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A B S T R A C T 
 
Young women’s view of their role in society. 

 

 

In this study, we have made an attempt to answer the question regarding how young women 

see themselves and their role in society. This has been done based on the parameters of how 

young women reason about future concepts, gender and self-image. 

 
The collection of data was performed through a focus group of six women, 17 to 23 years old. 

They were selected since they had, in different ways, been in contact with Mamita Sthlm, an 

organization focusing on personal development. We established contact with these informants 

through Cristina Tscherning who is a therapist at Mamita and with whom we have been in 

contact with previously. 

 

The data analysis was inspired by Judith Butler’s gender theories and Michel Foucault's 

theory  of  power  and  discourse.  The  findings  indicate  that  the  informants  sustain  and 

reproduce gender and other power structures. The most frequent and significant topics of 

conversation during the focus group discussions were the stress that stem from the will to be 

prepared for the different courses life may take and the stress of having to make the most out 

of the opportunities offered to young women today. 

 

Keywords: young women, self-esteem, self-image, sex/gender, power, discourse, 

femininity/womanhood, the perception of happiness. 

 

Tora Fogström & Fam Sandström 



S A M M A N F A T T N I N G 
 
Unga kvinnors syn på sin roll i samhället. 

 
 

I denna studie har vi sökt svara på frågan angående hur unga kvinnor ser på sig själva och sin 

roll i samhället. Detta har gjorts utifrån frågeställningar om hur unga kvinnor resonerar kring 

framtiden, genus och självbild. 

 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av metoden fokusgrupp. I fokusgruppen deltog sex unga 

kvinnor i åldrarna 17 till 23 som på olika sätt varit i kontakt med organisationen Mamita 

Sthlm, en organisation som fokuserar på personlig utveckling med hjälp av bland annat yoga 

och samtalsterapi. Vi kom i kontakt med dessa informanter genom Cristina Tscherning som är 

en terapeut på Mamita och som vi har varit i kontakt med sedan tidigare. 

 

Analysen av fynden har gjorts utifrån Judith Butlers genusteori och Michel Foucaults teori om 

makt och diskurs. De upptäckter vi har gjort visar att informanterna upprätthåller och 

reproducerar könsmaktsordningen och de maktstrukturer som konstruerats och konstrueras i 

samhället. De mest frekventa och framstående samtalsämnen som uppkom under intervjun var 

den stress som härstammar från känslan av att vilja förbereda sig för vilka olika vägar livet 

kan ta samt stressen av att känna sig tvungen att behöva dra nytta av de möjligheter som 

erbjuds unga kvinnor idag. 

 

Nyckelord:  unga  kvinnor,  självkänsla,  självbild,  kön/genus,  makt,  diskurs,  femininitet/ 
 

kvinnlighet, uppfattningen av lycka. 
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1. I N L E D N I N G 
 
Under våra snart tre år som studenter på Södertörns Högskola har vi läst och diskuterat oss fram till 

en förståelse kring vad makt kan vara, hur dess strukturer kan se ut samt vad den kan ha för 

inverkan på människan. Vi har fått lära oss att ett intressant sätt att se på makten är att den ständigt 

är närvarande, även då man inte ser den eller känner den. Vi har fått lära oss att det är först när man 

ser maktmaskineriet och man får en förståelse för hur makten verkar som den kan påverkas. 

 
Ställningen mellan kvinnor och män har länge varit omdiskuterad och i skolan får vi lära oss att 

Sverige är ett av de ledande länderna vad gäller jämställdhet. Trots detta så är det fortfarande ett 

faktum  att  det  råder  ojämlikhet  mellan  kvinnor  och  män  på  olika  arenor  och  därför  är  det 

fortfarande viktigt att bli mer medveten och fortsätta ifrågasätta. Denna studie är skriven i den 

andan och med detta i åtanke. 

 

Vi är nyfikna på hur dagens unga kvinnor ser på sig själva och sin plats i samhället och vi undrar 

över hur de resonerar runt frågor som jämställdhet, framtidsmöjligheter, utbildning och lycka. 

 

1 . 1 B A K G R U N D 

 
Fanny Ambjörnsson (2011) belyser hur den feministiska forskningen har visat att kvinnokroppen 

genom tiderna har pressats till att rätta sig efter samtidens rådande ideal (ibid:77). Hon menar att det 

kvinnliga jaget tvingats anpassa sig för att duga och att kvinnor tvingas slå i underläge samt att det 

finns ett krav på kvinnan att vara formbar och rätta sig efter vissa krav (ibid:77). 

 
På Mamita Sthlms hemsida kan man under rubriken Om Mamita Sthlm läsa om uppkomsten av 

organisationen (Mamita Sthlm 2013). Där används fraser som ”önskan att inspirera till eget ansvar”, 

”att hjälpa människor att omfamna sig själva/…/ och hjälpa dem finna modet att älska sig själva” 

(ibid). Anna de Lima Fagerlind publicerade i Dagens Nyheter ett artikel innehållande utdrag från 

Ungdomsbarometerns studie Ungdomsrapporten där den psykiska hälsan hos ungdomar i Sverige i 

åldrarna 15 till 24 har undersökts (de Lima Fagerlind 2013-05-07). I studien framkom bland annat 

att unga kvinnor är mer stressade än unga män, att de unga kvinnorna tampas med stressen kring 

förväntningarna på sig själva, sitt utseende samt deras ekonomiska situation (ibid). 

Ungdomsrapporten visar också att var tredje ung person upplever stress gällande utbildning, jobb 

och framtid (ibid). 

http://mamitasthlm.se/omoss/
http://mamitasthlm.se/omoss/
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Vad innebär det att vara ”formbar”, och vad händer om kvinnor inte är det? Vilka platser har unga 
 

kvinnor i samhället och är de platserna självklara? 
 

 

1 . 2 S Y F T E , F R Å G E S T Ä L L N I N G & A V G R Ä N S N I N G 

 
Syftet med studien är att belysa unga kvinnors syn på sig själva gällande sin plats i samhället. 

Fokus läggs på unga kvinnor i åldrarna 17 till 23. 

 
 Hur resonerar unga kvinnor i åldrarna 17-23 år runt sina framtidsutsikter? 

 

 Hur resonerar unga kvinnor i åldrarna 17-23 år runt genusrelationer? 
 

 Hur resonerar unga kvinnor i åldrarna 17-23 år runt självbild? 

 
Avgränsningen utgörs av de unga kvinnor som vi kom i kontakt med genom Cristina Tscherning 

som är samtalsterapeut på Mamita Sthlm. De unga kvinnorna är på ett eller annat sätt engagerade i 

Mamita Sthlm och den verksamheten som organisationen driver. Informanterna är i åldrarna 17 till 

23 år då vi anser att detta är den mest aktuella och berörda åldersgruppen för de teman vi ämnar 

diskutera genom intervjun med dem (jfr. Fitger 1991:20-38). 

 

Datainsamlingen skedde genom en så kallad ”fokusgrupp”. Det är av vikt att informanterna är 

engagerade i ämnet för att diskussionen ska vara givande. Vår tanke var därför att dessa unga 

kvinnor är en lämplig urvalsgrupp för vår studie i och med att studien handlar om subjektformation, 

det vill säga individens sätt att forma sig själv samt uppfattningar om genus, makt och lycka 

(Billinger 2005:172). Med tanke på syftet med Mamita vilket bland annat är att stärka människans 

självbild tänkte vi att de unga kvinnorna som är, eller har varit, i kontakt med organisationen har 

funderat över dessa frågor och därför kan upprätta en engagerad diskussion. Vi kommer att 

återkomma till metoden fokusgrupp under rubriken metodologi i kapitel två där vi fördjupar oss i 

ämnet. 

 

1 . 3 U P P L Ä G G 

 
I detta inledningskapitel presenteras bakgrunden till studiens uppkomst samt syftet med studien. 

Syftet med studien är att klarlägga unga kvinnors syn på sig själva gällande sin plats i samhället 

utifrån begrepp som framtidsutsikter, genusrelationer och självbild. Här introduceras studiens 

frågeställningar och dess avgränsning. Denna studie fokuserar på unga kvinnor i åldrarna 17 till 23 

år. 
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I kapitel två som följer efter inledningskapitlet diskuterar vi den metod som vi har använt oss av för 

att samla in intervjumaterial, här beskriver vi även tillvägagångssättet genom studien. Vi kommer 

där att presentera metoden fokusgrupp och argumentera kring för- och nackdelarna med detta val av 

datainsamlingsmetod. Vi kommer även att presentera de etiska hänsynstaganden vi har tagit under 

studiens gång, exempelvis hur vi har gått tillväga för att skydda informanternas integritet. 

 

I det tredje kapitlet redovisas forskning som tidigare gjorts inom det aktuella området. Här 

presenteras två avhandlingar samt fem böcker som behandlar ämnen som unga kvinnor, genus och 

kön. Här redovisas även hur vi ämnar använda oss av kunskapen som redan finns på fältet för att 

utforma vår studie på ett nytänkande sätt. 

 

I kapitel fyra redovisas den teoretiska ram som arbetet har som utgångspunkt samt centrala begrepp 

för studien. I den här undersökningen har vi valt att tolka våra fynd utifrån Judith Butlers (2004) 

feministiska poststrukturalism samt Michel Foucaults (2003) teorier om makt och diskurs (Butler 

2004:11–77; Foucault 2003:139–218). Premissen är att människan, hennes värderinger och 

handlingar konstrueras i mötet med andra och att detta är en ständig process. De centrala begreppen 

för studien är: genus, makt, självbild, jämställdhet och framtidutsikter. Vi kommer i kapitel fyra 

förklara hur vi använder oss av begreppen samt vad de innebär för den här studien genom att ta stöd 

av tidigare forskning. 

 

I det femte kapitlet ges en introduktion till analysen. Här presenteras metod för analys samt en kort 

presentation av informanterna. Därefter följer tre temakapitel, kapitel sex till åtta. Här redovisas och 

analyseras det intervjumaterial som har insamlats under studiens gång och som har inhämtats med 

hjälp av fokusgruppsdiskussionen med de unga kvinnorna. De teman som kommer att redovisas 

under de olika kapitlen är: 1) upplevda stressfaktorer hos de unga kvinnorna, 2) de unga kvinnornas 

upplevda krav från omgivningen samt 3) de unga kvinnornas upplevda prestationsångest. Här har vi 

analyserat materialet med hjälp av Judith Butlers (2004) teorier om genus och könsmaktsstrukturer 

samt Michel Foucaults (2003) idéer om normalisering och maktstrukturer (Butler 2004:11–77; 

Foucault 2003:139–218). I slutet av varje tema ges en kort sammanfattning av de övergripande 

fynden. 

 

I det slutliga och sammanfattande kapitlet, kapitel nio, presenteras huvuddragen samt de slutsatser 

som dragits från studien. Här ges även förslag på vidare forskning samt de aspekter som tidsramen 

för den här studien ej berett utrymme för att studera vidare. 
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2. M E T O D 
 
I följande kapitel redovisas val av metod, hur vi har gått tillväga för att genomföra denna studie 

samt de etiska hänsynstaganden vi har tagit. 

 
Vid forskning är det viktigt att hålla god kvalitet både vad gäller framställningen samt i resultatet 

(Fejes & Thornberg 2009:226). Vi har i den här studien utgått från Staffan Larssons syn på 

kvalitetskriterier vid kvalitativ forskning (Larsson i Fejes & Thornberg 2009:226–228) samt 

Vetenskapsrådets rapport (2011). Larsson tar upp kvaliteter hos framställningarna, kvaliteter hos 

resultaten samt validitetskriterier (Larsson i Fejes & Thornberg 2009:226–227). 

 

Staffan Larsson använder sig av begreppet perspektivmedvetenhet och menar att det handlar om att 

forskaren  under  studiens  uppstart  bör  reflektera  över  valen  som  görs  kring  metodologi  och 

teoretiska perspektiv (Larsson i Fejer & Thornberg 2009:226). Nedan kommer vi motivera val av 

metod och i kapitel fyra redovisas val av teoriram. Då Larsson talar om intern logik avser han att 

uppsatsen ska formas som en sammanhängande helhet (ibid:227). Han menar att forskaren bör 

eftersträva god forskningsetik, studien ska ha ett etiskt värde (ibid:227). Detta kommer vi att 

diskutera djupare på under rubriken etiska hänsynstaganden nedan. Larsson menar vidare att det är 

av stor vikt att resultatet innehåller levande beskrivningar som tar hänsyn till de olika nyanserna i 

intervjumaterialet, innebördsrikedom, detta ska däremot inte göras på så vis att strukturen och 

enkelheten i uppsatsen tvingas ge vika (ibid:227). Uppsatsen bör vara klar och enkel vilket innebär 

att resonemangen ska kunna följas utan oklarheter (ibid:227). Det är av högsta vikt, menar Larsson, 

att forskningen erhåller hög validitet och reliabilitet vilket innebär att man undersöker det man 

utger sig för att undersöka med rätt analysinstrument (ibid:227). Validiteten och reliabiliteten för 

denna studie diskuteras i metodologiavsnittet nedan. Väsentligt är också att resultatet har förankring 

i det empiriska underlaget (ibid:227). Slutligen är användbarheten av studiens resultat vitalt 

(ibid:228). 

 

2 . 1 M E T O D O L O G I 

 
Nedan kommer vi att redogöra samt motivera för denna studies val av metod för insamling av data - 

 

fokusgrupp. I denna studie har vi genomfört en (1) fokusgruppintervju med sex unga kvinnor. 
 
 

Metoden för datainsamling kallas för fokusgruppsintervju (jfr. Billinger 2005:169–176). Under en 

fokusgruppintervju  kan  vi  som  samtalsledare  inta  en  bakgrundsposition  och  därmed  i  största 
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möjliga mån undvika att vara en aktiv del av samtalet, vi får då tillfälle att observera. Detta ger oss 

en möjlighet att avtäcka eventuell gruppdynamik och de normer som kan komma till uttryck bland 

deltagarna, som i vår studie utgörs av sex unga kvinnor (May 2001:153). Risken att vi färgar de 

unga kvinnorna i deras samtal är då minimerad, till skillnad från individuella intervjuer där 

kontakten mellan intervjuare och intervjuperson är intensiv (Billinger 2005:171). 

