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Abstract 
The purpose with this essay is to study police students perception of men’s and women’s role 

taking and behavior in a group. The question that is presented is if a group’s efficiency can 

depend on which gender the members of the group have. There are many theories about the 

concept male and female and the meaning of these words. The gender roles that exists in the 

society sometimes reflects a point of view that observes men and women more conservative, 

were the woman is weak, gives birth to children and takes care of the family and the man 

provides for it and sees to that the members of the family have roof over their heads. The 

question is if it is that simple for humans to be shaped into gender either biologically or by 

society and does not possess individual qualities. The police students perception of men’s and 

women’s role taking and behavior in a group is connected to one gender role- theory that 

emphasize four point of views considering male and female behaviour and role taking. The 

result shows different ways of looking at the concept of gender and gender roles. There are 

many different theories about how gender is created by society or a quality that exist in men 

and women when they are born.  
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att undersöka polisstudenters uppfattning om mäns och kvinnors 

rolltagande och beteende i grupp. Frågan som ställs är om en grupps effektivitet kan bero på 

vilket kön gruppens medlemmar har. Det finns olika teorier om begreppen manligt och 

kvinnligt samt vad dessa innebär. Könsrollerna som finns i samhället speglar ibland ett synsätt 

som ser på män och kvinnor mer konservativt, där kvinnan är svag, föder barn och tar hand 

om familjen och mannen försörjer den samt ser till att familjemedlemmarna har tak över 

huvudet. Frågan är om det är så enkelt att människor formas till en genustillhörighet antingen 

biologiskt eller av samhället och inte besitter individuella egenskaper. Polisstudenternas 

uppfattning om mäns och kvinnors rolltagande och beteende i grupp kopplas till en 

könsrollsteori som framhåller fyra sätt att se på manligt och kvinnligt beteende och 

rolltagande. Resultatet visar på olika sätt att se på begreppet genus och olika könsroller. Det 

finns många olika teorier om hur genustillhörighet skapas av samhället eller är en egenskap 

som finns hos med män och kvinnor när de föds. 
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Förord 
 

När jag började skriva på denna uppsats tänkte jag att det inte skulle bli så svårt att hitta 
lagom mycket material. Jag insåg ganska snart att det ämne som jag valt att skriva om är 
oerhört omfattande och att det går att finna otroligt mycket att skriva om. Jag har inte haft 
möjligheten att fördjupa mig ytterligare i detta omfattande ämne för tillfället, dels på grund av 
tidsbristen men även på grund av utrymmesskäl. Det finns som jag redan nämnt mycket att 
skriva om fortfarande och jag kommer att fortsätta intressera mig för ämnet.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Mats Klingvall som kritiskt granskat min 
uppsats och fört mig framåt genom olika tips och idéer. Jag vill även tacka min kära pojkvän 
för många långa diskussioner inom ämnet. Ett särskilt tack vill jag rikta till de respondenter 
som delat med sig av sin tid och erfarenheter, ni har varit ovärderliga. 
 
Karin Berg 
 
Umeå, december 2007 



   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING..................................................................................................................................................................2 

BAKGRUND..................................................................................................................................................................3 
FIRO- teorin ..........................................................................................................................................................3 

PROBLEMBESKRIVNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING............................................................................................5 
Uppsatsens syfte ....................................................................................................................................................6 

DISPOSITION................................................................................................................................................................6 
STIPULATIVA DEFINITIONER.......................................................................................................................................7 

UPPSATSENS TOLKNINGSRAM ...........................................................................................................................7 

KÖNSROLLSTEORI .......................................................................................................................................................7 
METOD ..........................................................................................................................................................................8 

KÄLLKRITIK ................................................................................................................................................................9 
RESPONDENTER ..........................................................................................................................................................9 
KONSTRUKTION AV INTERVJUGUIDE .........................................................................................................................9 
INTERVJUGENOMFÖRANDE.......................................................................................................................................10 

RESULTAT .................................................................................................................................................................10 

RESPONDENTERNAS BAKGRUND ..............................................................................................................................11 
Män ......................................................................................................................................................................11 
Kvinnor ................................................................................................................................................................11 

KVINNORS ROLLTAGANDE I GRUPP ..........................................................................................................................11 
Män ......................................................................................................................................................................11 
Kvinnor ................................................................................................................................................................12 
Grupp med enbart kvinnor .................................................................................................................................12 

MÄNS ROLLTAGANDE I GRUPP .................................................................................................................................12 
Män ......................................................................................................................................................................12 
Kvinnor ................................................................................................................................................................13 
Grupp med enbart män .......................................................................................................................................13 

KVINNORS BETEENDE I GRUPP..................................................................................................................................13 
Män ......................................................................................................................................................................13 
Kvinnor ................................................................................................................................................................13 

MÄNS BETEENDE I GRUPP .........................................................................................................................................14 
Män ......................................................................................................................................................................14 
Kvinnor ................................................................................................................................................................14 

MANLIGT OCH KVINNLIGT........................................................................................................................................14 
ANALYS.......................................................................................................................................................................14 

SLUTKOMMENTARER ..........................................................................................................................................17 

REFERENSER ............................................................................................................................................................18 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Presentationsbrev 
 
Bilaga 2 Intervjumanual



   

2 

INLEDNING 
På polishögskolan i Umeå studerar nästintill hälften kvinnor och hälften män. Mycket av tiden 

under den tvååriga utbildningen tillbringar studenterna tillsammans med sin basgrupp1. Det är 

av stor vikt att basgruppens medlemmar arbetar och samverkar på ett adekvat sätt för att 

uppnå de krav som ställs på dem. Med utgångspunkt från basgruppen kan detta arbete ses som 

en förberedelse för det kommande yrkeslivet. Polisen måste fungera som en grupp och de 

måste alltid kunna lita på varandra. Det kan handla om vardagliga situationer eller stora akuta 

händelser, polisen måste alltid vara redo och alltid fungera ultimat tillsammans. Kraven kan 

komma snabbt och växla fort. Det gäller för den enskilda polisen att kunna tempoväxla2 och 

få med sig hela arbetsgruppen i den tempoväxlingen.  

