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Sammanfattning

Tidigare studier av kvinnoblivandet är få till antalet, utdaterade eller primärt kvantitativa 

och har framförallt fokuserat på marginaliserade kvinnogrupper eller studerat 

kvinnoblivandet med en patologisk ansats. Till min vetskap saknas kunskap om 

upplevelsen av kvinnoblivandet i normalgruppen. Studien syftade därför till att undersöka 

den upplevda erfarenheten av kvinnoblivandet idag i normalgruppen unga kvinnor i 

Sverige. Tio individuella, halvstrukturerade intervjuer med kvinnor (nio med kvinnligt 

biologiskt kön, en med manligt biologiskt kön) i åldrarna 19-22 (medel = 19,8 år), 

genomfördes och analyserades genom tematisk innehållsanalys med fenomenologisk 

ansats. Analysen resulterade i fyra teman: Blivandet, Kroppen, Känslorna och 

Kvinnligheten. I resultatet redogjordes för kvinnoblivandet som en komplex, aktiv 

process bestående av flera överlappande utvecklingsspår: psykologiskt, biologiskt, 

emotionellt och socialt. Individuella förutsättningar och erfarenheter (ex. biologiskt kön 

och uppväxtförhållanden), såväl som sociokulturella faktorer (ex. genusnormer), är av 

betydelse för kvinnoblivandets innehåll och för hur det upplevs. Vidare kunde konstateras 

att den nuvarande samhällsuppfattningen om likavärde, nedtonande av könets betydelse 

och förstärkande av egenvärdet har en särskilt betydande inverkan på upplevelsen av 

kvinnoblivandet. Kvinnoblivandet handlar främst om att utifrån egna behov och intressen 

forma sin tillvaro och identitet. I studien visades även att socialt stöd och könsmässig 

frihet bidrar till psykiskt välmående under kvinnoblivandet.   

  

Nyckelord  

Kvinnoblivande, unga kvinnor, identitet, upplevd erfarenhet, tematisk analys.  
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Abstract 

Previous studies of the transition to womanhood are few, outdated or primarily 

quantitative, mainly focused on marginalized groups or studied with a pathological 

approach. To my knowledge, the transition to womanhood in Swedish women of the 

majority culture has not yet been investigated. Therefore, this study aimed to explore the 

lived experience of the transition to womanhood of the majority culture in Sweden. Ten 

individual, semi-structured interviews with women (nine with female sex, one with male 

sex) between the ages of 19-22 (mean = 19.8 years) were conducted and analyzed by 

thematic content analysis with a phenomenological approach. The analysis resulted in 

four themes: The transition, The body, The feelings and The womanhood. The findings 

revealed the transition to womanhood as a complex, active process consisting of several 

interacting developmental areas. Individual conditions, background experiences and 

sociocultural factors are of importance for what the transition contains, and how it is 

perceived. The current social perception of equality, gender-neutrality and the importance 

of self-worth, have a major impact on the experience of the transition to womanhood. The 

transition is primarily about shaping life and identity according to one's own needs and 

interests. This study also showed that social support and gender freedom contributes to 

well-being during the transition to womanhood.  
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Transition to womanhood, young women, identity, lived experience, thematic analysis. 
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Introduktion 

Trots att kvinnan alltid varit en del av historien så har hon genom psykologins 

historia till stor del osynliggjorts eller setts som avvikande. Freud beskriver i sin bok The 

Question of Lay Analysis (1950) kvinnan som en mörk kontinent. Den föreliggande 

studien riktar strålkastarna mot just denna kontinent i ett försök att beskriva några unga 

kvinnors upplevda erfarenhet av att bli kvinna, och bidra till kunskapsspridning och 

förståelse för kvinnors unika upplevelsevärldar. Kvinnoblivandet är ett komplext 

fenomen och en livslång process som sker på flera nivåer (Göthlund, 1997). 

Kvinnoblivandet består dels av pubertet och yttre, kroppsliga förändringar (Skoog, 2008), 

och dels av "inre" förändringar i termer av psykologisk, social och emotionell utveckling 

(Arnett, 2000). Kvinnoblivandet tar plats i ett socialt och kulturellt sammanhang som 

präglas av mer eller mindre synliga föreställningar om kön, och som till stor del formar 

kvinnans upplevelse av att bli kvinna (Newman & Newman, 2015). Utvecklandet av en 

kvinnoidentitet kan beskrivas som en kris som behöver lösas (Erikson, 1968) men som 

även öppnar upp för självutveckling, och kan därför upplevas både skrämmande och 

lockande (Göthlund, 1997).  Majoriteten teorier om identitetsutveckling bygger på 

kulturellt manlig norm och psykologisk forskning har sällan tagit hänsyn till kön vid 

studiet av identitetsutveckling (Eagly, Eaton, Rose, Riger & McHugh, 2012). Den 

befintliga kunskapen om kvinnoblivandet baseras till stor del på kvantitativ forskning, 

trots att identitetsforskare idag menar att kvalitativ metodik lämpar sig bättre för att 

undersöka identitetsutveckling (Hammack, 2008; McAdams, 2006). Forskare, i och 

utanför Sverige, har framförallt fokuserat på marginaliserade kvinnogrupper (Lundström, 