 
Vi utformade i förväg frågor utefter de teman som berör vårt forskningsämne vilka de unga 

kvinnorna skulle få diskutera fritt sinsemellan. Vi har i den här studien gjort en semistrukturerad 

fokusgruppintervju, där frågeställningar utifrån teman som genus, lycka och framtidsdrömmar har 

presenterats för gruppdeltagarna, där vi som moderatorer har försökt att inte styra diskussionen 

(Billinger 2005:172–173). Tim May (2001) menar att antal gruppdeltagare är en viktig parameter då 

ett för litet antal försämrar möjligheterna till interaktion och ett för stort antal bidrar till att delar av 

gruppen inte får tillfälle att uttrycka sig (ibid:153). Kajsa Billinger menar att för en fokusgrupp 

passar 4-7 gruppdeltagare (Billinger 2005:173). Fokusgruppsamtalet bör ta cirka 1-2 timmar där 

samtalsledarna i vår studie – vi skribenter – intar en styrande position och ser till att deltagarna 

håller sig till de teman man förberett (Stewart & Shamdasani i May 2001:153). 

 
Under gruppdiskussioner påverkar informanterna varandras tankar, åsikter och uttalanden. Detta 

medför risken att gå miste om individens ofärgade tankar och känslor. Å andra sidan har den sortens 

metod som utgångspunkt att tankegångar, normer och människan skapas i den sociala interaktionen, 

vilket innebär att ofärgade tankar egentligen inte existerar (May 2001:154). Vid 

fokusgruppsintervjuer  ligger  största  vikten  på  det  sociala  samspelet  snarare  än  på  individen 

(Billinger 2005:170). Man kan här nå data som man inte kan göra på något annat sätt då människor 

ständigt  skapar  nya  bilder  av  mening  utifrån  sina  handlingar,  tankar  och  känslor  (ibid:170). 

Billinger menar att vi ”genom språket realiserar världen i dubbel mening, både genom att göra den 

begriplig och genom att skapa den” (ibid:170). 

 

Vid valet av metod bör man vara medveten om att olika konstellationer ger olika perspektiv. 
 

”Gruppintervjuer och individuella intervjuer kan skapa olika perspektiv på samma frågeställning.” 

(May 2001:154). Här tolkar vi att May menar att valet av intervjuform ger olika förutsättningar för 

förklaringar och perspektiv samma frågeställning till trots. Man skulle också kunna tolka honom på 

så vis att inställningen hos informanterna med stor sannolikhet brukar skilja sig åt. Man bör vara 

medveten om att svaren kommer att skilja sig åt beroende på vem som tillfrågas och i vilket 

sammanhang. 
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2 . 2 U r v a l 
 
Utgångspunkten för studien var att göra en fokusgruppsintervju med unga kvinnor. Vi fick problem med 

att   hitta   informanter.   Inledningsvis   tog   vi   kontakt   med organisationen   Stiftelsen   Stella,   ett 

mentorsprogram för unga kvinnor eftersom vi hade en kontakt där. En annan anledning var att vi tänkte 

att unga kvinnor som har tagit och är i kontakt med en sådan organisation kan vara vana att reflektera 

över de frågor som ligger i fokus för vår studie. Mentorsprogrammet går ut på att unga tjejer genom 

Stella får en kvinnlig mentor vilken hon träffar så frekvent som hon vill under ett läsår. Tanken är att de 

ska ha samtal där fokus ska ligga på den unga kvinnan för att stärka och utveckla hennes självbild och 

ge henne redskap att hantera livet. Vi tog telefonkontakt med Maria Rosvall, grundaren till Stiftelsen 

Stella, och ordnade ett möte med henne för att planera inför intervjun. Vi utformade tillsammans med 

Maria Rosvall ett mail vilket Maria Rosvall sände ut till antal unga kvinnor som redan har avslutat sitt 

mentorsår. Det var endast en som svarade ja, vilket inte är ett tillräckligt antal för en uppsats. Vi vet inte 

varför vi fick denna brist på respons och efter någon vecka blev vi rädda att vi inte skulle kunna 

genomföra vårt arbete. 

 
Vi tog telefonkontakt med en kvinna som vi känner sedan tidigare, Cristina Tscherning, som arbetar 

som   samtalsterapeut   på   organisationen   Mamita   Sthlm.   Mamita   Sthlm   är   ett   nätverk   som 

arbetar med personlig  utveckling.  Organisationen  startade  upp  2012  och  befinner  sig  fortfarande  i 

uppstartningsfasen. Mamita Sthlm består idag av YoSoy AB genom Cristina Tscherning, samtalsterapeut 

inom  psykosyntes  samt Om Shanti genom  Malin  Berghagen,  yogainstruktör.  På Mamita Shtlm  hyr 

yogainstruktörer och samtalsterapeuter in sig regelbundet. Mamita Sthlm är en plats vars huvudfokus 

och syfte är att guida individer till inre läkning via samtal, yoga, massage samt insikt genom olika 

aktiviteter såsom seminarier och resor. Mamitas erbjudande är: "en stund en plats och skapa ett möte 

med dig själv". Mamita Sthlm är ett privat företag vilket finansieras av YoSoy AB samt Om Shanti och 

har därmed ingen koppling till socialtjänsten eller den statliga sektorn. Vi tog denna kontakt av samma 

anledning som den första kontakten, vi har en personlig kontakt till en anställd inom företaget, 

organisationen arbetar med personlig utveckling och vi känner till att unga kvinnor vänder sig till 

organisationen. 

 
När vi presenterade vår tanke med uppsatsen meddelade Cristina Tscherning att hon ville vara en del i 

projektet och bidra med att försöka förmedla en kontakt med några av de unga kvinnor som vänder sig 

till organisationen. Hon trodde att det skulle finnas några som var intresserade av att diskutera de ämnen 

som vi önskar beröra i vår uppsats. Eftersom vi hade ont om tid gav hon oss dessutom telefonnumret till 
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en sjuksyster vid en gymnasieskola i Stockholm då hon visste att just unga kvinnors självbild har 

varit något man arbetat med där. Vi ringde till sjuksystern och hon var intresserad och skulle fråga några 

av eleverna på skolan, tyvärr var det ingen som hade möjlighet att deltaga. 

 
Både Maria Rosvall och sjuksystern vid gymnasieskolan hade en teori om att anledningen till att så få 

deltagare/elever tackade ja var till följd av att de kände sig stressade i skolan. Denna teori kan vi inte 

bekräfta eftersom vi inte har haft möjlighet att fråga de som avböjde. 

 
Inför att intervjun skulle genomföras bestämde vi gemensamt med Cristina Tscherning att den skulle ske 

den 2 maj klockan 17.00 i Mamitas lokaler som ligger vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Anledningen 

till tidpunkten var att det var en tid som alla informanterna kunde och att vi genomförde det i Mamitas 

lokaler var för att där finns en lokal som var lämplig och att det var lätt för alla deltagarna att ta sig dit 

och för att de är bekanta med miljön. När man gör intervjuer skall man vara noga med var dessa 

genomförs eftersom informanterna troligen blir påverkade av detta. Vi reflekterade runt detta, skulle de 

komma att känna att de var tvungna att svara på speciella sätt? Vår intervju rörde inte Mamita och deras 

verksamhet men det berörde ju dessa unga kvinnors tankar om dem själva och Mamita arbetar ju med 

personlig utveckling. Detta var ju även en anledning till att vi valt att vända oss till Mamita. Vi kan inte 

avgöra om detta påverkade informanterna i någon riktning. En annan del i genomförandet som vi 

reflekterat runt är att det är viktigt att informanterna känner sig bekväma, vi funderade mycket på detta 

innan intervjun. Vi bjöd till exempel på frukt, te och kaffe för att de skulle känna sig bekväma. Detta 

tillsammans med att vi var i Mamitas lokaler skulle kunna ha påverkat informanterna så att de kände sig 

tvungna att svara på speciella sätt. Vi hoppas att vår redogörelse angående de forskningsetiska kraven i 

någon mån har hjälpt informanterna att känna sig trygga. 

 
I  intervjun  deltog  sex  unga  kvinnor  i  åldrarna  17  till  23. Samtliga  informanters  föräldrar  innehar 

högskoleutbildning och/eller driver eget företag. Tre av de unga kvinnorna går på gymnasium i 

innerstaden och läser på programmen naturvetenskap respektive ekonomi. Två av informanterna läser på 

högskola och läser personalvetarprogrammet respektive marknadskommunikation och IT. Den sista 

informanten har nyligen avslutat sina gymnasiestudier och planerar att till hösten studera utomlands. 

Informanter är bosatta i Täby, Sollentuna och innerstaden. Informanternas framtidsdrömmar innefattas 

av boende utomlands, karriär inom sjukvård, inredning/design, eget företagande och personalvetenskap. 

Dessa uppgifter indikerar att samtliga informanter har en medelklassbakgrund. De unga kvinnornas 

koppling till Mamita utgörs av deltagande i yogasessioner, workshops och föreläsningar som Mamita 

anordnar samt samtalsterapi. 
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2 . 3 T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T 

 
I det här avsnittet kommer det tydliggöras hur vi har gått tillväga dels för att komma i kontakt med 

informanterna samt hur vi har förvaltat den data som har utvunnits från intervjun. 

 
Vi tog, som ovan nämnt, kontakt med Cristina Tscherning som arbetar som samtalsterapeut på 

organisationen Mamita Sthlm och som vi känner sedan tidigare. När vi presenterade vår tanke med 

uppsaten meddelade Cristina Tscherning att hon ville vara en del i projektet och bidra med 

informanter i form av unga kvinnor från Mamita som hon trodde skulle vara intresserade av att 

diskutera de ämnen som vi önskar beröra i vår uppsats. Vi bestämde gemensamt att intervjun skulle 

ske i Mamitas lokaler som ligger vid Sankt Eriksplan i Stockholm den 2 maj klockan 17.00. I denna 

enda intervju deltog sex unga kvinnor i åldrarna 17 till 23. 

 
Inför intervjun förberedde vi frågor kopplade till de teman som vi satt upp och som bland annat 

berörde självbild, framtidsmöjligheter, lycka och könsskillnader. Intervjun bandades med hjälp av 

en surfplatta med inspelningsfunktion samt handskrivna anteckningar vilka en av oss ansvarade för 

medan den andre ansvarade för samtalet. Intervjun ägde rum i Mamitas yogasal där vi som 

intervjuare satt tillsammans med informanterna i cirkelformation på kuddar på golvet, detta för att 

skapa en avslappnad stämning. Vi bjöd där på kaffe, te och frukt. Intervjun varade i två timmar. 

 
I  uppstarten  av  intervjun  informerades  informanterna  noga  om  deras  rättigheter  och  våra 

skyldigheter som forskare. De unga kvinnorna informerades om individsskyddskravet vilket är ett 

samlingsbegrepp för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Vi kommer att gå in djupare på dessa etiska krav under 

rubriken etiska hänsynstaganden nedan. Vi var även noggranna med att förklara för de unga 

kvinnorna att samtycket till intervjun ej var bindande utan att de (informanterna) hade tillåtelse att 

exempelvis avvika från intervjun eller avstå från att svara. 

 
Intervjun transkriberades ordagrant där skratt, pauser, harklingar samt dylika ljud inkluderades. För 

att få en överskådlig bild av fynden i det empiriska materialet använde vi oss av kodning (Jönson 

2010:56–57).  Materialet  delades  in  under  rubriker  som  vi  bedömde  utgjorde  huvuddragen  i 

intervjun för att sedan strukturera upp upptäckterna i nya dokument utifrån dessa teman (ibid:56- 

57). 
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2 . 4 E T I S K A H Ä N S Y N S T A G A N D E N 

 
Som forskare förväntas man bedriva forskning av hög kvalitet samt presentera studien på bästa sätt. 

Detta innebär noggrannhet, eftertänksamhet samt objektivitet i största möjliga utsträckning 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Som forskare avlägger man ett löfte om att stå fri från yttre påverkan 

eller att låta materialet bli manipulerat. Av stor vikt är dessutom att egna intressen, eller 

uppdragsgivarnas  intressen  inte  står  i  vägen  för  forskningens  objektivitet  (Vetenskapsrådet 

2011:12). Med individskyddskravet menas att forskningsobjektet skall skyddas från skada och 

kränkning, denna hänsyn kan ibland få stå åt sidan för forskningens intresse, Vetenskapsrådet 

(2011) beskriver detta som en vägning mellan olika etiska krav (ibid:18). 

 
För att ta hänsyn till ovanstående krav låter vi alla informanter i denna studie vara anonyma och har 

avidentifieras  i  största  möjliga  utsträckning.  Då  våra  informanter  alla  är  över  15  år  behöver 

samtycke endast komma från informanten själv. Enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer 

bör samtycke i vissa fall inhämtas från vårdnadshavare om informanten är under 15 år samt om 

studien är av etiskt känslig karaktär, vilket denna studie inte har för avsikt (ibid:9). 

 
Vetenskapsrådet (2002) delar in individskyddskravet som nämndes ovan i fyra undergrupper, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid:6). 

Informanterna  underrättades  enligt  informationskravet  dels  i  inbjudan  till  intervjun  samt  i 

uppstarten av densamma om studiens syfte samt vad de uppgifter informanterna lämnar kommer att 

användas till (jfr. Kaijser & Öhlander 1999:58; jfr. Vetenskapsrådet 2002:7). Informanterna fick 

veta att om de under intervjuns gång kände att de ej ville svara på någon fråga så hade de möjlighet 

att antingen avlägsna sig helt eller endast avstå att svara på frågan (jfr. Vetenskapsrådet 2002:9). 

Enligt samtyckeskravet samlade vi muntligt in samtliga deltagares samtycke till att delta i intervjun 

samt  att  intervjun  spelades  in  (ibid:9).  Vi  var  dock,  som  tidigare  nämnt,  noggranna  med  att 

informera deltagarna om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan och att det muntliga 

samtycket ej medförde något bindande avtal. Intervjudeltagarna informerades även om 

konfidentialitetskravet vilket innebär att vi som forskare har en skyldighet att skydda de informanter 

som går med på att göra intervjuer dels genom att avidentifiera informanterna i uppsatsen samt att 

behandla eventuella papper eller inspelningar på så vis att ingen annan kan ta del av dem (ibid:12). 

Nyttjandekravet innebär att allt vad informanterna delger lovas att användas endast i studiesyfte och 

får alltså inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (ibid:14). 
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3. T I D I G A R E F O R S K N I N G 
 
I följande kapitel avser vi att redogöra för tidigare forskning inom det valda ämnet för denna studie. 

Detta  för  att  kartlägga  vad  som  tidigare  publicerats  inom  det  aktuella  forskningsfältet  för  att 

försäkra oss om studiens relevans samt för att kunna styrka eller ifrågasätta resultaten i denna 

undersökning. Nyckelord vi har använt oss av för att finna tidigare forskning är som följer: ung, 

kvinna, flicka, tjej, genus, kön, självbild, -känsla, -uppfattning, -förtroende, makt, stress. Dessa 

sökord användes både enskilt samt i olika konstellationer och ledde oss till två avhandlingar och 

fem böcker. 