 Det ligger lika mycket i samhällets intresse som i de enskilda polisernas att det arbetslag 

som poliserna tillhör kan arbeta ihop på ett adekvat sätt. Givetvis är poliser inga robotar som 

kan programmeras till en korrekt gruppsammanhållning. Konflikter kommer att uppstå och 

gruppen kommer förhoppningsvis lyckas överbrygga dessa och utvecklas av dem. För att 

klara av detta är det av stor vikt att studenterna redan under utbildningen börjar fundera på hur 

de själva och andra fungerar i olika situationer och om skillnader föreligger mellan olika 

individers sätt att bemöta varandra. Alla polisstudenter har olika erfarenheter med sig från 

tidigare händelser i sina liv. De har olika värderingar, religioner och politiska åsikter som 

påverkar dem i sättet att vara och bete sig med andra och dessutom så är de män och kvinnor. 

Kvinnliga och manliga studenter, oftast uppdelat på hälften, ska samarbeta i en grupp och 

utvecklas tillsammans. Det finns vissa individer som uttrycker starka åsikter om skillnaderna 

mellan män och kvinnor. Det finns även de som precis lika mycket menar på att det inte finns 

några som helst skillnader mellan män och kvinnor i deras sätt att vara och att arbeta i grupp. 

Om det förhöll sig så att män och kvinnor beter sig olika och tar olika roller i en grupp just på 

grund av vilket kön de tillhör så skulle detta kunna användas för att förstå och forma den 

grupp som önskades utifrån vad syftet med gruppen var. Frågan är om det förhåller sig så 

enkelt.  

 

                                                
1 En grupp bestående av ca 6 medlemmar. Dessa personer arbetar med uppgifter och studerar tillsammans under 
en termin och sedan byter studenterna basgrupp till terminen därpå.  
2 Ett begrepp som används inom polisväsendet. Det innebär att en polis ska kunna göra en radikal omställning 
tempomässigt på kort tid dvs. tempot ska gå från noll till hundra, från sovande till fullt slagsmål. Sedan ska 
polisen gå från hundra till noll igen och bli lugn själv, då situationen lugnat sig.   
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Bakgrund 

För att skapa förståelse för hur en grupp fungerar är det grundläggande att förstå vad en grupp 

faktiskt är. Människan är ett socialt djur, på både gott och ont. Hon söker sig till andra 

människor av en mängd olika skäl, men känslan av gemenskap och att vara delaktig i en 

grupp är mycket ofta påtaglig. Det finns olika former av grupper överallt i samhället, det kan 

dels vara på arbetet i en arbetsgrupp, men även på fritiden i exempelvis fotbollslag eller 

liknande. Människor inordnar sig i grupper dagligen, ibland medvetet och ibland omedvetet. 

De omedvetna gruppbildningarna kan ske i form av att personer som inte känner varandra 

plötsligt fastnar i en hiss tillsammans. Personerna blir då tvungna att agera som en grupp och 

fungera problemlösande eller åtminstone lugnande för att ta sig ur situationen. Stensaasen & 

Sletta (i Stenmark, 2005: 5) definierar en grupp som följande: 

 

”En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är 

ömsesidigt beroende av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få 

sina behov tillfredsställda och nå sina mål.” 

 

Svedberg (2003) framhåller att grupptillhörighet är viktigt för människor och att en grupp kan 

få en person att känna trygghet, mening samt att han/hon är del av en gemenskap. Det finns 

olika former av grupper. Det finns bl.a. informella och formella grupper. En informell grupp 

kan vara en grupp med individer som umgås på en fest. En formell grupp däremot är mer en 

arbetsgrupp eller en skolklass. Formella grupper har oftast en bestämt och uttalat syfte, med 

regler, rutiner och vanligen ett formellt ledarskap. En grupps medlemmar kommer att 

interagera med varandra och påverka varandra i olika riktningar och med olika utgång. Det 

vill säga en individs konkreta beteende kommer att påverka gruppens medlemmar och därmed 

hela gruppen (a.a.).  

FIRO- teorin 

FIRO står för Fundamental Interpersonal Relationship Orientation och är en teori utvecklad 

av den amerikanske psykologen Will Schutz. Enligt Schutz sker en grupps utveckling från 

enskilda individer till en sammansvetsad grupp i olika faser. Schutz framhåller att 

grupprocessen kan beskrivas utifrån fem olika faser enligt FIRO-teorin och varje fas 

kännetecknas av ett unikt gruppbeteende (Svedberg, 2003).  
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De fem faserna är:  

1. Tillhöra 

2. Gemytlighet 

3. Rollsökning 

4. Idyll 

5. Samhörighet  

Gruppen kommer att pendla fram och tillbaka mellan faserna, beroende på vad som händer i 

gruppen. Får gruppen en ny uppgift eller gruppmedlem hamnar den på fas ett igen. Har en 

grupp väl varit i samhörighetsfasen en gång så är vägen tillbaka dit något lättare (a.a.).  

 

Tillhörarfasen 

Under denna fas är medlemmarna artiga och försöker lära känna varandra. Begynnande 

konflikter sopas under mattan eftersom alla vill passa in och bli accepterade. Tydliga mål och 

strukturer är viktigt och ledarens lämplighet och kompetens kontrolleras. Huvudfokus är vilka 

som tillhör gruppen och inte (a.a.). 

 

Deltagarna ställer sig frågor som följande: 

• Varför är jag här?  

• Vill jag vara med i gruppen?  

• Vilka regler kommer att gälla?  

• Passar jag in?  

• Vad kommer gruppen att kräva av mig? 

 

Gemytlighetsfasen 

I denna fas känner sig alla i gruppen delaktiga, det är gemytligt och man undviker att ta i 

några konflikter. Rollerna är i denna fas ännu inte utkristalliserade (a.a.).  

 

Rollsökningsfasen 

När gruppen får en uppgift som kräver samarbete och en ledare, kommer gruppen in i rollsök-

ningsfasen. Här handlar det om makt, inflytande och kompetens. Vissa medlemmar eller 

någon enskild försöker styra gruppen, andra undviker det. Den som försöker ta ledarskapet 

ifrågasätts ofta kraftigt. Konkurrens uppstår således och konflikter kommer upp till ytan. På 

grund av konflikterna och konkurrensen bildas det i denna fas lätt undergrupper. Gruppen 

visar ett stort behov av ledarskap och struktur, samtidigt som de inte är beredda att låta någon 
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tillgodose behovet (a.a.). 

 

Deltagarna ställer sig frågor som följande:  

• Är jag tillräckligt kompetent? Är de andra tillräckligt kompetenta?  