2007; Wilkins, 2012) och i flertalet fall har ett kliniskt, patologiskt eller transperspektiv 

anlagts på studiet av kvinnoblivandet (Steensma, Kreukels, de Vries & Cohen-Kettenis, 

2013). Idag råder följaktligen brist på kunskap om hur den största gruppen kvinnor, den 

så kallade normalgruppen, upplever kvinnoblivandet och till min kännedom saknas 

aktuell, svensk forskning kring normalgruppens upplevelse av kvinnoblivandet. Därför 

undersöker denna kvalitativa intervjustudie den upplevda erfarenheten av 

kvinnoblivandet i Sverige idag i normalgruppen unga kvinnor. I uppsatsens början läggs 

en teoretisk grund och presentation av tidigare forskning på området identitetsutveckling 

och kvinnoblivande, för att senare presentera och diskutera de intervjuade kvinnornas 

upplevda kvinnoblivanden i förhållande till den teoretiska bakgrunden.   
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Teoretisk bakgrund 

Efter genomgång av litteratur och befintlig forskning konstaterar jag att 

definitionerna av identitet, kön och kvinnoblivande är många, och jag redogör inte för 

dem alla här. Nedan redovisas de teorier om identitet, kön och kvinnoblivande som 

föreliggande studie använt.  

Identitet. Identitet hänvisar till en individs upplevelse av sig själv, svarar på 

frågan ”vem är jag?”, och antyder likhet med andra med samma identitetstillhörighet 

(Erikson, 1968). Identiteten består av flera ”lager” (Göthlund, 1997). Individen har en 

inre, subjektiv identitet som skapar en unik jag-känsla, och en yttre, objektiv identitet: de 

biologiska egenskaperna. Utöver den inre och den yttre identiteten, har individen 

intersubjektiva eller delade identiteter (Fornäs, Boëthius & Cwejman, 1991; Göthlund, 

1997): exempelvis en etnisk (tillhörighet till ett visst folkslag), en religiös (delad 

trosföreställning) eller en politisk (delad mening om åtgärder och handlingar som rör ex. 

offentliga angelägenheter). De delade identiteterna handlar således om sociokulturella 

positioner: hur individen karaktäriseras eller klassificeras av andra och med vilka 

kategorier individen identifierar sig (Fornäs et al., 1991; Göthlund, 1997). Den sociala 

sidan handlar om normer, förväntningar, relationer och faktiska handlingar, och den 

nyexaminerade psykologen, individen i ledarposition eller den nyblivna mamman möts 

av färdigskrivna roller med tydliga förväntningar. Den kulturella sidan består av språk, 

symboler och bilder för individens identitet (Fornäs et al., 1991; Göthlund, 1997). 

Fotbollsspelaren uttrycker exempelvis sin lagtillhörighet med ett unikt matchställ; korset, 

Davidsstjärnan, eller huvudduken ger uttryck för den troendes religiösa föreställningar; 

och inom finansvärlden är det kutym att bära kostym. Den sociokulturella och den 

subjektiva identiteten behöver dock inte överensstämma och individen kan förändra sig 

utifrån en inre motivation (Fornäs et al., 1991). Alla människor har flera olika identiteter, 

varav könsidentiteten är en grundläggande sådan (Kroger, 2007).  

Kön. Tillägnandet och förståelsen av kön är viktig för upplevelsen av självet 

(Göthlund, 1997). Man kan tala om kön som biologiskt (könskromosomer och genitalier); 

socialt (individens könsroller och hur andra könsbestämmer individen utifrån t.ex. 

klädsel, kroppsspråk och intressen); juridiskt (det kön som fastställs vid födelsen baserat 

på biologiskt kön); och psykologiskt kön (individens inre könsidentitet och hur individen 

upplever sig lik andra av en viss könsidentitet) (Göthlund, 1997; Summanen & 

Summanen, 2017). Liksom identiteten består könsttillhörigheten således av flera lager 
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(Göthlund, 1997) och det finns flertalet sätt att bli och vara kvinna, man eller annat på; 

biologiskt, socialt, juridiskt och psykologiskt.    

Könsidentitet. Könsidentiteten hänvisar följaktligen till individens upplevelse av 

sitt kön och ska inte förväxlas med socialt kön och könsroll. Könsidentiteten är individens 

psykologiska, högst subjektiva upplevelse av att vara kvinna, man eller annat (Steensma 

et al., 2013), till skillnad från könsrollen som beror på genusnormer och innebär 

beteenden, känslouttryck och positioner som ett visst socialt och kulturellt sammanhang, 

i en viss tid, anser passande för individen och som individen anpassar sig till för att bli 

accepterad (Kotrba, 2007). Upplevelsen av att vara kvinna, man eller annat bestämmer 

dock i hög utsträckning hur individen ser på sig själv och utgör en viktig grund för hur 

individen interagerar med andra (Steensma et al., 2013). Könsidentiteten förutsätts ofta 

utifrån vilket biologisk kön en person tycks ha, men en individs könsidentitet och 

biologiska kön kan skilja sig åt och en kvinna kan ha ett manligt biologiskt kön (Salmson 

& Ivarsson, 2015; Summanen & Summanen, 2017). Den föreliggande studien syftar till 

att undersöka den upplevda erfarenheten av att tillägna sig en kvinnlig könsidentitet idag 

i normalgruppen unga kvinnor i Sverige.   