 
Fanny Ambjörnsson (2004) studerar i sin avhandling hur genus – främst femininitet – skapas utifrån 

en heteronormativ ordning (ibid:11). Eftersom att vi i denna studie har Judith Butlers (2004) 

genusteori för ögonen blir detta relevant då vi utifrån detta begrepp får ett perspektiv på hur 

femininitet skapas. Ambjörnsson har följt två grupper av tonårsflickor på samma gymnasieskola, på 

olika program, under ett läsår (1999-2000). Hon genomförde deltagande observation samt vad hon 

kallar för medföljande observation, det vill säga att hon under lektioner och raster satt med eller i 

anslutning till gruppen och tog anteckningar eller memorerade. Hon har även intervjuat de unga 

flickorna om deras föreställningar av vad som är kvinnligt och vad som är normalt (ibid:11, 38-41). 

De    program    i    vilka    flickorna    går    är    ”Barn-    och    Fritidsprogrammet”    (BF)    samt 

”Samhällsvetenskapsprogrammet” (S) och Ambjörnsson pekar här på att flickorna från de olika 

klasserna också kommer från olika samhällsklasser. Flickorna i BF-programmet tenderar att komma 

från  arbetarklassbakgrund  och  flickorna  i  S-programmet  tenderar  att  komma  från 

medelklassfamiljer (ibid:305-306). 

 

Under studiens gång såg Ambjörnsson (2004) hur de flickor hon följde inom tjejgemenskapen 

konstruerade och ansträngde sig för att göra sina kroppar ”kvinnliga” och Ambjörnsson menar att 

samtidigt som denna gemenskap skänker glädje och trygghet så är det kanske här som 

konstruktionen av normalitet och avvikande är som starkast (ibid:301). Med det menar inte 

Ambjörnsson att flickorna lever under fria förhållanden utan hon problematiserar genom hela 

avhandlingen frågan om det fria valet (ibid:301). Detta är intressant då de forskare vars teorier vi 

avser använda, Judith Butler (2004) samt Michel Foucault (2003), båda problematiserar det fria 

valet och anser att åsikter och värderingar konstrueras både i samspelet med andra samt genom 

maktstrukturer i samhället. Vad som visas i Ambjörnssons studie är hur flickighet starkt kopplas 

ihop med att ha en pojkvän, vilket är tätt knutet till den heterosexuella normen som Judith Butler 
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talar om och som Ambjörnsson använder som teoretiskt begrepp genom studien (Butler 2004 i 

Amjörnsson 2004:307; Ambjörnsson 2004:307). Under sin tid med flickorna märkte Ambjörnsson 

även hur viktig den fysiska kroppen är för att definiera någon, det var här flickorna själva främst lät 

prägla sin femininitet (ibid:140-141). 

 

Genus och den heterosexuella matrisen är begrepp som Ambjörnsson (2004) i sin avhandling 

resonerar  kring  och  använder  sig  av  (ibid:105).  Hon  kopplar  ihop  dessa  med  ett 

könsmaktsperspektiv och beskriver detta med termen heteronormativ begärsmarknad (ibid:105- 

107). Ambjörnsson menar här att (den sexuella) normen för samhället och dess medlemmar är att 

där finns maskulina män och feminina kvinnor och där det är homosocialitet och heterosexualitet 

som gäller (ibid:106). De båda könen förväntas alltså umgås med samma kön och attraheras av det 

motsatta, män och kvinnor förväntas åtrå varandra (ibid:106). Hur kvinnor och män förhåller sig till 

varandra är något vi ämnar beröra i intervjun. 

 

Samspelet mellan kvinnor och män är något som även Yvonne Hirdman (2004) har studerat och 

forskat kring. Hon ställer frågan hur det kan komma sig att kvinnor har ett socialt lägre värde än 

män. Detta sett ur både ett geografiskt, historiskt och generellt perspektiv (ibid:113). Hirdman 

förklarar detta fenomen genom att introducera begreppet ”genuskontrakt”. Yvonne Hirdmans 

förståelse av hur kvinnor och män förhåller sig till varandra kommer vi att använda oss av som 

infallsvinkel för att få en uppfattning om hur informanterna i vår studie ger mening till vad det 

innebär att vara kvinna. Detta utgör ett av de övergripande temana för fokusgruppen. Hirdman 

menar att varje samhälle har i sin tid olika kontrakt mellan de båda könen, vilket innebär att den ena 

parten definierar den andra (ibid:120). Det handlar inte om ett köpslående mellan mannen och 

kvinnan utan snarare om ett mönster och ett beteende som skapas ur samtiden. Dessa genuskontrakt 

presenterar således föreställningar om hur kvinnor och män bör vara mot varandra på olika platser 

och tillställningar i samhället samt till exempel, hur de ska vara klädda eller vilken längd håret ska 

vara. Dessa kontrakt går sedan i arv i generationer, vilket innebär att segregeringen och 

hierarkiseringen upprätthålls och reproduceras ständigt (ibid:120–121). Barnen föds följaktligen in i 

dessa konstruerade tankemönster, vilket argumenterar för att flickor och pojkar inte föds med dessa 

könsroller utan tillägnas dem av samhället (ibid:119). 

 

Samhället är i ständig förändring och människorna med det; detta är vad som utgör modernismen. 

Kirsten Drotner (1991) menar att modernism är ett samlingsbegrepp vilket innefattar invecklade 

mentala och kulturella förändringar. Drotner undersöker spänningsfältet mellan det som är det nya 

och okända men också det välkända och rutinmässiga i våra liv. Denna komplexitet är särskilt 
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påtaglig  för  de  unga,  som  ständigt  prövas  av  denna  moderna  dubbelhet  och  föränderlighet  i 

samhället (ibid:145). 

 

 

I   moderniteten   klassas   ungdomen   som   en   särskild   kategori.   Grundpelarna   för   denna 

kategori moderna  unga är  fritiden,  familjen  och  utbildningen,  arbetet  skjuts  därför  upp  till 

vuxenlivet. Ungdomarna kanske erfar extraarbeten utöver skolan, men dessa arbeten behålls sällan i 

det vuxna livet. Ungdomen blir på detta vis en sökande fas mellan barndomen och vuxenlivet 

(Drotner 1991:146–147). Med tanke på åldersspannet för denna studie blir denna förståelse av 

ungdomen relevant då vi får en insikt i det skede av livet som informanterna befinner sig i. Det 

finns en press på de unga att göra målmedvetna och rationella val samtidigt som världen blir alltmer 

osäker och oöverskådlig, denna press gäller numera båda könen (ibid:147). Drotner menar att 

påståendet om att barndomen är på väg att förkortas och försvinna är en sanning med modifikation, 

idag är trenden snarare att ungdomar skjuter upp vuxenlivet eftersom dagens vuxenliv saknar fasta 

gränser och konturer. På detta sätt utgör ungdomen de mest kulturellt nyskapande, men framförallt 

sökande, i moderniteten (ibid:149-150). 

 

 

Traditionellt sett tenderar ungdomsforskningens fokus att ligga på sociala skillnader mellan 

ungdomar, och berör därmed sällan kön, medan kvinnoforskningen enbart fokuserar på 

könsaspekten. Detta menar Drotner (1991) skapar problem när forskare försöker teoretisera unga 

kvinnor som befinner sig i skärlinjen mellan kön och generation; detta leder till att unga kvinnor blir 

bedömda i dubbla negationer. Inom ungdomsforskningen blir de negativt bedömda som icke-vuxna 

och inom kvinnoforskningen som icke-män. Dessa två fält måste förenas (ibid:155). Drotner 

presenterar därför ett begrepp hon refererar till som kulturellt kön. Detta begrepp innefattar olika 

symboliska uttryck för kvinnliga respektive manliga positioner. Genom olika symboliska uttryck, 

såsom kläder, formar vi vår identitet. Det kulturella könet är därmed en kontraktion snarare än en 

avspegling av något bakomliggande. På detta sätt sluter Drotner upp vid modernitetens syn på 

kulturen som ett område som ständigt är föränderligt (ibid:157-158) Det kulturella könet skapas 

genom ”förhandlingar”, medvetna eller omedvetna. Begreppet förhandlingar syftar till att 

understryka att interaktionen och återskapandet av könen är aktiva snarare än planlagda processer 

(ibid:159). Som   nämnts   tidigare   är   konstruktioner   av   könsroller   i   samhället,   vilket   både 

Ambjörnsson (2004), Hirdman (2004) och här Drotner (1991) behandlar, något vi ämnar undersöka 

i den här studien. 
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Unga kvinnors dilemma inför de olika roller de förväntas ta är ett perspektiv som Sabina Cwejman 
 

& Gunilla Fürst (1991) problematiserar i sin studie (ibid:147, 158). De menar att detta dilemma 

påverkar kvinnor redan i tonåren då de måste välja utbildning och yrke (ibid:147,158). I vår studie 

kommer en del av fokus ligga på detta dilemma som unga kvinnor ställs inför. I Cwejmans & Fürsts 

studie framkommer hur uppfattningen om att det i lagar och förordningar står att jämställdhet skall 

råda förvirrar de unga kvinnorna då de i praktiken får uppleva könssegregation (ibid:156, 158-159). 

De unga kvinnorna ser även hur sina föräldrar tar ansvar för olika områden och de hör talas om 

kvinnojobb och mansjobb, kvinnolinjer och manslinjer (ibid:157). Informanterna i studien upplever 

en känsla av frihet och att de har möjligheter vilka de känner ansvar att tillvarata. Samtliga 

informanter vill skaffa barn och känner en önskan om att fokusera på familjen och relationer, 

samtidigt som de känner en uppfordran i att bli autonoma och självständiga för att klara sig i en 

mansdominerad värld vilken de nu har tillträde till, om de är villiga att kämpa för den (ibid:148, 

160). Denna dubbelhet i att vara ung kvinna är högst relevant för vår studie och vi ämnar 

problematisera detta i intervjun. 

 

Maria Fitger (1991) skriver i sitt kapitel om tonårsflickors psykologiska utveckling och använder 

sig av Peter Blos teori om adolecensen vilken han har delat upp i fem olika faser vilka var och en 

innehåller en konflikt som individen måste ta sig igenom för att helt komma till nästa fas (Fitger 

1991:20–38). Det är främst Blos begrepp senadolescensen (16 till 19 år) och postadolescensen (19 

år och uppåt) som är relevanta för vår studie då vi riktar oss till unga kvinnor i åldrarna 17 till 23. 

 

Senadolescensen förknippas med målinriktat beteende, större känslomässig beständighet och en 

stadigare självsäkerhet (Fitger 1991:35). Man utvecklar här en större förmåga att kompromissa och 

man börjar utforma de områden som man anser värdefulla (ibid:35). Man börjar under 

senadolescensen även befästa och integrera de erfarenheter man har med andra delar av sig själv 

och börjar skapa ett fast ”jag” (ibid:35). Det här ”jaget” bildas i centrum av de individuella, 

psykologiska behoven samt de kollektiva och kulturella möjligheterna (ibid:36). 

 

Under postadolescensen sker en slags stabilisering av personligheten och den egna upplevelsen av 

sin identitet (Fitger 1991:37). Den här tiden går ut på att skapa vägar för att förverkliga sig själv och 

sina behov (ibid:37). Här ska man pröva sig fram, både sexuellt och genom arbete och precis som 

Göthlund och Ganetz tidigare har förespråkat så menar även Fitger att det är svårare för kvinnan än 

för mannen att göra så på grund av kvinnans olika roller i samhället (ibid:37-38). Vi har för avsikt 

att i vår studie komplettera Drotners (1991) syn på utvecklingen i ungdomsåren med Fitgers (1991) 

tolkning av Peter Blos adolescensteori för att få en omfattande insikt i informanternas åldersspann. 
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Ambjörnsson (2011) har även gett ut en bok där hon lyfter frågorna kring färgen rosa, som hon 

benämner som ”den farliga färgen”. Ambjörnsson menar att färg är ett kulturellt fenomen som får 

mening i samspelet människor emellan (ibid:9). Vidare menar hon att den rosa färgen är knuten till 

genusstrukturer som bildar kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt (ibid:11). 

 

I sin studie intervjuade Ambjörnsson (2011) flera småbarnsföräldrar om deras tankar kring färgen 

rosa och hur de ser på sina barn och valet av kläder till dem. Trots att flera av föräldrarna menade 

att det var viktigt att klä barnen i könsneutrala färger så kunde Ambjörnsson ändå dra slutsatsen att 

föräldrarna tyckte att det var av stor vikt att deras döttrar inte framstod som något annat än flickor 

(ibid:27). 

 

Vidare menar Ambjörnsson att den ojämlika maktrelationen mellan kvinnor och män ständigt 

återskapas i samhället. För att porträtteras som en trovärdig och ordentlig kvinna och därmed 

undvika att sättas samman med de negativa associationer som är kopplade till det kvinnligt kodade, 

gäller det att undvika färgen rosa. Färgen rosa kopplas alltså till kvinnlighet, och Ambjörnsson 

menar att i och med att rosa associeras med något negativt och nedlåtande överordnas den manliga 

normen ständigt den kvinnliga (ibid:35). Den feministiska forskningen visar hur kvinnor genom 

tiderna har uppfordrats till att forma sina kroppar i syftet att anpassa sig efter det rådande idealet, 

detta för att deras välmåga och identitet har varit beroende av att skapa sig en passande kvinnokropp 

(ibid:77). 

 

Identitetsarbetet bakom processen att bli vuxen och de bilder tonårsflickor ger av sig själva är en 

aspekt som Anette Göthlund (1997) behandlar i sin avhandling (ibid:15). Denna utgångspunkt är 

högst relevant för vår studie då vi ämnar studera hur informanterna ger mening till bilden av sig 

själva som ung kvinna idag, på väg in i vuxenlivet och vilka val det medför. Vad Göthlund främst 

fokuserar på är en estetisk aspekt av identitetsskapandet och hon utgår från Erving Goffmans 

begrepp performance och Judith Butlers begrepp performativitet (ibid:15). Göthlund menar att 

identiteten i viss mån är en design och att den kvinnliga identiteten inte nödvändigtvis behöver 

tillhöra det biologiska könet ”kvinna” (ibid:15-16, 58-59, 67). Göthlund presenterar begreppet 

possible selves, eller ”möjliga själv”, ett begrepp som Hazel Markus & Paula Nurius har utvecklat 

(Markus & Nurius i Göthlund 1997:59–60). I sin studie använder sig Göthlund (1997) av detta 

begrepp och beskriver det som att det hör ihop med personens självbild av vad man tidigare gjort 

och vad man är kapabel till och därmed vad man har för möjligheter och förutsättningar för att 

drömma om framtiden (Markus & Nurius i Göthlund 1997:59–60). Det här ingår i stor utsträckning 

i ett av diskussionsämnena i fokusgruppen. Vi kommer att använda oss av den här förståelsen av 
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sammanflätning av självbild och framtidsutsikter för att förstå hur informanterna i studien ger 

mening till sina framtidsmöjligheter. 