• Vem är ledaren?  

• Vem har inflytande?  

• Hur stort inflytande behöver jag?  

• Är jag starkt nog att hävda mina krav? 

 

Idyllfasen 

Nu har gruppen kommit igenom den tyngsta fasen i grupputvecklingen. Gruppen har en stark 

identitet och deltagarna är närmast euforiska över att ha genomlevt konflikter och klarat ut 

rollerna. Deltagarna lägger ned stor energi på att bevara stämningen, men inte tillräckligt på 

att lösa sina uppgifter. Det är lätt hänt att gruppen censurerar sig själva för att inte återigen 

behöva ta tag i konflikter som uppstår (a.a.).  

 

Samhörighetsfasen 

Tilliten och öppenheten mellan deltagarna är stor, konflikterna är utredda och rollerna klar-

gjorda. Nya konflikter som uppkommer hanteras moget. Beslut föregås av diskussioner och 

respekt. Både positiva och negativa känslor tillåts. Deltagarna kan nu fokusera på gruppens 

och uppgiftens bästa (a.a.). 

 

Deltagarna ställer sig frågor som följande:  

• Är jag omtyckt?  

• Tycker jag om de övriga?  

• Hur stor öppenhet är tillåten?  

• Är de andra lojala mot mig och gruppen?  

• Hur starka känslor kan jag visa? 

(Svedberg, 2003) 

Problembeskrivning, syfte och frågeställning 

Män och kvinnor bemöts redan som småbarn olika av sina föräldrar samt omgivningen. Även 

om både pojkar och flickor har ett stort behov av att visa vad de kan och upptäcka världen så 

bemöts de oftast inte av samma reaktioner på sina beteenden (Svedberg, 2003). Detta kan 
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tänkas leda till att kvinnor och män senare i livet reagerar och agerar olika när de ställs inför 

liknande situationer. Om det är så att kvinnor och män har olika genetiska och biologiska för-

utsättningar som inte kan ändras även om uppfostran ändras, det vill säga om det finns 

någonting som faktiskt heter manligt respektive kvinnligt beteende hur påverkar detta då en 

grupps arbete och effektivitet. Kan män bidra med typiskt manliga egenskaper för att föra 

gruppen framåt och utvecklas, och kan kvinnor bidra med typiskt kvinnliga egenskaper som 

även de understödjer gruppens utveckling. Om det faktiskt förhåller sig så att mäns och 

kvinnors egenskaper kan komplettera varandra, är då en blandad grupp att föredra? 

Uppsatsens syfte 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka vilka uppfattningar polisstudenter på polishög-

skolan i Umeå har av mäns och kvinnors rolltagande och beteende i grupp. Syftet är att 

problematisera och belysa huruvida män och kvinnor genom sina rolltaganden och beteenden 

kan effektivisera gruppens arbete.  

• Vilka roller tar/får män i en grupp? 

• Vilka roller tar/får kvinnor i en grupp? 

• Hur beter sig kvinnor i en grupp? 

• Hur beter sig män i en grupp? 

• Finns det ett typiskt manligt och kvinnligt sätt att vara? 

• Vilka förutsättningar har män respektive kvinnor könsrollsmässigt för att effektivisera 

gruppens arbete? 

Anledningen till att detta ämne har blivit utvalt är att författaren har ett intresse för mäns - och 

kvinnors rolltagande och beteende inom grupper, men även i det övriga samspelet med andra 

människor. Författaren har även intresse för frågan huruvida en grupp kan blir mer eller 

mindre effektiv arbetsmässigt beroende på om den består av enbart kvinnor eller män eller om 

den är blandad. 

Disposition 

Inledningen ger en kort introduktion till vikten av väl fungerande grupper inom polisen. Bak-

grunden ger en kort förklaring till begreppet grupp samt en inblick i FIRO – teorin, sedan tas 

problembeskrivning, syfte och frågeställningar upp. Därefter tas några stipulativa definitioner 

upp för att tydliggöra texten för läsaren. I uppsatsens tolkningsram som ligger till grund för 

analysen beskrivs Kjellbergs (2004) fyra synsätt inom könsrollsteori. Vidare beskrivs den 
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aktuella metoden, som följs av resultat som presenteras i löpande text. Slutligen följer en 

analys och avslutande kommentarer. 

Stipulativa definitioner 

Process: Fortgång, utvecklingsgång, förlopp. I sin vidaste betydelse betecknar process ett i 

tiden utdraget förlopp där något förändras. 

Grupprocess: Den process individerna i en arbetsgrupp blir delaktiga i.  

Könsroll: Enligt den könsrollsteori som detta arbete bygger på är kön förknippat med en roll 

som dagens människor mer eller mindre medvetet lever med. Ett exempel är att "kvinnan ska 

stå vid spisen och laga mat medan mannen tjänar familjens uppehälle", ett annat att "flickor 

tycker om rosa, pojkar tycker om ljusblått". Könsrollerna uppfattas som stereotypa mallar 

vilka respektive kön mer eller mindre "tvingas" in i (www.wikipedia.se).  

Effektivitet: Verkningsfullhet, verkningsgrad, kraft, faktisk verkan (www.synonymer.se). 

Med en grupps effektivitet menas dess samlade förmåga till att prestera så effektivt som 

möjligt arbetsmässigt. Det vill säga, fokus på att arbetsuppgifter som blivit tilldelade gruppen 

blir utförda och med kvalitet. 

UPPSATSENS TOLKNINGSRAM 

Könsrollsteori 

Kjellberg (2004) beskriver olika synsätt på hur kvinnligt och manligt kan definieras. Kjellberg 

(a.a.) beskriver synsätt ett som att det finns ett manligt och ett kvinnligt sätt att vara. Kvinnor 

har ett slags språk medan män har ett annat. Kvinnor är bättre än män på att arbeta med 

omsorg, medan män är mer fysiska och har mer muskelstyrka än vad kvinnor har. Eftersom 

kvinnor har mer fokus på omsorg så leder detta till att de är relationsinriktade och i större ut-

sträckning söker sig till människor. De pratar villigt om känslor och så ofta de kan, men de 

pratar även om vardagliga händelser då det är samtalsutbytet och de medmänskliga mötena 

som är viktigast. Kvinnor är således mer empatiska än män vars svaghet är relationer. Männen 

vill endast bli accepterade för vilka de är och vill inte förändras. Eftersom de är självsäkra så 

talar de direkt till skillnad från kvinnorna som talar indirekt3 (a.a.). 

