfyllde i och med den dolda roll 

som valdes (Bryman, 2011). Med vår dolda roll har vi tagit i beaktande att vi inte 

uppfyller samtyckeskravet och informationskravet på den grund att vi inte har velat 

påverka deltagarnas beteende, utan fånga upp deras naturliga beteende när de interagerar 

socialt med sina hundar. Genom detta kan de inte få information om studiens syfte eller 

om de eventuella risker som finns och de kan heller inte ge sitt samtycke till att delta i 

studien (Nachmias & Nachmias, 2008; Bryman, 2011). Detta är ett etiskt dilemma som 

rör balansen mellan den kostnad och den fördel som en dold roll i deltagande 

observationer ger (Nachmias & Nachmias, 2008). Det är en kostnad för att få ut den dolda 

rollens fördelar i deltagande observationer och studera det sociala beteendet i sin naturliga 

miljö (ibid). Vi har gjort ett medvetet val att inte gå tillbaka till hundrastgården för att i 

efterhand be om samtycke samt informera om att studien gjorts på grund av dels tidsbrist 
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och tillgänglighet. Hundägarna i studien befann sig på hundrastplatsen vid olika 

tidpunkter vilket gjorde det svårt för oss att göra någon uppföljning vad gäller samtycke 

och information. Vi vet heller inte hundägarnas riktiga identiteter och har ingen möjlighet 

att kontakta dem. Däremot har vi varit extra noggranna med att behandla all data för 

studien med konfidentialitet. Alla deltagare har fått pseudonymer (ibid) och har inte 

beskrivits med några uppgifter som kan kopplas tillbaka till dem. Studien kommer endast 

användas i forskningsändamål, så både konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 

uppfyllts (Bryman, 2011).  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Observation av interaktionen mellan hundägare och deras hundar. 

  

Teman att titta efter på observationen på hundrastgården: 

1. Hur beskriver hundägaren sin hund utifrån hundens biologiska kön? 

2. Hur beskriver hundägaren sin hund utifrån sin egna tillskrivna könsroll 

3. Hur beskriver hundägaren sin hunds beteende och personlighet utifrån hundens 

könsroll?  

4. Har hundägaren fysiska attribut (till exempel kläder) på sin hund som stärker 

hundens könsroll?  

5. Har hundägaren fysiska attribut (till exempel kläder) på sin hund som stärker 

hundägarens könsroll?   

 

Frågor till hundägarna under observationerna på hundrastgården: 

1. Hur ofta besöker du och din hund hundrastgården?   

2. Är det en tik eller hane? 

3. Vad är det för ras? 

4. Vad är typiskt med din hund? 

5. Kan du berätta mer om din hund? 