 

Utifrån de intervjuer Göthlund (1997) har gjort med de unga kvinnorna identifieras tre olika teman; 

vuxentemat, autenticitetstemat och kropps- och könstemat. Vad Göthlund har frambringat utifrån 

sina samtal med tonårsflickorna är deras ambivalens inför vuxenblivandet – spända inför friheten 

men oroade över de kravfyllda delar som de anser höra kvinnligheten till (ibid:186). Göthlund pekar 

på svårigheten i att växa upp, speciellt för unga kvinnor idag, vilka förväntas ta rollen både som 

mamma och som arbetande kvinna (ibid:187). Detta dilemma är sedan tidigare studerat av Cwejman 

& Fürst (1991) och ett tema som vi ämnar diskutera i intervjun. Genom autenticitetstemat beskriver 

Göthlund vad hon har införskaffat för kunskap utifrån flickornas känslor kring att vara en del av en 

gemenskap och ambivalensen kring att vara unik (ibid:186). Göthlund visar att val av livsstil, 

klädstil och berättelser används för att avgränsa sig själv och bli en egen person – samtidigt som 

man talar i termer så att ens omgivning förstår och därmed blir en del av det större (ibid:186). Detta 

tillsammans med Judith Butlers (2004) teori om att vara begriplig vilket vi kommer beskriva närmre 

nedan kommer vi låta prägla förståelsen av att göra kvinnlighet och mänsklighet utifrån 

informanternas uttalanden. Allt detta är en del i gestaltningen av sig själv (ibid:187). Klädstil är inte 

viktigt bara för att avgränsa sig/tillhöra andra, utan också för kropp- och könstemat (ibid:187). 

Flickorna talar om önskan att leva upp till de kroppsliga kvinnoidealen samtidigt som det står i 

konflikt med deras önskan om att sätta stopp för könspositioner och stereotyper (ibid:187). De talar 

även om kroppen som en del i identitetsskapandet och problematiserar vad en kvinna får, kan och 

bör göra, samt hur hon bör se ut (ibid:137, 187). 

 

Hillevi Ganetzs & Karin Lövgrens (1991) antologi handlar om flickor och olika aspekter av deras 

liv. I det inledande kapitlet talar Ganetz om ungdom och identitetsbyggande och sätter detta i 

förhållande till könsperspektiv (ibid:7-14). Ganetz pekar på vikten av att se kön som tudelat – dels 

socialt  och  dels  biologiskt  (ibid:7).  Hon  menar  likt  Hirdman  (2004)  och  Drotner  (1991)  att 

”kvinnligheten”  är  kulturellt  och  psykiskt  konstruerad  och  att  den  uppstår  i  förhållande  till 
 

”manligheten” (ibid:7). Ganetz problematiserar kategorierna ungdom och kvinnlighet och menar att 

de ser olika ut beroende på ur vilket perspektiv man ser dem och från vilken tidsepok (ibid:8). Hon 

pekar även på det faktum att om man både är ungdom och kvinna så slår man i underläge utifrån två 

världar (ibid:8). Denna syn på unga kvinnor kommer vi att ha i åtanke då vi tolkar och analyserar 

informanternas svar. Ganetz talar om den ångest som kan uppstå för unga idag utifrån alla de 

valmöjligheter som finns, beroende på ursprung och hon benämner identitetsskapandet som ett 
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arbete (ibid:10). Precis som Göthlund (2004) och Cwejman & Fürst (1991) pekar Ganetz på 

svårigheten i att som ung kvinna försöka finna sin plats som vuxen i och med de dubbla 

förväntningarna på henne (ibid:10). 

 

Anne Scott Sörensen (1991) behandlar i sitt kapitel de psykologiska tolkningar som finns kring kön 

samt dess kulturella betydelser (ibid:39-59). Hon tar, som även Cwejman & Fürst (1991) visar i sin 

studie, upp teorier om hur kvinnor och män uppfostras olika delvis på grund av moderns och 

faderns olika roller i familjen och hur de agerar gentemot sina barn (ibid:40-45). Sörensen pekar att 

det när flickor och pojkar kommer upp i puberteten uppstår en problematik på grund av den 

heterosexuella normen vilken påverkar dem då de ”börjar intressera sig för varandra” och att flickan 

ofta ger upp sina tidigare vänskaper och blir en del av sin pojkväns grupp istället (ibid:48). Den 

heterosexuella normen är ett begrepp som även Ambjörnsson (2004) och Butler (2004) använder sig 

av och vilket vi kommer att använda för att förstå informanternas meningsgivande till sin plats i 

samhället. 

 

Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet höll 2004 och 2005 seminarier för forskare 

inom  genusvetenskap  och  2005  släpptes  sju  av  föredragen  som  hölls  vid  dessa  seminarier  i 

textform. Dessa föreläsningar kring genus kommer vi att ha i åtanke då vi analyserar informanternas 

svar för att försöka ge mening till begreppet genus och vad det kan betyda. Martha Blomqvist 

(2005) ger en bakgrundshistoria till kön och genus. Blomqvist beskriver genus som en process, ett 

görande och hon visar på att även det fysiska könet, inom forskarvärlden, diskuteras som om det 

inte vore givet (ibid:5-6). ”Även om kromosomerna och generna inte är socialt konstruerade är vår 

kunskap om dem det.” (Blomqvist 2005:9). 

 

Precis som Blomqvist (2005) ger föreläsaren Lars-Göran Johansson (2005) en bakgrund till 

begreppet kön och genus (Johansson 2005:11). I hans mening började genus användas för att stärka 

kvinnans roll och jämlikheten mellan könen (ibid:11). Johansson använder sig i sin föreläsning av 

John Mackies begrepp INUS-villkor, insufficient but necessary part of an unnecessary but sufficient 

condition, för att undersöka fenomenet orsakande, här orsakandet av feminint och maskulint genus 

(Mackie 1967 i Johansson 2005:15). INUS-villkor är alltså de komponenter som leder till ett utfall, 

ett INUS-villkor är en verkan (Johansson 2005:16). Johanssons slutsats är att genus är ett begrepp i 

vilket det ingår handlingsmönster och karaktärsdrag vilka orsakas av ett flertal verkansprocesser 

(ibid:21). Johansson menar vidare att både kön och genus är biologiskt och kulturellt/socialt bestämt 

och anser därmed att för att kunna ändra på den snedvridna maktobalansen ska man se till andra 

begrepp och orsaker än genus (ibid:22). Johansson ger beskrivningen att man antingen kan se 
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kvinnlig- och manlighet som biologiskt bestämt i könet eller som socialt/kulturellt bestämt i genus 

och att det då skulle kunna utformas fyra olika kombinationer; maskulina män, feminina män, 

maskulina kvinnor eller feminina kvinnor (ibid:11,12). Han använder i sin föreläsning kvinna/man 

för könskategorierna samt kvinnlighet/manlighet för genuskategorierna, och han gör detta med 

reservation för eventuella åsiktsskillnader i vad som egentligen är ett biologiskt kön (ibid:12). 

Johansson menar att man kan beskriva genuskategorierna utifrån olika definitioner, nämligen 

beteenden, handlingar eller identitetsupplevelser (ibid:13). Johansson lånar uttrycken ”den lilla 

världen” och ”den stora världen” av Hans Zetterberg och menar att några av de kulturella skillnader 

som  är  lätta  att  iaktta  är  att  män  generellt  sett  är  mer  inriktade  på  den  ”stora  världen”  där 

samhällsliv och jobb ingår och att kvinnor är mer inriktade på den ”lilla världen” där hemmalivet 

står   i   fokus   (Zetterberg   i   Johansson   2005:14).   Johansson   utformar   själv   kategorierna 

”prestationsinriktad” och ”relationsinriktad” för det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga 

(Johansson 2005:15). Även Cwejman & Fürst (1991) skriver att det fortfarande finns en kärna av 

vad som är feminint och vad som är maskulint och menar då att kärnan i femininiteten är önskan av 

närhet till andra medan kärnan i maskuliniteten är självhävdelse och självexpansion (ibid:147). 

Denna bild av att det skulle finnas en generell uppfattning kring vad femininitet innebär kommer vi 

att använda oss av i studien genom att diskutera kvinnlighet med informanterna. 

 

Kristina Eriksson (2005) behandlar den dikotomi som begreppen kön/genus utgör som aningen 

föråldrad och hon benämner dessa begrepp som ett farligt hack i utvecklingen av detta 

forskningsområde (ibid:47). Hon menar att vi måste börja röra oss vidare från de här begreppen och 

synen på kvinna/man eller kvinnlighet/manlighet och hon skriver att ”sex/gender-modellen /…/ är 

/…/ en analytisk modell, inte en fakticitet” (ibid:47, 49, 51). Eriksson tar upp vikten av historien då 

man studerar kön (ibid:52). Hon menar, som Ambjörnsson (2011), att människokroppen tillskrivs 

olika roller och användningsområden under historiens gång och att man måste anpassa sig efter 

tiden, detta visar att även kroppskonstitutionens betydelse skiftar från tid till tid (Eriksson 2005:51– 

52). Eriksson skriver: 

 
I vårt samhälle utgör alltså kön en sådan central grund för vår förståelse och 

organisering av samhälls-, arbets- och familjeliv. Och kroppen, framförallt genitalier, 

utgör en minst lika central grund för vår förståelse och organisering av kön. Inte för 

att det är en av naturen given ordning, utan för att specifika kroppstecken – och med 

dessa  förbundna  reproduktiva  förmågor  –  under  historiens  gång  har  blivit/gjorts 
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socialt och kulturellt meningsbärande som just könstecken, d.v.s. som tecken på 
 

”man” respektive ”kvinna”. (Eriksson 2005:52) 

 
Eriksson hänvisar till föreläsaren Tobias Uller som visat en bild av två apor, den ena apan håller i 

en docka och den andra apan håller i en bil. Eriksson som Uller menar att man här kan visa på hur 

kön  skapas,  individer  som  ser  bilden  uppfattar  apan  som  leker  med  ”en  symbol  kodad 

’kvinna/hona’” som en hona medan apan som leker med en bil som en man (Eriksson 2005:53). 

 
Maja Larsson (2005) som Hirdman (2004) argumenterar i sin föreläsning för vikten av att, som med 

genus, se på kön i en historisk, kulturell och social kontext (ibid:28). Hon menar precis som 

Blomqvist att det biologiska könet kanske inte är socialt eller kulturellt konstruerat men att vår 

uppfattning av det definitivt är det, och att man kan se det på hur man har benämnt könet under 

historiens gång (ibid:28). Larsson ger en historisk beskrivning av hur könet har uppfattats från så 

tidigt som 1500-talet och visar därmed även att könet befinner sig i social förändring (ibid:30-44). 
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4. T E O R E T I S K T P E R S P E K T I V & CE N T R A L A B E G R E P P 
 
I följande avsnitt redovisas de teoretiska perspektiv samt de begrepp som ligger till grund för denna 

studie. 

 

4 . 1 T E O R E T I S K A P E R S P E K T I V 

 
För att erhålla en djupare förståelse för hur unga kvinnor ser på sig själva i relation till genus- och 

maktstrukturer har vi valt att analysera vårt material med hjälp av Judith Butlers (2004) 

poststrukturalistiska genusperspektiv och Michel Foucaults (2003) tankar om makt, disciplin och 

normalisering.  Vi  kommer  nedan  att  redovisa  de  två  teorierna  separat  för  att  klargöra  hur  vi 

använder dem i analysen av intervjumaterialet i kommande kapitel. 

 

4 . 1 . 1 J U D I T H B U T L E R – F E M I N I S T I S K P O S T S T R U K T U R A L I S M 

 
Denna studie utgår från teorin att genus inte är essentiellt/biologiskt utan att genus görs, eller med 

andra ord att genus konstant konstrueras och skapas. Utifrån denna teori ser man inte på strukturer 

som något som finns oberoende av aktörer utan att strukturer görs och upprätthålls av dess aktörer. 

 

En  av  Butlers  utgångspunkter  vad  gäller  genus  är  att  det  inte  är  samma  sak  som  sexualitet. 
 

”Sexualitet följer inte av genus i den meningen att det genus som du ’är’ bestämmer vilken slags 

sexualitet du ’har’.” (Butler 2004:36). Om detta skriver Butler ”genus är mekanismen genom vilken 

föreställningar om maskulint och feminint skapas och naturaliseras (…)” (Butler 2004:60). Butler 

menar att vad som är ”kvinnligt” respektive ”manligt” är en social konstruktion och inte något 

inneboende i människan. En person skapar kvinnlighet för att räknas som kvinna. Om man inte gör 

kvinnlighet inom normen för det acceptabla kan man ses till exempel som konstig. Butler talar om 

begripliga och obegripliga kroppar, där genusidentiteterna feminint = kvinnligt = kvinna och 

maskulint = manligt = man är normen, de begripliga, och där genusavvikare, individer som inte kan 

klassas som någon av dikotomierna i genus, intersexuella, transsexuella, feminina män, maskulina 

kvinnor, queer, och så vidare, är obegripliga, något man inte kan förstå (Rosenberg 2004:12). 

 

Butler menar att man måste uppmärksamma maktobalansen mellan kvinnor och män, och hon är 

samtidigt medveten om och argumenterar för att genus inte bara handlar om de två ”könen”, utan 

även om individer som inte identifierar sig med något av könen, så som intersexuella, transsexuella 

eller homosexuella. Men vi ska ta till vara på hennes syn på genus kvinna. 
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Vi kommer nedan att redovisa för ett antal begrepp som Judith Butler utgår ifrån i hennes teorier 

om genus och kön. Dessa begrepp är performativitet, normalitet, kön, genus, den heterosexuella 

matrisen och makt. 

 

4 . 1 . 1 . 1 P E R F O R M A T I V I T E T & N O R M A L I T E T 

 
Judith Butler om normen: ”en norm verkar inom sociala praktiker som den outtalade 

normaliseringsstandarden.” (Butler 2004:59). Butler menar att genus, femininitet och maskulinitet, 

inte är en naturlig egenskap som hör till den könade kroppen, utan att det är en mekanism som 

skapar genus (ibid:30–31). I och med att vi skapar genus så är genus också historiskt, geografiskt 

och kontextuellt bundet (ibid:31). ”(…) att välja sin egen kropp undantagslöst betyder att navigera 

bland normer som anlagts innan och före ens val (…).” (ibid:28) Detta kallar hon för 

genusperformativitet – att göra genus. 