 Enligt synsätt två som Kjellberg (a.a.) beskriver så är det fortfarande så att kvinnor och 

män har medfödda, biologiska egenskaper som gör att de får ett manligt eller kvinnligt 

                                                
3 Direkt= rakt och ärligt sätt att tala, säga som det är. Indirekt= inte säga som det är, tala i gåtor och linda in det 
man vill få fram. 
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beteende. Dock problematiseras detta genom hänvisning till könssocialisationen, där 

samhället delvis påverkar kvinnor och män till att utveckla typiska manliga respektive 

kvinnliga beteenden, de så kallade könsrollerna. Enligt Kjellberg (a.a.) ligger detta synsätt i 

linje med teorier inom utvecklingspsykologin i kombination med ett 

könssocialiseringsperspektiv. Skillnaden mellan könen har en biologisk och psykologisk 

grund, där könsidentiteten är ”fast”. Utanpå detta läggs de socialt påhängda könsrollerna. 

 Enligt synsätt tre så är det tveksamt om det finns något som är typiskt manligt respektive 

kvinnligt. Här framhålls det att det visserligen finns generella skillnader mellan könen, men 

att detta inte har att göra med könstillhörigheten. Det beror istället på att män fortfarande i 

huvudsak jobbar med samma saker som de gjorde på 60-talet, det vill säga tyngre 

produktionsarbete och kvinnor med omsorg, skolan etc. Detta synsätt framhåller således att 

det på grund av dessa skillnader kan finnas något som är manligt- och kvinnligt beteende 

(a.a.). 

 Det sista synsättet beskriver Kjellberg (a.a.) som kritiskt mot att begreppen manligt och 

kvinnligt överhuvudtaget används. Detta synsätt ställer frågan om det faktiskt finns något som 

är manligt respektive kvinnligt och om en kvinna kan ha ett manligt kroppsspråk samt vad 

som händer om hon har det. Hur reagerar samhället om en kvinna börjar bete sig som en man 

och om en man börjar bete sig som en kvinna? Har samhället mer tolerans mot någon av dem 

eller blir de stigmatiserade båda två? Det som framhålls är att alla individer är olika och att 

det är många olika faktorer som spelar in i mötet människor emellan. Det kan röra sig om 

ålder, yrke, invandrare eller annat. Som Kjellberg (2004: 39) uttrycker det: ”skillnaderna är 

större inom könsgruppen än mellan könsgrupperna”. 

 

METOD 

Uppsatsens syfte var att problematisera och belysa mäns och kvinnors roller och beteenden i 

grupp. I en kvalitativ forskningsmetod ligger fokus på innehållet i ett fenomen, till skillnad 

från en kvantitativ forskningsmetod där fokus ligger på mängden för att visa på hur utbrett ett 

fenomen är (Widerberg, 2002). Forskarens uppgift är att försöka få fram varje intervjupersons 

berättelse och uppgifter vilket bidrar till att varje relation och samtal med intervjupersonerna 

är unik (a.a.). Det viktiga i intervjun är individens livsvärld och hur individen relaterar till den 

(Kvale, 1997). Holme och Solvang (1997) beskriver att de kvalitativa metoderna syftar till att 

forskaren avser att se det som studeras inifrån, viljan är att få en djupare och mer komplett 

tolkning av det fenomen som studeras. Tanken med den kvalitativa metoden är således att 
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man ska kunna skapa en så verklig bild som möjligt av de mönster och strukturer som åter-

finns hos intervjupersonerna i studien (a.a.) Eftersom studiens utgångspunkt är att få fram ett 

resultat som visar på personliga erfarenheter kring mäns och kvinnors rolltaganden och 

beteenden i grupp, så valdes en kvalitativ metod. Fokus i denna studie har inte varit att se hur 

utbrett fenomenet är utan istället uppmärksamma varje individs individuella åsikter och upp-

levelser av manligt – och kvinnligt beteende i grupp. 

Källkritik 

I uppsatsen har strävan varit att använda primärkällor i så stor utsträckning som möjligt för att 

undvika att primärkällan tolkas i för många led, men på grund av svårigheter att finna relevant 

och tillgänglig litteratur har även sekundärkällor använts. Sekundärdata har utvecklats genom 

annan tidigare forskning och detta kan medföra att den har bristande neutralitet (Marlow, 

2001). Litteraturens författare kan dock anses ha hög trovärdighet, trots att det rör sig om 

sekundärkällor. Beträffande respondenternas svar så skall det framhållas att de grundar sig på 

respondenternas erfarenheter från polisutbildningen. Därmed kan deras svar inte generaliseras 

till att gälla samhällets grupper i övrigt. 

Respondenter 

Polisstudenter på polishögskolan i Umeå fungerade som urvalsram. Polisstudenterna valdes 

slumpmässigt ut från terminerna två och tre av författaren. Dessa kontaktades sedan via email 

eller telefon. Av de sammanlagt åtta respondenterna var fyra män och fyra kvinnor. Två män 

och två kvinnor gick i termin två. Två män och två kvinnor gick i termin tre. Syftet med att 

respondenter från termin fyra inte valdes ut var för att undvika att varken respondent eller 

författare påverkas av den förförståelse som tidigare möte kan medföra. Syftet med att 

respondenter från termin ett inte valdes ut var för att författaren i sin strävan efter erfarenhets-

baserade intervjusvar, gjort den generella bedömningen att respondenter i termin ett inte har 

tillräcklig erfarenhet av grupparbete. En respondent kunde ej deltaga i intervju, därmed ett 

sammanlagt antal respondenter på sju stycken, varav fyra stycken män och tre stycken 

kvinnor. 