 
Performativitet handlar om hur man uppträder, exempelvis feminint eller maskulint, och att detta 

uppträdande är en upprepning av akter (Rosenberg 2004:11). Dessa normupprepningar fördjupar 

uppfattningen  av  vem  som  är  människa,  vem  som  är  begriplig,  samtidigt  som  att  de  lämnar 

utrymme för att förändras eftersom att ett handlingsmönster sällan kan kopieras rakt av (ibid:11). Vi 

skapar strukturer för vad som är kvinnligt och manligt, hur klä sig, uppträda och tala. 

 

Butler (2004) använder delar av Michael Foucaults begrepp, såsom ”diskurs”, och pekar här på hur 

det skapas ett visst sätt att tala och se på världen som avgör vad som är sant. Det skapas ett tanke- 

och språksystem, ett handlingssystem som i sin tur utgör ett maktsystem vilket avgör vem som är 

människa. Normer styr vad som uppfattas som begripligt, och vad som inte gör det (ibid:59) 

 

Butler (2004) talar om erkännande, och menar här att avståndstagande från normerna är omöjligt 

och samtidigt nödvändigt. För de människor som inte lever upp till de heteronormativa 

förväntningarna krävs ett kritiskt och distanserat förhållningssätt till dessa normer. Men människan 

har ett begär efter erkännande och ”efter normer som låter en leva.” (ibid:24). 

 

4 . 1 . 1 . 2 K Ö N & G E N U S 

 
Idag, menar Butler (2004), är kön och genus ett binärt system, där man föds till kvinna och man och 

därigenom förväntas agera utifrån kvinnliga/feminina och manliga/maskulina handlingsmönster 

(Butler 2004:60). Genusbinariteten etableras genom genusnormens maskineri (ibid:65). 

 
Butler (2004) anger att kön och genus inte biologiskt har ett kausalt samband; man föds med ett kön 

och skapar ett genus. Kön är alltså kvinna och man, och genus handlar om kvinnlighet/femininitet 



21 
 

och manlighet/maskulinitet. Människan skapar diskurser och normer för vad som är feminint, hur 

en kvinna är. Detta är en ständig rörelse som sker medvetet och omedvetet, tillsammans med andra 

och för andra. (ibid:23). 

 

Butler (2004) gör hårt motstånd mot uppfattningen om att det endast finns två kön och två genus att 
 

”välja mellan” och processen att leta efter medfödda könsidentiteter (Rosenberg i Butler 2004:15). 

Butler belyser intersexuella och transsexuella personers situation, och främst spädbarn som föds 

intersexuella, och hur mycket kraft läkare och föräldrar lägger på att operera, söka efter vilket kön 

barnet har starkast ”drag” ifrån och uppfostra barnet till det valda könet. Detta för att barnet skall 

slippa känna sig annorlunda än andra barn och slippa bli uttittad i, exempelvis, omklädningsrum. 

Judith Butler ser detta som ett övergrepp och menar att barnet för det första själv borde få välja då 

hon/han blir äldre, dels om hon/han vill bli kvinna eller man, dels om hon/han ens vill operera sig 

överhuvudtaget. Butler menar att den heterosexuella normen diskriminerar och underminerar 

människors möjligheter att få vara den de känner sig som. 

 

4 . 1 . 1 . 3 D E N H E T E R O S E X U E L L A M A T R I S E N & M A K T 

 
”Jag kan uppleva att jag inte kan leva utan ett visst mått av erkännbarhet. Men jag kan också känna 

 

att begreppen som erkänner mig gör livet olevbart.” (Butler 2004:25) 
 
 

Butler  (2004)  menar  att  vi  idag  naturaliserar  världen  utifrån  två  kön  vilka  förväntas  begära 

varandra. Vi förstår världen utifrån den heterosexuella matrisen, där det finns två kön som var och 

ett hör till varsitt genus. Femininitet – kvinnlighet – kvinna. Maskulinitet – manlighet – man. 

Heterosexuella individer som har anammat det genus som enligt normer hör till sitt kön ses som 

mänskliga, begripliga (ibid:77). Samhället betonar könsskillnader. För att kunna skilja på vi och 

dem och för att kunna definiera vad som innefattar att vara mänsklig måste det sättas upp kriterier 

för vad som är mänskligt. I mänskligheten har heteronormativiteten satt sig som en del att vara 

mänsklig. (ibid:33). Den här normen fungerar som en social makt vilken avgör vilka subjekt som är 

begripliga (ibid:65). Skapandet av kategorier, liksom positioner, är i den meningen alltid en 

makthandling. (Hellman 2010:19). 

 

Butler (2004) ser här att de individer som inte följer den heterosexuella normen har svårare att 

subjektiveras,  hon  använder  begreppet  obegriplig.  Intersexuella  och  transsexuella  personer, 

feminina män och maskulina kvinnor, är svårare att uppfatta som mänskliga, de är svåra att placera 

(ibid:26). ”Normerna som styr idealiserad mänsklig anatomi skapar sålunda en förnimmelse av att 
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det finns skillnader mellan dem som är mänskliga och dem som inte är det, de liv som är levbara, 
 

och de som inte är det.” (ibid:26) 

 
Precis som genus så är mänsklighet en konstruktion (Butler 2004:34). Denna konstruktion förändras 

över tid och fungerar som en maktkälla. Hon hänvisar till då Frans Fernon hävdade att ”den svarte 

inte är en man”, och pekar på hur dessa konstruktioner omformuleras och omstruktureras alltigenom 

historien (ibid:33). 

 

4 . 1 . 1 . 4 A N V Ä N D N I N G A V A N A L Y S V E R K T Y G 

 
I denna studie kommer Judith Butlers (2004) teorier att användas som hjälpmedel för att förstå hur 

informanterna genom samtalet med varandra konstruerar sig själva som unga kvinnor i relation till 

dikotomin kvinna/man. Analysens utgångspunkt är att det i samhället, i dess strukturer och av 

människorna i det ständigt reproduceras och upprätthålls en könsmaktsordning där mannen är 

normen och där kvinnan är underordnad. 

 

4 . 1 . 2 M I C H E L F O U C A U L T – M A K T & N O R M A L I S E R I N G 

 
För att få en djupare förståelse för hur unga kvinnor påverkas av könsmaktsstrukturer genom 

vardaglig medelmänsklig interaktion, genom massmedia samt samhälleliga normaliserande 

strukturer som vi rättar oss efter har vi tagit del av Michel Foucaults (2003) teorier om makt, 

normalisering och diskurs. 

 
Foucault  (2003)  lyfter  tesen  att  individerna  ständigt  befinner  sig  under  övervakning  och  att 

kropparna lyder under ett tvång som manipulerar dem för att göra dem fogliga, Foucault menar att 

människokropparna utsätts för och ingår i ett konstant och ständigt maktmaskineri (ibid:139-140). 

Alla  samhällen  utsätter  människokroppen  för  förbud  och  tvång  på  olika  sätt,  men  också 

förpliktelser. Detta tvång skapar disciplin hos människorna. Disciplinen leder i sin tur till att öka 

kropparnas kraft och nyttighet, detta för att skapa ett genuint underkastelseförhållande (ibid:138). 

 

Foucault (2003) beskriver disciplinen som en typ av makt som ”dresserar” människorna, den syftar 

till att ”framställa” individer. Individerna förökas men utnyttjas på samma gång, liksom blir de ett 

föremål och samtidigt ett verktyg (ibid:171). 

 

Den disciplinära makten är nämligen en makt som istället för att beröva och uppbära 

ser som sin huvudsakliga uppgift att dressera eller, förmodligen, att dressera för att 

bättre kunna beröva och uppbära desto mera (Foucault 2003:171). 
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Den  disciplinära  makten  når  framgång  på  grund  av  att  den  består  av  enkla  men  effektiva 

grundstenar; den använder sig av en hierarkisk översyn samtidigt som den har kraften att 

normalisera. Den disciplinerande makten beskrivs inte som en illvillig och triumferande makt utan 

snarare som en blygsam makt med en väl ordnad och uträknad ekonomi och struktur. 

 

”Disciplinen” kan inte identifieras vare sig med en institution eller en myndighet; 

den är en typ av makt, ett sätt varpå denna utövas, som omfattar en hel uppsättning 

av redskap, tekniken, förfaranden, tillämpningsnivåer och syften; det är en maktens 

”fysik” eller "anatomi", en teknologi (Foucault 2003:216). 
 
 

Ovan har vi nu redogjort för hur Foucault (2003) ger mening till begreppen övervakning och 

disciplin. Nedan följer en fördjupning i den hierarkiska övervakningen (ibid:171). 

 
4 . 1 . 2 . 1 D E N H I E R A R K I S K A Ö V E R V A K N I N G E N 

 
För att upprätthålla den ständiga disciplinen krävs olika medel. De mest effektiva medlen är de 

ständiga observationerna, det vakande och tvingande ögat. Känslan av att ständigt vara iakttagen, en 

känsla av att ingå i ett större maktsammanhang; en maktapparat. Övervakningen sker från flera håll, 

den sker genom att se utan att riskera att bli sedd (Foucault 2003:172). 

 
Den disciplinerande makten och den hierarkiska övervakningen är inte något som ägs av någon; det 

är ett ständigt maskineri utan början eller slut. Makten porträtteras som en anonym och automatisk 

makt, som ett nätverk av relationer. Även om Foucault (2003) liknar maktmaskinen vid en pyramid 

som slutligen utmynnar i en högsta chef är det maktmaskinen i sig som alstrar och producerar makt 

(ibid:178) 

 

Till följd av att disciplinen och övervakningen är konstant och denna typ av makt finns överallt hela 

tiden och oavbrutet kontrollerar, är makten högst indiskret. Foucault (2003) menar också att den 

samtidigt upplevs som ytterst diskret då den utövas för det mesta i tystnad (ibid:178). 

 

4 . 1 . 2 . 2 P A N O P T I S M E N 

 
Ytterligare ett begrepp som Foucault (2003) använder sig av är panoptismen. Foucault menar att 

panoptismen är ett arkitektoniskt samlingsbegrepp som skapades av Jeremy Bentham (ibid:201). 

Begreppet innefattar en rad olika maktmekanismer som kommer att beskrivas nedan. 

 
Panoptismen beskrivs som en inspektion som fungerar utan avbrott och rotar känslan av att ett öga 

vakar överallt (Foucault 2003:196). En överallt närvarande makt som ter sig allvetande (ibid:198). 
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Panoptismens huvudsakliga syfte är att göra individen medveten om att hon alltid kan bli sedd, 

ingen undgår denna konstanta övervakning. I och med att individen lever under intrycket att den 

ständigt är bevakad fungerar makten automatiskt och makten blir då fullkomlig. Individen 

upprätthåller själv den maktsituation hon befinner sig i och därmed behöver makten inte ens utföras, 

därav dess fullkomlighet (ibid:202). ”Ett faktiskt underkuvande uppstår mekaniskt ur en fiktiv 

relation” (ibid:203). Övervakningen stödjer sig på ett registreringssystem som fungerar oavbrutet 

och där minsta rörelse kontrolleras och dokumenteras. Denna form av modell utgör en kompakt och 

vattentät modell av den disciplinära maktens uppbyggnad (ibid:197-198). Vem som helst kan utföra 

makten då den är avindividualiserad och det faktum att det saknar betydelse för vem som utför den. 

Vilken slumpvis individ som helst kan få denna maktmaskin att fungera (ibid:203). 

 

Foucault   (2003)   menar   att   individerna   befinner   sig   inuti   den   panoptiska   maktmaskinen. 

Människorna omfattas av makten men är samtidigt aktiva i reproduceringen av den då de själva 

agerar som ett av kugghjulen till maktmaskineriet (ibid:218) 

 

4 . 1 . 2 . 3 N O R M A L I S E R I N G 

 
Slutligen vill vi här lyfta fram och belysa hur Foucault (2003) ger mening till begreppet 

normalisering. 

 
Foucault (2003) skriver att, vid slutet av den klassicistiska tiden så var både övervakningen (och 

normaliseringen  som  var  en  naturlig  konsekvens  av  detta)  den  mest  framgångsrika 

maktmekanismen (ibid:185). 

 

De yttre kännetecken som utmärkte vars och ens status, privilegier och 

grupptillhörighet, tenderar att ersättas eller i alla händelser att utökas med en hel 

uppsättning   normalitetsgrader,   som   utvisar   vederbörandes   tillhörighet   till   en 

homogen samhällskropp som även själva spelar in för att klassificera, hierarkisera 

och bestämma rangordningar (Foucault 2003:185). 

 

Detta gjorde det möjligt att framtvinga homogenitet genom kraften från de normaliserande 

sanktionerna. Samtidigt ledde normaliseringen till att det blev möjligt att synliggöra och mäta 

avvikelserna och därmed avtäcka och påvisa specialiteterna. På så vis kunde normaliseringen dra 

nytta av avvikelserna och olikheterna för att sedan kunna anpassa dem efter varandra (Foucault 

2003:185). 
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4 . 1 . 2 . 4 A N V Ä N D N I N G A V A N A L Y S V E R K T Y G 

 
Michel Foucaults (2003) teorier kommer i denna studies analysavsnitt att användas som verktyg för 

att undersöka hur informanternas bild av de maktstrukturer som finns i samhället ser ut. 

Medvetenheten hos de unga kvinnor kommer att ligga i fokus men även hur deras samtal med 

varandra speglar de underliggande budskap vilka maktmaskineriet låter prägla de individer som 

kommer i kontakt med det. 

 

4 . 2 C E N T R A L A B E G R E P P 

 
De centrala begreppen för denna studie är genus, makt, självbild, jämställdhet och framtidutsikter. 

 
 

I den här studien definieras kön och genus som konstruktioner, vilka människan och samhället 

upprätthåller och vilka bibehåller vissa typer av människor, maskulina män och feminina kvinnor, 

vilka förväntas begära varandra (Ambjörnsson 2004:105–107; Butler 2004:77). Utifrån den här 

förståelsen kommer informanternas svar tolkas. Dessa tolkningar och denna analys syftar till att 

förstå hur de unga kvinnorna förstår sig själva dels som kvinnor och dels som kvinnor i relation till 

män. 

 

Makt förstår vi utifrån Foucaults (2003) tankar om att människor befinner sig inuti ett ständigt 

maktmaskineri (ibid:218). Det vill säga att de ständigt utsätts för den tvingande makten men att de 

samtidigt själva är en del i reproduceringen av makten, det vill säga att makten är inkorporerad i 

människan så att hon utövar en normaliserande makt över sig själv och på så vis upprätthåller en 

ordnat och foglig medlem (ibid:218). Utifrån det här begreppet gör vi en ansats till att se hur de 

unga kvinnorna förhåller sig till maktstrukturer i samhället samt hur medvetna de är om att de lever 

i samhällets maktmaskineri. 

 

Självbild och framtidsutsikter förstås här som beroende av varandra, likt en symbios, utifrån Anette 

Göthlunds (1997) tolkning av Hazel Markus & Paula Nurius begrepp possible selves (Markus & 

Nurius i Göthlund 1997:59–60). Göthlund beskriver detta som att självbilden är en sammansättning 

av vad man har åstadkommit tidigare i livet och vad dessa erfarenheter frambringar för utsikter om 

förutsättningar för framtiden (Markus & Nurius i Göthlund 1997:59–60). Självbilden är alltså tätt 

förknippad med framtidsutsikter på så vis att den avgör inom vilka ramar man anser det möjligt att 

kunna utvecklas inom (Markus & Nurius i Göthlund 1997:59–60). Utifrån den här förståelsen av 

självbild och framtidsutsikter syftar vi till att undersöka hur de unga kvinnornas självbilder påverkar 

deras drömmar inför framtiden. 
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För att definiera begreppet jämställdhet använder vi oss här av Yvonne Hirdmans (2004) fenomen 

genuskontrakt (ibid:120-121). Detta innebär ett samspel mellan män och kvinnor där de ständigt 

definierar varandra (ibid:120-121). Dessa kontrakt genererar därmed föreställningar angående 

kvinnors och mäns beteenden och bemötandet gentemot varandra (ibid:120-121). Hirdman menar, 

och ifrågasätter det faktum, att kvinnan har ett lägre socialt värde än män (ibid:113). Den här 

definitionen av jämställdhet ger oss utgångspunkt från vilken vi tolkar de unga kvinnornas svar 

utifrån deras förhållningssätt till sitt kön och genus i förhållande till det motsatta. 
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5 . D A T A M A T E R I A L & M E T O D F Ö R A N A L Y S 
 
I följande kapitel presenteras det intervjumaterial som har insamlats med hjälp av 

datainsamlingsmetoden fokusgrupp vilken gjordes med sex unga kvinnorna som alla på ett eller 

annat sätt har varit i kontakt med organisationen Mamita Sthlm. 

 
Intervjumaterialet har kodats och delats in i tre undergrupper med tre olika teman. Temana utgörs 

av de ämnen vilka har varit mest framträdande i det insamlade materialet. Dessa teman är: 1) 

upplevda stressfaktorer hos de unga kvinnorna, 2) de unga kvinnornas upplevda krav från 

omgivningen samt 3) de unga kvinnornas upplevda prestationsångest. Dessa teman kommer att 

redovisas under tre separata temakapitel vilka kommer att avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Som tidigare nämnts har vi valt att tolka intervjumaterialet från fokusgruppsintervjun utifrån Michel 

Foucaults (2003) teori om normalisering och makt samt Judith Butlers (2004) teorier om genus och 

att göra kön (Foucault 2003:139–218; Butler 2004:11–77). Vi kommer att tolka informanternas svar 

utifrån dessa teorier och har även haft de båda teoretikernas idéer för ögonen då vi har utformat 

studien  i  såväl  syfte  och  frågeställningar  som  vid  formuleringen  av  intervjufrågorna. 

Utgångspunkten är, kortfattat, således att människan ständigt om- och rekonstruerar sig samt ger 

mening till fenomen såsom kön och genus och att detta i dagens samhälle innebär att 

könsmaktsordningen där mannen är överordnad kvinnan ständigt reproduceras genom våra dagliga 

handlingar (Butler 2004). Dessa rekonstruktioner av könsmaktsordning går parallellt med 

maktstrukturer vilka skapar nyttiga kroppar (Foucault 2003). Dessa strukturer är så pass 

normaliserade hos människan att hon inte uppfattar dem som maktutövning eller krav utifrån utan 

snarare som hennes egna krav på sig själv (Foucault 2003). 

 

Informanterna i denna studie är födda mellan åren 1990 och 1997 och vi återkopplar här till Maria 

Fitgers (1991) text vilken vi presenterade under tidigare forskning där hon har använt sig av Peter 

Blos teori om adolescensen (ibid:20-38). Utifrån den här teorin tillhör studiens informanter 

grupperna senadolescensen (16 till 19 år) samt postadolescensen (19 år och upp) (ibid:35-38). 

Dessa spann kännetecknas av ett målinriktat beteende samt en slags stabilisering av personligheten 

(ibid:35, 37). Här prövar man sig prövar fram, kommer underfund med vad man anser värdefullt 

och börjar skapa ett fast ”jag” (ibid:35, 37). 

 

I den här studien tilldelas informanterna kodnamnen; Maria - 1990, Elisabeth - 1991, Linnea – 
 

1993, Sara – 1994, Karin – 1997 och Anna – 1997. Informanterna avkodas av respekt för deras 
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integritet samt med respekt för individskyddskravet vilket presenterades under rubriken etiska 

hänsynstaganden i kapitel två (Vetenskapsrådet 2002:18). Dessa namn är utvalda utan inbördes 

ordning från Statistiska Centralbyråns (SCB) topp tio vanligaste tilltalsnamn och förnamn hos den 

kvinnliga svenska befolkningen den 31 december 2011 (Statistiska Centralbyrån 2011). Då SCB är 

en statlig myndighet är en av deras främsta uppgifter att vara opartisk och kan därmed anses 

pålitlig. Vi stod i valet mellan att ta dessa namn eller att döpa informanterna till informant 1, 

informant 2, och så vidare. Vi fann det mest lämpligt samt mest läsvänligt att döpa informanterna 

till reella namn. Vi valde att ta de vanligaste namnen utifrån SCB:s listor på grund av att vi inte vill 

vara jäviga i valen av namn då detta kan tyckas vetenskapligt oriktigt. Tanken om att vi borde ha en 

kulturell breddning i namnvalet var aktuell, men fick ge vika då vi ansåg det mest passande att 

använda oss av redan publicerad statistik. 

 

Intervjun tog plats på Mamita Sthlm i Stockholm där vi tillsammans med informanterna satt på 

kuddar på golvet i Mamitas yogasal i syfte att skapa en avslappnad stämning för de unga kvinnorna. 

Under intervjun hölls diskussionen vid liv av informanterna själva och vi som forskare bidrog 

endast med följdfrågor för att leda diskussionen vidare. De övergripande teman som diskuterades 

var framtid, självbild-/känsla samt kvinno- och mansideal. Intervjun fortgick under två timmar och 

vi bjöd på kaffe, te och frukt. 

 

Tydligt under intervjun var att dessa unga kvinnor kände en stress över att vara just ung kvinna och 

vad det innebär. Fler av kvinnorna uttryckte oro och stress inför framtiden gällande karriär, familj 

och tanken om att man måste ta vara på tiden och alla de möjligheter som finns att tillgå de unga 

kvinnorna idag. Stressen som informanterna talade om kring framtiden resulterade även i att de 

unga kvinnorna kände sig stressade över sin livssituation idag, där alla val tycks avgörande för vem 

du är och vem du vill vara. 

 

Vi förstod på de unga kvinnorna att de upplever att det inte finns rum för att göra misstag. Sara och 

Linnea talar båda om en upplevd ångestrelaterad stress kring att välja utbildning, både gymnasium 

och universitetsutbildning, då de känner sig oroliga över att välja fel. De menar att man måste 

kunna stå fast vid sitt val eftersom att man annars har ”slösat bort” tre-fyra år av sitt liv. 

 
 

Om du hittar någonting roligt att göra efter att du har läst klart så är det ju ändå 

liksom tre, fyra år som ändå bara har gått sådär. Så det tycker jag också är lite 

stressande. (Linnea) 

http://www.scb.se/Pages/Article____336013.aspx
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De unga kvinnorna uttrycker upprepade gånger under intervjun att de känner press från samhället, 

men menar att det i verkligheten handlar om att man ställer höga krav på sig själv. 

 
Kraven kommer ju egentligen alltid i grund och botten från sig själv, det är ju att 

det finns ingens åsikt som är så viktig som ens egen, det är bara det att den är så 

himla dold av allt annat som man tror. (Maria) 

 
De unga kvinnorna återkom till, precis som Maria ovan, att även om man känner av press från 

samhället och att det existerar ett ideal om hur man ska vara och agera som ung kvinna, så är 

prestationskravet från sig själv ändå det som väger tyngst. Man kan, utifrån Foucault, förstå det som 

att de unga kvinnorna själva upprätthåller de normer som menar att det är viktigt att lyckas som ung 

kvinna (ibid:218). Så här säger Maria på tal om att man måste motivera sina val för sin omgivning: 

 
/…/ Jag kommer att gå ut skolan ett år senare och vem bryr sig om det? (Maria) 

 
 

Vi kommer i följande tre temakapitel att fortsätta fördjupa vår analys med hjälp av Foucaults (2003) 

begrepp normalisering och makt samt Butlers (2004) genusperspektiv utifrån de teman som vi 

nämnde ovan (Foucault 2003:139–218; Butler 2004:11–77). 
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6 T E M A 1: U P P L E V D A S T R E S S F A K T O R E R H O S D E U N G A K V I N N O R N A 

Intervjun inleddes med en diskussion kring de unga kvinnornas funderingar och planer inför 

framtiden. Aspekter som de unga kvinnorna först och främst tog upp var riktning på utbildning och 

karriär och kvinnorna gav uttryck för blandade drömmar. När frågan senare kom upp angående barn 

och familj så var konsensus bland de unga kvinnorna att de alla ville ha barn någon gång  i 

framtiden, gärna innan de fyllde trettio. Detta kan kopplas till Sabina Cwejmans & Gunilla Fürsts 

(1991) tankar om femininitetens kärna som innebär en känsla av önskad närhet med andra samt 

gemenskap till skillnad från den maskulina kärnan som består av självhävdelse och självexpansion 

(ibid:147). Även Lars-Göran Johansson (2005) sluter sig till detta och använde sig i sin forskning av 

kategorin ”relationsinriktad” för att beskriva ”kvinnligheten” och kategorin ”prestationsinriktad” för 

att beskriva den typiska ”manligheten” (ibid:15). 

 
Ja men jag har liksom också alltid tänkt som du (nickar mot Karin), innan trettio. 

Men  alltså  nu  är  ju  jag  nästan  tjugotvå  (skratt).  Och  det  känns  lite  stressigt 

(skratt). Så att det betyder ju att jag måste börja på det här snart. Och då är det ju 

bara, ja då är det åtta år kvar tills jag är trettio. (Elisabeth) 

 
Redan här visar de unga kvinnorna på en viss stress. Att de unga kvinnorna redan känner en stress 

över att tiden rinner iväg och att de vill skaffa barn i så ung ålder att de kan vara unga mödrar visar 

på någon form av inneboende värderingar om att vara på ett visst sätt. Elisabeth menar att hon inte 

vill vara sextio när barnen är tjugo. Denna önskan om att vara en viss typ av kvinna och ha livet 

ordnat för sig på ett visst sätt kopplar vi i den här studien till Judith Butlers (2004) idéer kring dels 

heteronormativitet och dels genusperformativitet (ibid:26, 28). Vi tolkar de unga kvinnornas önskan 

om att vara unga mödrar som ett uttryck för en önskan om att falla inom ramen för hur en kvinna 

ska vara och Butler menar att detta är nödvändigt för att individen ska känna sig som och av andra 

uppfattas som en människa (Rosenberg i Butler 2004:11; Butler 2004:24). Vi kan även 

sammankoppla detta med Anette Göthlunds (1997) studie om tonårsflickors identitetsarbete som vi 

presenterade under tidigare forskning där hon beskriver sina informanters ambivalens inför 

vuxenblivandet  (ibid:186).  Våra  informanter  uttrycker  även  de  en  känsla  av  att  ha  många 

möjligheter framför sig och uttrycker i samband med detta en stress dels över att hinna med allt och 

dels över att göra det felfritt. 

 
På frågan om hur unga män upplever stressen kring framtid och barn tror informanterna att de 

troligen inte upplever den lika starkt som kvinnorna. Maria och Sara menar att det kan bero på att 
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de tänker att kvinnor har en biologisk klocka. Elisabeth instämmer och tror även att det kan bero på 

att männens reproduktion i genomsnitt fungerar högre upp åldern än för kvinnor. Utifrån Butlers 

(2004) genusteori kan detta tolkas som att de unga kvinnorna här reproducerar och upprätthåller 

könsmaktsordningen i och med att de tar ansvar för och upplever stressen starkare än män (ibid:65). 

De unga kvinnorna upplever att samhället uppmanar och accepterar männens ”icke-stress” medan 

kvinnor bär ansvar för en tidigare reproduktion. I och med att kvinnorna upplever att samhället 

fastslår att det är okej för männen att ha en mer avslappnad inställning till familjelivet, dess tidpunkt 

och innebörd betyder det att det faller sig naturligt att kvinnorna bär ett tyngre ansvar vad gäller att 

hålla en tidsram för att starta familj. Det ter sig därmed acceptabelt att vara en äldre pappa, men inte 

att vara en äldre mamma då förväntningarna ser olika ut. Detta kan kopplas till Yvonne Hirdmans 

(2004) tanke om att människor föds in konstruerade tankemönster kring kön, vilket betyder att 

pojkar  och  flickor  tillägnas  könsroller  av  samhället  och  därmed  inte  föds  med  dessa  roller 

(ibid:119). 

 
Utöver tidspressen som de unga kvinnorna uttryckte som vi presenterat ovan menar de även att de 

är stressade över allt det de vill hinna åstadkomma innan de är redo att skaffa barn. Elisabeth 

uttrycker också en stress över att ”livet måste vara ordnat” innan hon kan påbörja familjelivet. Hon 

anser det vara möjligt för kvinnor idag att kombinera familj och karriär, men att det skapar måsten 

och stress och att man måste jobba hårt för att få det att fungera. Karin uttrycker stress över att hitta 

”rätt” partner, hon menar dessutom att hon är stressad över att man aldrig kan veta om man har gjort 

rätt val av partner då hon menar att han efter en tid kan visa sig vara någon annan än den han utgav 

sig för att vara. Vi tolkar henne som att hon önskar att hon kunde ha kontroll över en situation som 

är svår att kontrollera, och att det skapar stress att inte kunna ha det. Vi kommer att fördjupa oss 

kring behovet och önskan av att ha kontroll under tema tre, de unga kvinnornas upplevda 

prestationsångest. Detta skulle även kunna tolkas som att det inte finns utrymme att leva en längre 

tid med ”fel” partner då det inte finns utrymme för snedsteg och misstag. 