Konstruktion av intervjuguide 
I kvalitativa intervjuer används i låg grad standardiserade intervjuer och frågeformulär, 

eftersom fokus i intervjun är att tillvarata respondentens personliga åsikter utan att författaren 

styr svaren (Trost, 2005). I undersökningen har en halvstrukturerad intervju genomförts då 
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intervjumanualen till stor del är strukturerad med teman och frågeställningar, men samtidigt 

har författare och respondent möjlighet att utveckla frågorna under intervjun (Trost, 2005, 

Kvale, 1997). I intervjumanualen återfinns inledningsvis en kort bakgrund för att ge en primär 

grund till intervjun. Denna efterföljs av temat mäns och kvinnors rolltagande i grupp och 

sedan temat mäns och kvinnors beteende i grupp. Författaren har valt att skilja på rolltagande 

och beteende för att på ett mer adekvat och tydligt sätt besvara syftet. Frågorna har utformats 

med utgångspunkt i dessa teman och utgjort en struktur i intervjuerna även om det funnits en 

viss öppenhet för variation i frågorna.   

Intervjugenomförande 

Intervjuerna med respondenterna ägde rum i lokalerna på polishögskolan, Umestan samt på 

norra beteendevetarhuset, Umeå universitet. Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter och 

samtliga spelades in på band. Innan intervjun påbörjades fick respondenterna ta del av en 

sammanfattad version av FIRO – teorin, för att en av frågeställningarna skulle kunna 

besvaras. Stämningen under intervjuerna var övervägande positiv och merparten av 

respondenterna visade intresse för undersökningen. Intervjuerna transkriberades ordagrant för 

att kunna återge respondenternas åsikter på ett så adekvat sätt som möjligt. Fokus i 

undersökningen har varit att skildra de individuella åsikterna som framkommit, därmed har ej 

röstläge och pauser angetts i den transkriberade texten.  

 

RESULTAT 
Resultatdelen inleds med bakgrundsinformation om respondenterna och därefter presenteras 

resultatet i de teman som utgjorde intervjumanualen. Det som har valts ut från intervjuerna är 

endast det som är relevant för att besvara syftet och det beskrivs i bearbetad text samt beläggs 

med citat. Resultatet från intervjuerna med männen presenteras först i varje tema och därefter 

kvinnorna. Respondenterna har på grund av anonymitetsskäl tilldelats fingerade namn. 

Kvinnorna heter Anna, Cecilia och Natalie. Männen heter Anton, Peter, Gunnar och Filip. 

Terminsindelningen har pga. anonymitetsskäl inte kopplats till respondenternas fingerade 

namn. Då respondenterna berättar om sina erfarenheter från grupper så avses de grupper som 

respondenterna tillhört under polisutbildningen i Umeå. 
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Respondenternas bakgrund 

Män 

Männen är mellan 20- 35 år. Två av dem går andra terminen och två av dem går tredje 

terminen. Alla utom en av dem har en basgrupp bestående av 6 stycken personer och alla 

grupper har en majoritet av män. Två av männen anser att de basgrupper som de tillhör, för 

tillfället befinner sig i rollsökningsfasen. En av männen anser att basgruppen som han tillhör 

är i idyllfasen och den fjärde av männen vet inte i vilken fas basgruppen befinner sig. Alla 

utom en av männen anser att begreppet kvinnligt är kopplat till ett specifikt beteende. 

Kvinnligt beskrevs som omtänksamhet, snällhet, mjukhet, förståelse, försiktighet, mognad 

samt struktur och ordning. Begreppet manligt anser alla männen vara kopplat till ett beteende. 

Manligt beskrevs mycket i jämförelse med kvinnligt och de ord som männen kopplade till 

manligt var främst ”macho”, lite hårdare attityd, egocentrisk, omogen, vilja att synas och 

höras. En av männen påpekade att han inte kopplade begreppen manligt och kvinnligt direkt 

till män och kvinnor. 

Kvinnor 

Kvinnorna är mellan 20-30 år. Två av dem går andra terminen och en av dem går tredje 

terminen. Anna och Cecilia har en basgrupp bestående av 6 stycken personer varav hälften är 

män och hälften kvinnor. Natalie har en basgrupp bestående av 5 stycken personer och 

majoriteten är män. Alla kvinnor anser att de basgrupper som de tillhör, för tillfället befinner 

sig i rollsökningsfasen. Alla kvinnor talar om begreppet kvinnligt som ett beteende och 

beskriver det med ord som, fåfänga, lyhördhet, struktur, organiserad, planering, riktigt och 

korrekt samt mjuk i sitt sätt att vara. Begreppet manligt beskrivs även det som ett beteende 

och kvinnorna menar att manligt är att ta för sig, fånga uppmärksamhet, använda humor 

istället för känslor, lite auktoritet, attityden att det får bära eller brista bara det blir gjort.  

Kvinnors rolltagande i grupp 

Män 

Majoriteten av männen anser att kvinnorna i de grupper som de tillhört har intagit en något 

mer tillbakadragen roll jämfört med männen i gruppen. Männen påpekar dock att kvinnorna 

oftast är mycket ambitiösa och att de som Gunnar uttryckte det: ”… får saker och ting 

gjorda”. Peter poängterar att han inte upplevt någon form av specifikt rolltagande hos 

kvinnorna och beskriver dem som individer i basgruppen som bidrar på olika sätt till gruppens 
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arbete. Männen betonar att kvinnorna i mycket hög grad effektiviserar gruppens arbete genom 

att de intagit ambitiösa, samordnande roller. 

Kvinnor 

En av kvinnorna, Natalie, menar på att kvinnorna intagit ansvarfulla roller och att det är de 

som ser till allt det mesta blev gjort. Natalie beskriver kvinnorna vidare som organiserade och 

att de intog en form av samordnarroll. Anna och Cecilia anser att rollbegreppet är lite oklart 

och att de inte kan se några tydliga roller som kvinnorna intagit. Anna förtydligar detta genom 

att beskriva att kvinnorna intagit lite av kvinnliga roller. Med kvinnliga roller menar hon att 

de pratar med varandra om ”tjejsaker” som exempelvis ”tjejprogram” som Topmodel4 och 

liknande. Kvinnorna framhåller att kvinnorna effektiviserar gruppens arbete genom att bidra 

med andra åsikter, eftersom de kanske har lite annorlunda sätt att se på saker och ting. 

Grupp med enbart kvinnor 

Samtliga av männen anser att en grupp bestående av enbart kvinnor skulle fungera väldigt bra 

rent arbetsmässigt. Männen framhåller att gruppen med kvinnor skulle vara ambitiösa och ha 

djupa diskussioner kring de ämnen som är uppe för diskussion. En av männen tror dock inte 

att en grupp bestående av enbart kvinnor skulle fungera så bra rent socialt på grund av att de 

inte riktigt våga ta upp saker som kan leda till konflikt. Istället menar han att de: ”… går som 

katten kring het gröt”. Majoriteten av männen anser att en blandad grupp är att föredra. 