 
Man borde typ ha två parallella liv, där man verkligen satsar på typ ja men där 

man skaffar barn och man tidigt och kan göra allt sådant medan i andra livet kan 

man plugga och allt det där, för det är svårt att hinna med allting. (Linnea) 

 
Lägger man här på Foucaults (2003) tankar kring normalisering som tolkningsredskap så kan vi se 

att de unga kvinnorna reproducerar maktstrukturen genom att upprätthålla idéerna om ett ordnat liv 

(ibid:218). De unga kvinnorna har en tanke om hur familjestrukturen och livet ska se ut, de visar här 
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hur och att de efterlever de normer som finns och hela tiden återskapas i samhället. Här ser vi även 

Butlers (2004) poststrukturalistiska idéer, där de unga kvinnorna har uppfostrats in i befintliga 

samhällsstrukturer och hur de sedan ständigt om- och återskapar dem i sitt vardagliga liv (ibid:33). 

 
Känslan av att det inte finns utrymme för misstag speglar sig i flera av informanternas tankar kring 

de dagliga val som de unga kvinnorna gör. Sara menar att det tidigt ställs krav på att välja ”rätt” när 

det gäller exempelvis val av inriktning på gymnasiet. Själv valde hon ekonomilinjen men tror att 

hon idag vill utbilda sig till sjuksköterska. Även om hon inte tycker att hon har haft tråkigt under 

gymnasietiden så känner Sara att hon hade kunnat förvalta sin tid bättre om hon hade gjort ett 

annorlunda val inför gymnasiet med tanke på hennes nuvarande framtidsplaner. Sabina Cwejman & 

Gunilla Fürst (1991) beskrev även de hur dessa krav påverkar kvinnor långt ner i åldrarna och att 

dilemmat i att välja utbildning för att kunna få rätt yrke i framtiden är något som unga kvinnor 

redan i tonåren känner av (ibid:147, 158). Sara nämner senare i intervjun då diskussionen leds in på 

självkänsla och självbild att hon tror att människor med stark självkänsla vet vad de vill och att de 

därmed har en övertygelse om att de väljer rätt och har en trygghet i sina val. Detta gör att de 

”vinner tid” vilket, menar Sara, ger dem ett försprång i livet. 
 
 

Jag tror att har man bra självkänsla och självbild så kanske man känner sig mer 

trygg i det man gör och att man inte kommer ångra sig utan då kanske man känner 

såhär när man är tjugo eller har gått ur gymnasiet att det här är det jag vill göra, 

och då är man så pass fokuserad på det och man vet vad man vill för man har 

bestämt sig. Och det kan ju vara både att skaffa barn eller gå på högskola. Men jag 

tror att är man osäker och gör det andra vill, då kommer man att ångra sig och 

vara missnöjd med det man har valt. (Sara) 

 
Baserat på intervjun förstår vi det som att de unga kvinnorna upplever att de har många olika 

möjligheter samt att det är upp till dem själva att förvalta dem. Vi kan utifrån Foucault (2003) förstå 

det som att det är normaliserat hos de unga kvinnorna att de måste maximera och effektivisera sin 

tid för att kunna uppnå så mycket som möjligt på kortast möjliga tid (ibid:139-140). De unga 

kvinnorna talar om att man kan göra olika val i livet och att man kan göra på olika sätt, men 

informanternas egna drömmar är likartade vad gäller krav; man bör skaffa sig en 

universitetsutbildning, investera i karriären och ha familj innan man fyller trettio. Ingen av 

informanterna avviker från tankarna om vad som är ett ”vettigt” och önskvärt liv och hur man 

åstadkommer det. Maria sätter ord på den här känslan då hon uttrycker att unga kvinnor idag kanske 
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snarare rationaliserar bland sina val på så vis att de snarare väljer bort än väljer till. Detta återigen 

för att hinna med allt som erbjuds och för att tillförsäkra sig att de val man gör representerar och 

återspeglar det man vill uppnå. Detta återkopplar vi till Hillevi Ganetz (1991) text där även hon har 

sett  hur unga  kvinnor  känner  en  ångest  inför  alla de  valmöjligheter som  finns  att  tillgå idag 

(ibid:10). 

 

Under intervjun diskuterade informanterna hur de upplevda förväntningarna på hur unga kvinnor 

ska vara påverkar deras självbild. Informanterna var överens om att självbilden utgörs av både ens 

egna tankar men även andras tankar om en själv. Maria menade att självbilden är ett projekt som 

man måste ta tag i för att den ska stämma överens med den man vill vara. Hon uttryckte också en 

stress över att inte veta vem hon vill vara innan självbilden är alltför etablerad. ”Jag vill inte vänta 

tills jag är fyrtio för att komma på vem jag är och vad jag vill göra” (Maria). Elisabeth var överens 

med Maria om att självbilden utgörs av egna tankar men också andras, och hon menar att även om 

man inte har en bra självkänsla så förväntas kvinnor utstråla vad hon kallar för lyster. Hon menar att 

utstrålar kvinnor ett sken av lyster så framstår de som självsäkra kvinnor vilket enligt informanterna 

är eftersträvansvärt. 

 
S A M M A N F A T T N I N G 

 
Sammanfattningsvis menar vi att de unga kvinnorna ständigt reproducerar rådande 

könsmaktsordning och maktstruktur. Informanterna menar att den stress de upplever inför att starta 

familj och hamna på rätt bana tidigt i livet är en kvinnlig stress då de uppfattar att männen inte är 

lika medvetna och därmed inte påverkas lika mycket. På så vis upprätthåller de unga kvinnorna 

könsmaktsordningen i samhället. Vi ser också att kvinnorna upprätthåller maktstrukturen genom att 

ständigt eftersträva ett ordnat liv, där till exempel pressen på utbildning är stor och utrymmet för att 

misslyckas tycks litet. 
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7   T E M A   2:   D E   U N G A   K V I N N O R N A S   U P P L E V E L S E R   A V   K R A V   F R Å N 

O M G I V N I N G E N 

Som nämnt ovan talar informanterna om att de upplever att det finns många möjligheter för en ung 

kvinna idag. Detta menar informanterna kan vara befriande men att det även innebär stress och 

ångest. Informanterna menar att det finns ett inneboende krav hos de unga kvinnorna att utnyttja 

möjligheterna på bästa sätt, samt ställer krav på unga kvinnor att kunna göra rationella val. 

 
Ja men jag tror att det kanske är mer press från samhället att tjejer liksom måste få 

barn lite, det kanske inte är någon som säger till en kille – oj har du inte barn. Och 

till en tjej kan det vara mer liksom, mer press tror jag. (Sara) 

 
Informanterna återkommer ständigt under intervjun till vikten av att kunna motivera sina val i syfte 

att rättfärdiga dem inför sin omgivning. Efter att Maria slutade gymnasiet valde hon att ta ett 

uppehåll i studierna med anledningen att hon redan hade en eftersträvansvärd anställning. Detta var 

motiveringen som hon och hennes omgivning ansåg lämplig. Den riktiga anledningen var dock att 

Maria hade en pojkvän i ett annat land och att hon inte visste hur hon skulle förhålla sig till deras 

långdistansförhållande. Detta tolkar vi som att Maria menar att den ”riktiga” anledningen inte alltid 

är kompatibel med bilden av en framgångsrik kvinna. Hon berättar även om hur hennes omgivning 

”hjälpte” henne att hitta acceptabla anledningar till uppskjutna studier. Maria berättar vidare att ett 

av kriterierna för att vara en powerwoman, ett begrepp vi kommer att återkomma till under tema 3, 

är att inte låta en man stå i vägen för hennes chanser att nå sina drömmar. Detta kopplar vi till Anne 

Scott Sörensens (1991) som påpekar att det ligger en problematik i den period då unga människor 

kommer upp i puberteten och hur den heterosexuella normen bidrar till, vilket vi också nämnt 

tidigare  med  Fanny  Ambjörnsson  (2004),  att  flickor  och  pojkar  börjar  åtrå  varandra  och  att 

flickorna ofta tycks ge efter i sina vänskapsrelationer till förmån för deras nya relationer med sina 

pojkvänner (ibid:48). 

 
Och det där kan nog vara svårt för att jag har, min allra bästa tjejkompis, hon har 

alltid varit sagt såhär jag kommer aldrig låta mina drömmar, liksom jag kommer 

aldrig ge upp mina drömmar för en kille, liksom det har hon alltid sagt såhär, ja 

alltid liksom, och det har hon inte gjort heller, men nu är hon inte tillsammans 

med sin kille längre, och jag och hon vi blev tillsammans med våra pojkvänner 

nästan samtidigt, och jag har ju gjort liksom helt tvärtom, även om jag liksom har 
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dolt det lite (skratt) /…/ Men jag tror i varje fall att min, där jag kommer ifrån 

liksom, man ska då inte ge upp några drömmar för sin pojkvän. (Maria) 

 
Återigen så visar informanterna på att de underkastar sig de maktsystem som finns i samhället när 

det gäller acceptabla anledningar till att avvika från bilden av en framgångsrik kvinna (Foucault 

2003:218). 
 
 

Informanterna sluter sig kring att de till stor del är påverkade av de värderingar som funnits i deras 

uppväxt från exempelvis föräldrarna. Karin förklarar att hon kanske hade resonerat annorlunda 

kring önskvärd tidpunkt för att starta familj om inte hennes föräldrar hade valt att skaffa barn vid 

den tidpunkten de gjorde. Anna berättar skämtsamt om osannolikheten i att det skulle vara ett krav 

från Annas familj att hon skulle tvingas avstå utbildning i syfte att ”stanna hemma” och uppfostra 

sina bröder. Vi förstår Anna som att hon menar att hennes situation hade kunnat se annorlunda ut 

om hon hade vuxit upp i en familj med värderingar annorlunda än hennes egen. Dessa tankar som 

informanterna uttrycker kring värderingar hemifrån kan kopplas till Anne Scott Sörensens (1991) 

teorier om att man i hemmet fostrar barn medvetet eller omedvetet till att anamma könsroller genom 

att modern och fadern har olika uppgifter och funktioner i hemmet och utanför samt behandlar sina 

barn utefter deras könstillhörighet (ibid:40-45). Trots att de unga kvinnorna menar att värderingar 

och normer delges dem både från sin uppväxt inom familjen samt från samhället är de eniga om att 

det i slutändan är informanterna själva som bär ansvaret för att göra ”rätt” val samt leva upp till 

idolbilden av den framgångsrika kvinnan. 

 
Judith Butler (2004) menar att konstruktioner om genus och kön omformuleras genom historien 

 

(ibid:33). Linnea säger: 
 
 

Jag tycker också att det är såhär förut var det mycket så att alltså det var det man 

skulle göra i livet, det var att träffa nån och skaffa barn så det var typ det man 

letade efter, medan nu, alltså det är så många som vill typ resa runt och såhär se 

världen och prova på saker innan, så det känns som att ja, jag vet inte, det blir en 

tidsgrej att hinna med saker innan man startar ett liv som man vet att man kommer 

att leva liksom resten av tiden. (Linnea) 

 
Linnea är inne på samma spår som Butler (2004) och menar att förväntningarna på konstruktionen 

 

unga kvinnor förändras (ibid:33). Vad det innebär att vara en ”bra” kvinna är förlagt i tiden och 
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beroende av rådande ideal och samhällsnormer (ibid:33). Vi förstår de unga kvinnorna som att 

samhället speglas i kvinnornas drömmar om nuet och framtiden. 

 
Ett annat återkommande samtalsämne under intervjun var hur kvinnor förväntas agera i olika 

situationer. Vid en punkt i diskussionen diskuterar informanterna hur unga kvinnor beter sig runt 

unga män och varför. Här går åsikterna isär. 

 
Man märker vilka som har haft killkompisar eller om de har sökt sig mer till tjejer, 

och då blir det mer grupperat och att oj nu kommer killarna, (skratt) nu liksom, nu 

gäller det (skratt) inte att det blir lika naturligt och att de då nästan ännu mer lever 

upp till det här idealet att de ska vara söta och självständiga men inte för 

självständiga, och liksom att, och då känner jag lite som du (Karin) att okej men 

lugna ner dig, kan du inte vara som du brukar vara. (Anna) 

 
Även Linnea instämmer och menar på att hon upplever att hon kan vara mer avslappnad med sina 

manliga  vänner  då  hon  känner  att  de  inte  dömer  henne  och  att  attityden  i  gruppen  är  mer 

avslappnad. Maria och Sara har en annan inställning då de upplever sig obenägna att ha samma 

slags nära vänskap till killar som till tjejer. Maria upplever sig vara väldigt analytisk på ett 

känslomässigt plan och säger sig ej ha funnit samma egenskaper i någon av sina manliga 

bekantskaper, och när hon har gjort det så menar hon att killen ifråga har varit så ovan vid den här 

typen av relation att han har upplevt några slags kärlekskänslor till henne. Sara instämmer med 

Maria och menar att även hon har svårt att se jämnåriga killar som vänner. Det blir i det här 

sammanhanget tydligt att de unga kvinnorna har synen på genus som kroppsligt betingat. Butler 

menar att människan må födas med ett kön men att hon tillsammans med samhället konstruerar 

genus (ibid:23). Maja Larsson (2005) hävdar att uppfattningen om könet är socialt och kulturellt 

konstruerat och att man kan se detta genom historiens benämning och beskrivningar av könet 

(ibid:28). Detta blir tydligt under intervjun med informanterna då de frekvent bekräftar mannens 

och kvinnans olikheter. Detta bekräftas även av Ganetz (1991), Hirdman (2004) samt Drotner 

(1991) vilka samtliga menar att ”kvinnligheten” konstrueras såväl psykiskt som kulturellt och 

utformas som en motsats till ”manligheten” (Ganets 1991:7; Hirdman 2004:113; Drotner 1991:157– 

159). Trots att informanternas upplevelse av huruvida kvinnor och män kan vara vänner skiljer sig 

åt så förstärker de båda parterna konstruktionen av män och kvinnor, det vill säga att män är mer 

avslappande och icke-dömande i motsats till kvinnor som är mer känslomässigt analytiska. 
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För mig är det precis tvärt om, jag var ute och reste nu med fem killar, i sex 

veckor och typ, ja men under gymnasiet så umgicks jag bara med killarna i min 

klass, och jag tycker typ att det kan vara lite skönt ibland, och inte ha den här, för 

med tjejer så är det alltid så att man förväntar sig så mycket av varandra, och det 

är alltid alltså, det och det, och den har gjort det och det. Och med killar så är man 

bara. (Linnea) 

 
Här återkopplar vi till Fanny Amjörnssons (2004) text om genus och den heterosexuella normen 

(ibid:105). Vi kan här tolka det som att de unga kvinnorna på det ena eller det andra sättet verkar 

utifrån den heteronormativa begärsmarknaden (ibid:105-107). Maria och Sara följer den på samma 

sätt som Ambjörnsson såg att gymnasietjejerna gjorde, nämligen att de socialiserade med samma 

kön och attraherades av det motsatta. Karin, Anna och Linnea tycks gå emot normen men vi ser 

ändå på deras uttalanden att trots deras vänskap till det motsatta könet så finns åtrån till det kvar 

(ibid:106). 