Samtliga av kvinnorna tror inte att en grupp bestående av enbart kvinnor skulle fungera bra. 

Två av dem anser att den gruppen skulle bli ”tjattrig” och att kvinnorna skulle fokusera på att 

alla i gruppen blir sedda i så stor utsträckning att arbetet blev lidande. Samtliga av kvinnorna 

anser att en könsmässigt blandad grupp är att föredra. ”Killar och tjejer kompletterar 

varandra”. 

Mäns rolltagande i grupp 

Män 

Majoriteten av männen anser att männen överlag intagit någon form av ledarroll eller att 

önskan hos dem att vara ledare finns där. De menar även att männen i större utsträckning än 

kvinnorna intagit ”clownrollen”5 i grupperna. Detta härleder männen till att män ofta gärna 

vill synas och höras samt att de oftare uttrycker sig med hjälp av humor än tjejerna. Det 

                                                
4 Ett TV-program som går på tv 3 och handlar om unga kvinnor som tävlar om att bli toppmodeller. 
5 Med clownroll menar respondenterna en roll där humor och spex är en stor del. 
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framhålls att männen effektiviserar gruppens arbete genom sina ledarroller och driver gruppen 

framåt. 

Kvinnor 

Majoriteten av kvinnorna anser att männen intagit ledarroller i grupperna, men främst Cecilia 

påpekar att detta troligen beror på individbaserade egenskaper snarare än könsbaserade. 

Cecilia förklarar vidare att det beror på hur mannen är som person om han intar ledarrollen 

eller inte. Kvinnorna framhåller att männen effektiviserat gruppens arbete genom sina ledar-

roller samt genom sitt raka sätt att bete sig. 

Grupp med enbart män 

Samtliga av männen anser att en grupp med enbart män skulle fungera bra rent socialt för att 

medlemmarna i gruppen skulle säga rakt ut vad de tyckte och tänkte. Rent arbetsmässigt anser 

majoriteten av männen att gruppen skulle fokusera på att få arbetet gjort men inte mer. 

Samtliga kvinnor anser att en grupp bestående av enbart män skulle fungera bra socialt och 

arbetsmässigt. Detta på grund av att männen vågar säga vad de tycker rakt ut till gruppen och 

”kör på” med arbetet utan onödiga diskussioner.  

 

Kvinnors beteende i grupp 

Män 

När det gäller kvinnornas sociala beteende i gruppen anser två män att de var mer tillbaka-

dragna än männen och detta främst i gällde i början av gruppens konstruktion. En av männen 

anser inte att det finns något speciellt beteende som han kan koppla till kvinnorna i gruppen. 

En annan av männen anser att kvinnor är mer arbetsfokuserade än männen och att det blir 

livligare och djupare diskussioner då det är kvinnor med. Majoriteten av männen anser även 

att kvinnorna mer öppet kan uttrycka sina känslor. 

Kvinnor 

En av kvinnorna anser att kvinnor är mer tillbakadragna i gruppen, de två andra anser att 

kvinnor är väldigt sociala men i övrigt inte har något specifikt beteende över lag. Kvinnan 

som anser att kvinnor är mer tillbakadragna framhåller dock att detta oftast ändras i takt med 

att gruppen lär känna varandra och då kommer kvinnorna ”fram” lite mer. 
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Mäns beteende i grupp 

Män 

Majoriteten av männen anser att män är väldigt pratiga och att de tycker om att ”hålla låda”6. 

Männen söker mer uppmärksamhet än kvinnorna och vill gärna vara i centrum. Majoriteten 

anser dessutom är de mer raka överlag med sina åsikter jämfört med kvinnorna. Peter 

påpekade att männen kan tendera att bete sig olika mot kvinnor och män. Mot män kan män 

vara lite mer burdusa än mot kvinnor, mot kvinnor ska männen således ha en lite lugnare 

framtoning. 

Kvinnor 

Majoriteten av kvinnorna kan inte peka ut något speciellt beteende som männen har. Natalie 

anser dock att män kan ha svårare att ta att en kvinna säger emot honom än om en man säger 

emot. Det finns även en tanke om att män inte i lika stor utsträckning som kvinnor talar öppet 

om känslor och relationer, men att de är rakare med sina åsikter. Anna förtydligar att män 

kanske hörs mer och att man lyssnar när någon pratar med en stark röst istället för att: ”… 

tjejer säger något med sin pipiga röst, det blir mer av ett bakgrundsbrus”. 

Manligt och kvinnligt 

Samtliga respondenter anser att män och kvinnor i allmänhet i viss mån kan bete sig olika. 

Detta härleder de till barndomen och framhåller vikten av föräldrarnas påverkan. 

Respondenterna belyser den avgörande roll som föräldrarna har när det gäller att agera som 

förebilder för sina barn. Majoriteten av respondenterna framhåller att män och kvinnor upp-

fostras olika och att detta troligen görs omedvetet av föräldrarna. Respondenterna menar att 

flickbarn i större utsträckning då de gjort sig illa får sitta i föräldrarnas knä än vad pojkbarnen 

får göra. Pojkbarnen får istället en dunk i ryggen och kommentaren: ”det var väl inte så 

farligt?”. 

ANALYS 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka uppfattningar polisstudenter på polishög-

skolan i Umeå har av mäns och kvinnors rolltagande och beteende i grupp. Inledningsvis 

kommer uppsatsens centrala resultat att sammanfattas.  

                                                
6  Att tala väldigt mycket och oavbrutet i ett sträck. 
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 Av datamaterialet framgår att det finns en viss diskrepans mellan manliga polisstudenters 

och kvinnliga polisstudenters syn på kvinnors och mäns rolltagande samt beteende i grupp. 

När det gäller kvinnornas rolltagande anser majoriteten av männen att kvinnorna intagit en 

mer tillbakadragen roll, men att de är mycket ambitiösa vad gäller arbetet i gruppen. 