 
S A M M A N F A T T N I N G 

 
Sammanfattningsvis kan vi från detta temakapitel se att informanterna upplever att det finns krav på 

vilka val de ska göra och med vilken motivering. Allt för att leva upp till hur en kvinna ska vara och 

med informanternas egna ord: en powerwoman. Återigen visar informanterna på hur de 

återupprätthåller maktstrukturerna kring vad samhället ser som eftersträvansvärt för en kvinna. 

Informanterna visar även på en reproducering av könsmaktsstrukturen då de delar med sig av sina 

tankar om hur män och kvinnor förväntas agera runt varandra. 
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8 T E M A 3: D E U N G A K V I N N O R N A S U P P L E V D A P R E S T A T I O N S Å N G E S T 

Något som genomsyrade hela intervjun var känslan som de unga kvinnorna förmedlade om att de 

gärna ville kunna planera och kontrollera utfallet av situationer de försätts i genom livet. Rädslan, 

vilken även har varit närvarande i övriga teman, över att göra felval dominerade majoriteten av 

svaren. Utifrån informanternas svar kunde vi tolka att den här rädslan gav upphov till 

prestationsångest och kontrollbehov hos de unga kvinnorna. 

 
Ja jag tror att man vill nog gärna vara, ja jag vill vara allt just nu. Jag vill liksom 

vara så himla duktig på yoga sedan ska jag också ha väldigt bra självinsikt och så 

ska jag vara en powerwoman. Alltså det är så mycket på alla plan som man ska 

vara. (Maria) 

 
Stressen hos de unga kvinnorna kring alla valmöjligheter går hand i hand med kontrollbehovet av 

att kunna förutse vilka handlingar som ger bästa möjliga utkomst. Då informanterna ombads att 

skriva upp ett ord de förknippade med begreppet kvinnoideal skrev Maria ned ett begrepp som för 

henne innefattade vad hon idag ser som idealbilden av en kvinna: powerwoman, eller SIW (”Self 

Independent Woman”). En powerwoman, eller en SIW, menar Maria är en kvinna som är 

högpresterande och bäst inom alla områden. Ett flertal av informanterna nämnde här att man som 

powerwoman ska ha en universitetsutbildning, ett högavlönat arbete, man och barn. Man ska också 

vara söt, självständig, närvarande och stark. Meningen som fick sammanfatta de unga kvinnornas 

bild av den ”perfekta” kvinnan var: lagom men samtidigt unik. 

 
– Ja, man ska liksom vara lite lagom känns det som, lite av varje. Men inte för 

mycket och inte för lite. (Sara) 

– Och samtidigt vill man ändå vara ganska unik (skratt) (Maria) 
 
 

Aktiviteten och träningsformen yoga kom upp ett flertal gånger under intervjun vilket fick 

representera pusselbiten av lugn och harmoni i informanternas målbild av en framgångsrik kvinna. 

Både Maria och Anna lyfter det paradoxala i att sträva efter perfektion. ”Det kan inte vara målet att 

bli bäst på allt för då är du helt plötsligt liksom inte närvarande” (Maria). Här visar Maria att i 

eftersträvan att uppfylla målbilden av en framgångsrik kvinna är det lätt att tvärt göra det som 

informanterna ständigt uttrycker oro inför, nämligen att misslyckas. En högpresterande kvinna som 

inte är närvarande uppfyller inte de krav på felfrihet som informanterna menar är eftersträvansvärt 

för kvinnor idag. 
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Jag tror att vi är såhär ganska mycket mer produktiva idag för att såhär, ja, man 

får typ så många chanser på liksom olika sätt och sådär, men det är också ganska 

mycket stress. Såhär, vill jag verkligen typ både såhär träna och ha ett bra jobb 

och plugga lite på sidan till något helt annat (skratt) och ha liksom en bebis och en 

man och en ny lägenhet och sommarhus liksom. Jag tänker att ja det är kul liksom 

till en viss gräns, att det såhär, att det inte går över styr, på något sätt och bara blir 

stressigt istället för att bli liksom, bra. (Anna) 

 
Linnea menar trots detta att man inte bör tumma på sina krav på sig själv utan bör fortsätta sträva 

efter att nå sin idealbild. Utifrån Butlers (2004) genusteorier kan vi förstå att dessa sätt att göra 

kvinna eller man på är djupt rotat i människan för att hon ska vara begriplig (ibid:65). Dikotomin 

mellan könen bidrar till att människan vill identifiera sig med ett av gruppernas attribut och 

egenskaper för att kunna bli sedd och förstådd av andra (ibid:24, 59). De unga kvinnornas strävan 

efter perfektion i kvinnligheten kan förstås på detta sätt. Dessa krav som informanterna upplever 

upprätthåller maktobalansen mellan de två dikotomierna (ibid:33). 

 
Ett citat som tydligt visar vad vi här har benämnt som kontrollbehov och stress över att inte kunna 

behärska situationen eller kunna kontrollera utfallet är Elisabeths tankar kring vikten av att ständigt 

ge sig själv förutsättningar för att kunna förebygga och förhindra utmaningar som livet medför. 

Elisabeth uttrycker en önskan om att ständigt vara beredd på att hennes planer kan ändras eller inte 

gå som planerat. 

 
Mm, alltså nej jag ser inga hinder till att skaffa familj och ha karriären, däremot 

kan jag känna mig lite stressad av att man ändå måste lägga en grund nu för att 

kunna byta fokus sen, kanske att man ändå har ett, ah men ändå vet lite vad man 

vill göra sen för att kunna liksom, ah byta fokus senare i livet. (Elisabeth) 

 
Detta förstår vi med Foucaults (2003) teorier kring de fogliga kropparna (ibid:139-140). Vi tolkar 

det  som  att  Elisabeth  ger  en  bild  av  underkastelseförhållandet  som  människan  befinner  sig  i 

gentemot samhället (ibid:139-140). Underkastelseförhållandet kännetecknas av att samhället skapar 

förbud och tvång för människokroppen samtidigt som det förpliktigar (ibid:139-140). Denna 

kombination av tvång och förpliktelser gör människorna disciplinerade. Detta för att utnyttja 

kropparnas kraft till fullo och upprätthålla underkastelseförhållandet (ibid:138). Kvinnorna visar vid 
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upprepade tillfällen under intervjun att de är omedvetna om detta förhållande och denna disciplin då 

de ständigt ger uttryck för att det är informanterna som sätter krav på sig själva (ibid:139-140). 

 
Ytterligare en aspekt som Maria uttrycker i behovet av att ha kontroll är önskan om att kunna styra 

sin egen tid. Maria menar att ett sätt att uppnå detta är genom att bli egenföretagare, något som hon 

önskar ägna sig åt i framtiden. Ångesten tar sig starkast uttryck i att hon inte vill behöva välja 

mellan sin karriär och möjligheten att kunna vara närvarande under de eventuella barnens uppväxt. 

Hon säger att hon önskar slippa ”göra avkall” på någon av dessa arenor. Återigen kopplar vi detta 

till Foucaults (2003) tankar om den disciplinerade människan som drivs av att maximera sin 

nyttighet (ibid:138). Informanterna antyder under intervjun att de är uppväxta i en ”feministstark” 

generation, de menar att deras mödrar har levt i en verklighet där de har erfarit ett behov av att 

strida för kvinnans rättigheter. Detta har lett till att informanterna upplever att det i dagens samhälle 

inte är ett hinder att vara kvinna. Detta styrks av Kristina Erikssons (2005) tankar kring att kroppens 

användningsområden skiftar under historiens gång och att detta upprättar ett krav på att kroppen 

måste anpassa sig efter tiden (ibid:51-52). Martha Blomqvist (2005) instämmer och menar att vår 

förståelse av könet är en skapande process (ibid:9). Vad exempelvis informanten Elisabeth däremot 

upplever desto starkare än könsdiskrimineringen är ålderdiskrimineringen. Hon upplever sig vara i 

underläge som ung kvinna och lägger främst tyngden vid sin unga ålder. Detta stöds av Hillevi 

Ganetzs (1991) tankar om att man som i kombinationen ungdom/kvinna möter dubbelt motstånd då 

man befinner sig i underläge till följd av tillhörigheten hos de båda kategorierna (ibid:8). Elisabeth 

upplever att arbetsmarknaden är en tuff arena som kräver ”vassa armbågar” vilket hon som ung 

kvinna upplever sig ha svårt att leva upp till. Detta känner vi igen från Sabina Cwejman & Gunilla 

Fürst (1991) som menar att unga kvinnor idag upplever sig manade att anamma manliga 

handlingsmönster som autonomitet, självständighet, och utveckla kontakter inom det offentliga livet 

för att klara sig i en mansdominerad värld (ibid:148, 160). Cwejman & Fürst menar att kvinnor 

idag, enligt lagar och förordningar, är välkomna in på de arenor som tidigare har varit 

mansdominerade, men att de i praktiken får kämpa hårt för att faktiskt bli en del av den (ibid:148). 

Vi tolkar informanterna som att de uttrycker en tacksamhet över att inte behöva strida så hårt för 

rättigheterna utan att kvinnans rättigheter i själva verket tycks lika självklara som männens. Denna 

tacksamhet leder i sin tur till att de unga kvinnorna är måna om att till fullo utnyttja alla de 

möjligheter som samhället idag erbjuder unga kvinnor. 
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Alla ska vara så himla, man ska vara en powerwoman hela tiden. Man ska liksom 

klara av att ha en karriär för det kan man ha nu, nu finns det ingen man som kan 

stoppa (skratt). (Maria) 

 
Detta tolkar vi med Foucaults (2003) teori om att människorna lever i ett ständigt maktmaskineri 

där de själva är ett av kugghjulen (ibid:171, 202, 218). De unga kvinnornas känsla av att behöva 

utvinna det mesta av sin tid och de förutsättningar de besitter gör dem till dugliga människor vilka 

samhället kan dra nytta av (ibid:202). 

 
S A M M A N F A T T N I N G 

 
I detta temakapitel har vi sett hur informanternas strävan efter perfektion upprätthåller 

maktobalansen mellan kvinnor och män. Att sträva efter perfektion är ett sätt att göra en kvinna. Då 

informanterna identifierar sig med dessa attribut för kategorin ”kvinna” återupprätthåller de 

föreställningen om hur kvinnor ska vara och visar därmed på att skillnaden mellan de två 

dikotomiernas (kvinnors och mäns) attribut fortskrider och reproduceras. 

 
I dessa kapitel har vi presenterat och analyserat det intervjumaterial vi under den här studien har 

samlat in via datainsamlingsmetoden fokusgrupp. I kommande kapitel redovisar vi våra slutsatser 

samt de huvudsakliga fynden. Här redogör vi även för områden vi önskat kunna forska vidare kring 

om tidsramen hade tillåtit. 
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9 . D I S K U S S I O N 
 
I den här studien har vi gjort en ansats till att besvara frågan om hur unga kvinnor ser på sig själva 

och sin plats i samhället. Detta har vi gjort utifrån frågeställningarna hur unga kvinnor i åldrarna 17 

till 23 år resonerar runt begreppen framtid, genus och självbild. 

 
Insamlandet av intervjumaterialet utfördes genom en fokusgruppsintervju med sex unga kvinnor 

som på olika sätt har varit i kontakt med organisationen Mamita Sthlm och befinner sig i 

åldersspannet 17 till 23 år. Vi fick kontakt med dessa informanter genom Cristina Tscherning som 

är samtalsterapeut på Mamita, som vi har haft kontakt med sedan tidigare. 

 

Analysen av intervjumaterialet utfördes utifrån Judith Butlers (2004) genusteorier samt Michel 

Foucaults  (2003)  teorier  om  makt  och  diskurs  (Butler  2004:11–77;  Foucault  2003:139–218). 

Fynden visar på att informanterna upprätthåller och reproducerar könsmaktsstrukturen samt 

maktstrukturer som finns i samhället. De mest frekventa och markanta samtalsämnena under 

fokusgruppdiskussionen var stressen över att, för så många områden som möjligt, kunna förbereda 

sig inför framtiden samt att kunna ta tillvara de möjligheter som erbjuds en ung kvinna idag. I och 

med att de unga kvinnorna känner att de måste vara väl förberedda inför vad livet kan ta för vägar 

kände samtliga informanter att de var rädda för att göra misstag i besluten de fattar idag. Exempel 

på sådana val är utbildning samt val av partner. De unga kvinnorna ansåg sig ha mödrar som 

kommer från en ”feministstark” generation vilka informanterna menar har behövt kämpa för 

kvinnans rättigheter. Till följd av detta känner informanterna att det inte innebär några egentliga 

nackdelar att vara kvinna och att de snarare är skyldiga samhället att tillvarata de möjligheter som 

erbjuds dem. 

 

9 .1 F Ö R S L A G T I L L V I D A R E F O R S K N I N G 

 
Vad vi under den här studien har upptäckt vore intressant att studera vidare är exempelvis att få 

tillgång till en större bredd vad gäller ålder och bakgrund hos informanterna, och vad som kanske 

hade varit än mer intressant hade varit att göra en motsvarande intervju med en grupp unga män i 

samma åldersspann. Därefter hade vi önskan göra en intervju med en grupp bestående av både unga 

kvinnor och unga män. Informanterna i den här intervjun klargjorde att de uppfattade skillnader 

mellan kvinnor och män, det vore därmed intressant att se hur informanterna reagerar och agerar i 

varandras närvaro. Dels för att se hur de svarar på frågorna men också andra, tysta, reaktioner 

såsom kroppsspråk. Efter intervjun kände vi att tiden på två timmar inte räckte för att ordentligt 
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kunna djupdyka i de olika ämnena, till exempel hade vi en önskan om att få gå djupare in på hur de 

unga kvinnorna uppfattar specifika situationer. En sådan situation var exempelvis då de unga 

kvinnorna berättade om sin stress inför att starta familj i ung ålder, här hade vi velat gå in mer i 

diskussionen och ifrågasatt denna önskan på ett djupare plan. Anledningen som under intervjun fick 

duga var att informanterna gärna ville vara unga föräldrar. 

 
Vad som också hade varit intressant är att ha en annan utgångspunkt för studien och exempelvis 

utgå ifrån andra teorier än för studien valda. En teori som hade varit lämplig för studien samt 

intressant att utföra studien utifrån är ett fenomenologiskt perspektiv. 

 

Unga kvinnors syn på deras plats i samhället 

 
Tora Fogström & Fam Sandström 
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