Majoriteten av kvinnorna anser att kvinnorna inte intagit någon roll alls. När det gäller 

kvinnornas beteende anser majoriteten av männen att kvinnorna har lätt för att uttrycka sina 

känslor, men i övrigt skiljer sig männens svar åt. Kvinnorna anser även under denna kategori 

att de inte kan peka på något specifikt beteende hos kvinnorna. Majoriteten av männen och 

kvinnorna anser att männen intagit någon form av ledarroll eller att önskan hos dem att vara 

ledare finns där. Männen framhåller även att männen i större utsträckning än kvinnorna intagit 

”clownrollen” i grupperna. När det gäller männens beteende i gruppen anser männen att män 

är pratiga och att de gillar att ”hålla låda”. Kvinnorna framhåller att de inte kan peka på något 

specifikt beteende bland männen, men att männen över lag har ett lite mer rakare sätt när det 

gäller att uttrycka sina åsikter. 

 När det gäller grupper bestående av enbart män eller kvinnor så anser kvinnorna överlag 

att gruppen med männen skulle fungera bättre än gruppen med kvinnor. Detta på grund av att 

männen är raka och säger vad de tycker till resten av gruppen och således fungerar bättre 

socialt. Männen anser som motsats till detta att gruppen med kvinnor skulle fungera bättre. 

Detta på grund av att den gruppen skulle vara mer ambitiös och få mer arbete gjort på kortare 

tid än gruppen med enbart män. Däremot håller männen med kvinnorna om att männen är mer 

raka än kvinnorna i sitt sätt att vara, dvs. att de säger vad de tycker och tänker. 

 I ljuset av dessa svar från respondenterna kan det skönjas en koppling till Kjellbergs första 

synsätt. Kjellberg framhåller där att kvinnor talar öppet om känslor men ändå indirekt och att 

män inte talar öppet om känslor, men trots detta talar direkt. Det skulle möjligen kunna vara 

så att det beror på vad som talas om, det vill säga om det är känslor eller annat. Precis som 

Kjellberg framhåller även de manliga respondenterna att kvinnor har lättare att uttrycka sina 

känslor än vad männen har, men att kvinnorna trots detta inte säger rakt ut vad de tycker och 

tänker i samma utsträckning som männen. Med Kjellbergs första synsätt och respondenternas 

svar i åtanke vad gäller rolltagande och beteende skulle det kunna förhålla sig så att kvinnor 

är mer effektiva i tillhörarfasen än män eftersom de söker relationer och har en stor empatisk 

förmåga. Männen i sin tur skulle kunna vara mer effektiva i rollsökningsfasen då de talar 

direkt och har ett språk som enligt Kjellberg (a.a.) ofta handlar om informationsöverföring i 

form av kommandon.  
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 Beträffande Kjellbergs andra synsätt skulle samma resultat kunna åstadkommas som i 

första synsättet. Dock påpekas det i det andra synsättet att det delvis beror på hur samhället 

har format och påverkat männen och kvinnorna, precis som majoriteten av respondenterna 

framhåller. Detta skulle kunna innebära att en kvinna som är född med biopsykologiska 

kvinnliga egenskaper och blir uppfostrad mer som en man utan påverkan från samhället, 

skulle kunna vara effektiv inom alla områden i en grupp då hon delvis innehar medfödda 

kvinnliga egenskaper men även insocialiserade manliga egenskaper. Givetvis skulle detta 

svårligen kunna genomföras då yttre påverkan från samhället troligen inte skulle kunna 

undvikas.  

 De manliga respondenterna har på ett mer tydlig sätt kunna framhålla vilka roller och 

vilket beteende både männen och kvinnorna har och haft i gruppen. Frågan är vad detta beror 

på. Kan det möjligen förhålla sig så att männen har en mer utvecklad uppfattningsförmåga 

vad gäller detta, eller handlar det helt enkelt om individbaserade egenskaper istället för köns-

baserade egenskaper som en del av kvinnorna gett uttryck för. 

 Kjellbergs tredje synsätt gör gällande att det endast finns manligt och kvinnligt beteende 

på grund av att vi människor arbetar inom samma yrken som vi gjorde på 60-talet. Detta 

stämmer inte överens med respondenternas åsikter om att vi människor formas genom vår 

uppväxt och vår uppfostran. Om det förhöll sig som Kjellberg menar så skulle detta innebära 

att kvinnor som arbetar som poliser skulle ha mer manliga egenskaper på grund av att de 

arbetar inom ett mansdominerat yrke. En möjlig tanke skulle kunna vara att den konkurrens 

som existerar inom poliskulturen, att prestera bra både fysiskt och psykiskt, bidrar till att 

kvinnor blir mindre relationsinriktade och istället blir mer fokuserade på prestation.  

 Det fjärde synsättet som Kjellberg presenterar stämmer mycket väl överens med de 

kvinnliga respondenternas åsikter om kvinnors och mäns rolltagande och beteende. Kvinnorna 

framhöll att de inte kunde urskilja några specifika roller eller beteenden hos kvinnorna. Vad 

gäller männen kunde de inte urskilja något specifikt beteende, dock ansåg de att männen i 

högre grad intog ledarrollen men några gjorde gällande att detta troligen berodde på individen 

och inte könet. Enligt Kjellbergs fjärde synsätt har kvinnor och män inte typiska manliga 

respektive kvinnliga beteenden och detta innebär att kvinnor och män således inte skulle bete 

sig olika i en grupp beroende på att de har ett visst kön. Således skulle både män och kvinnor 

ha samma förutsättningar till att effektivisera gruppen arbetsmässigt och att ta ledarrollen.  



Rapport: 458  2007-12-03 

17 

SLUTKOMMENTARER 
Litteraturen visar tydligt att det råder tvekan kring begreppen manligt och kvinnligt, som 

Elvin- Nowak (2003) uttrycker det så är kön ett verb, det vill säga någonting som görs. Är det 

så att vi människor skapar kön eller ska vi bara acceptera att män är män och kvinnor är 

kvinnor med ”inbyggda” egenskaper från födseln. Det verkar i denna studie som att det inte 

kan sägas rakt ut vad manligt och kvinnligt är eller vad det inte är. Därför blir det komplicerat 

att besvara frågan huruvida en kvinnlig grupp kan fungera mer effektivt än en manlig och 

tvärtom just beroende på vilket kön gruppmedlemmarna har. Om en grupps effektivitet 

baseras på kön så skulle det kunna vara så att en polisstudentgrupp med enbart kvinnor enligt 

könsrollen och respondenternas svar är den mest effektiva. Detta menar jag då kvinnor är 

omsorgstagande, relationsinriktade, söker medmänskliga möten och talar öppet om känslor. 

Dock betvivlar jag starkt att det är så enkelt. Jag tror mer att det handlar om vilka 

förutsättningar individen har, men med inslag av könsroller. Det går inte att förneka att alla 

människor mer eller mindre har intagit en roll under påverkan av uppfostran och 

förväntningar från samhället. 

 När jag tänker kön så tänker jag direkt på könsroller. Det ena begreppet föder på så sätt ett 

annat. Ett begrepp som till en början kan tyckas vara rätt så enkelt, alla vet ju vad kön är. Kön 

är ett sätt att skilja på en man och en kvinna. Men det komplicerade blir då när frågan ställs 

vad manligt respektive kvinnligt är och om en man alltid måste ha ett manligt beteende. Vad 

är detta manliga beteende? Om jag ska försöka beskriva vad som är manligt för mig börjar jag 

nog med att säga muskler och kanske dominant. Dock inser jag i samma stund som jag säger 

dessa ord att detta är egenskaper som lika väl skulle kunna appliceras på en kvinna. Så då 

kanske det handlar om individuella egenskaper då? Kanske är det så att män kan vara 

relationsinriktade och kvinnor tävlingsinriktade. Betyder då detta att det inte finns någonting 

som är manligt och kvinnligt? Kanske är alla människor så formade av samhället att de börjar 

bete sig som de uppfostras och lär sig, eller kanske är det biologiskt betingat. Om det är så att 

det inte finns manligt och kvinnligt så skulle detta medföra att en grupps effektivitet och 

arbete inte påverkas av vilka kön medlemmarna har utan vilka personliga egenskaper de 

besitter. Detta betyder i så fall att en grupp med enbart kvinnor skulle kunna fungera lika bra 

som en grupp med enbart män och tvärtom eller en blandad grupp. Vad beror det då på att det 

ska föras in fler kvinnor i olika mansdominerade yrken, som exempelvis polisen? Om det är 

kompetensen som eftersträvas så borde det ju inte spela någon roll om det är en man eller 

kvinna. Tyvärr så spelar det roll i dagens samhälle och vem som skall beskyllas för det vet jag 
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inte riktigt, om det är samhället i sin helhet eller våra föräldrar som kanske skulle ha givit oss 

tjejer blå plastbilar att leka med istället för dockor med rosa klänningar. Ett tänkvärt citat från 

Marklund och Snickare (2005: 35) är:  

 

”Flickor sitter stilla, det gör inte pojkar. 

  Flickor leker med dockor, det gör verkligen inte pojkar. 

  Flickor är lydiga, vilket pojkar inte är.” 
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Till dig som går andra/tredje terminen på polisutbildningen i Umeå 
 
 
Jag Karin Berg går fjärde terminen på polisutbildningen i Umeå och jag ska göra mitt 
fördjupningsarbete som handlar om grupprocesser ur ett genusperspektiv. Jag kommer att 
göra en kvalitativ studie av polisstudenters uppfattning av mäns och kvinnors rolltagande och 
beteende i grupp. Syftet med studien är att belysa polisstudenternas uppfattning och sedan 
koppla detta till tankar om könsroller och teori om grupprocesser. 
 
Jag skulle vilja göra en intervju med Dig under ca 30 minuter. Det är helt frivilligt att delta i 
intervjun och vid eventuellt deltagande behandlas alla uppgifter anonymt. Intervjumaterialet 
kommer att bearbetas och vissa delar kommer att tas med i uppsatsen. Du kommer att ges 
möjlighet att läsa igenom intervjun själv och bestämma om, hur länge och på vilka villkor Du 
ska delta. Jag skickar med en kopia på intervjufrågorna. 
 

Med vänliga hälsningar 

 

Karin Berg 

 

 

 

Jag vill delta i studien och godkänner därmed att mina uppgifter tas med i uppsatsen. 

Jag är informerad om att det är frivilligt att delta. 

Jag bestämmer själv på vilka villkor intervjun görs. 

 

 

Datum    Namnteckning 

 

 

 

 

Intervjumanual 
Intervjun börjar med ett tydliggörande att det som spelas in och sägs på bandet inte kommer 

att vara obehöriga tillhanda, utan endast författaren kommer att ta del av det materialet. Inga 
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namn tas med då det saknar relevans, intervjun kan således betraktas som en konfidentiell 

händelse. 
Bakgrund 

• Ålder? Kön? 

• Vilken termin går du? 

• Hur många personer finns det i din nuvarande basgrupp? 

• I vilken fas enligt FIRO - teorin befinner sig din basgrupp nu? 

• Hur många av dessa personer är män respektive kvinnor? 

• Vad har du för tankar om begreppet ”kvinnligt”? 

• Vad har du för tankar om begreppet ”manligt”? 

 

Mäns och kvinnors rolltagande i grupp 

• På vilket sätt har du uppfattat männens rolltagande i gruppen? 

• Hur har deras rolltagande sett ut under de olika faserna? 

• På vilket sätt har du uppfattat kvinnornas rolltagande i gruppen? 

• Hur har deras rolltagande sett ut under de olika faserna? 

• Har kvinnornas rolltagande bidragit till att effektivisera gruppens arbete? Om ja, på 

vilket sätt? 

• I vilken fas har detta skett? 

• Har männens rolltagande bidragit till att effektivisera gruppens arbete? Om ja, på 

vilket sätt? 

• I vilken fas har detta skett? 

• Hur tror du att en grupp skulle fungera om gruppen enbart bestod av kvinnor? 

• Hur tror du att en grupp skulle fungera om gruppen enbart bestod av män? 

 

Mäns och kvinnors beteende i grupp 

• På vilket sätt har du uppfattat männens beteende i gruppen? 

• På vilket sätt har männens beteende förändrats under faserna? 

• På vilket sätt har du uppfattat kvinnornas beteende i gruppen? 

• På vilket sätt har kvinnornas beteende förändrats under faserna? 

• Har männens beteende bidragit till att effektivisera gruppens arbete? Om ja, på vilket 

sätt? 

• Har kvinnornas beteende bidragit till att effektivisera gruppens arbete? Om ja, på 

vilket sätt? 
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• Om det är så att män och kvinnor beter sig olika på grund av att de är män och kvinnor 

vad tror du att detta beror på? 

 

 