  Att vara kvinna. Innebörden i att vara kvinna är beroende av sammanhanget och 

förändras genom tid och rum (Shields Dobson, 2014; Zaslow, 2009). Den för 30 år sedan 

normativa kvinnan har beskrivits som ett passivt offer men idag, i tider av ”girl power” 

(Zaslow, 2009), är bilden av den normativa kvinnan en komplex blandning av 

individualitet, självbestämmande, mental styrka, fysisk attraktionskraft, en smal kropp 

och en snäll personlighet (Bettis, Jordan & Montgomery, 2005; Shields Dobson, 2014; 

Zaslow, 2009). Zaslow (2009) ponerar att bilden av en kontrollerad och bestämd kvinna 

har sitt ursprung i 1990-talets kvinnorörelse, och att bilden av den tunna, sexiga kvinnan 

är sprungen ur den rådande mediakulturen. Enligt Zaslow och Shields Dobson (2014) 

pressas dagens kvinna till att vara bestämd och självständig, samtidigt som hon förväntas 

uppfylla traditionella ideal som att vara snäll och attraktiv. Kvinnan mottar kontrasterande 

budskap och hon ska se till sina egna behov och ta för sig, men samtidigt vara timid och 

inte ta plats (Bettis et al., 2005). Det bör betonas att denna beskrivning av den 

nutidshistoriska utvecklingen nog är mer giltig i den västerländska kulturen än i andra.   

  Identitetsutveckling. Ett centralt psykologiskt ramverk för att beskriva och 

förklara identitetsutveckling generellt, men även könsidentitetsutvecklingen specifikt, 

finns hos Erikson. Eriksons (1968) idéer om identitetsutvecklingen ligger till grund för 

mycket av den identitetsforskning som pågått och pågår inom den 
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utvecklingspsykologiska forskningsdisciplinen. Utvecklingen av en identitet är en 

livslång aktiv process, en väg mot vuxenhet, mognad och att skapa sig själv (Drotner, 

1991; Erikson, 1968). Identiteten påverkas av den aktuella situationen, erfarenheter och 

tankar på framtiden. Identitetsutvecklingen kan sammanfattas som en individuell såväl 

som en social process genom vilken identiteten utvecklas och formas av den omgivande 

miljön (Adams & Marshall, 1996).    

Erikson (1968) gör dock tydligt i sin psykosociala teori om identitetsutveckling, 

att identitetsutvecklingen är en särskilt tydlig utvecklingsuppgift och kris som behöver 

lösas under vuxenblivandet (eng. emerging adulthood) (Arnett, 2000). Senare empiriska 

studier har bekräftat att perioden 18-25 år är central för människors identitetsutveckling 

och att identitetsutvecklingen kulminerar i 19-20-årsåldern (Arnett, 2000, 2007; Erikson 

& Erikson, 1997; Harter, 1998; Kroger, 2003; Kroger et al., 2010; Pasupathi & Hoyt, 

2009), varför ålderkriteriet för den föreliggande studien är 18-22 år.  

Kvinnoblivandet i termer av pubertet och vuxenblivande. Utifrån 

begreppsdefinitionerna som angetts ovan kan kvinnoblivandet ses som en process på flera 

nivåer. Kvinnoblivandet består dels av pubertet; kroppsliga och biologiska förändringar 

(Skoog, 2008), och dels av ”inre” förändringar i termer av psykologisk, social och 

emotionell utveckling, vilket Arnett (2000) kallar vuxenblivande.  

Under puberteten blir medvetenheten om kroppen påtaglig för de flesta och 

förändringar i individens kropp blir synliga även utanpå (Skoog, 2008). Förändringar i 

och med puberteten påverkar individens självuppfattning, men får också konsekvenser 

för hur individen bemöts av andra runtomkring (Göthlund, 1997). De kroppsliga 

förändringarna (sekundära könskaraktäristika som bröst och ansiktsbehåring samt 

tillväxtspurten), gör att andra avskiljer individen från barndomen och istället ser individen 

som vuxen. Att bli kvinna innebär att börja bli jämförd med bilder av kvinnlighet och 

bedömas efter andra normer än tidigare, exempelvis gällande skönhet och moral 

(Göthlund, 1997; Skoog & Bayram-Özdemir, 2016). Den unga kvinnan blir plötsligt sedd 

och värderad som ett ”sexobjekt”, vilket kan vara svårt att hantera (Göthlund, 1997). 

Brown och Gilligan (1992) refererat i Göthlund (1997) menar att kvinnan pressas till att 

bli medveten om andras blickar och ganska snabbt lär sig att bli den sedda och bedömda. 

Kvinnligheten kan under denna period upplevas som både något lockande och något 

skrämmande (Göthlund, 1997).  

  Pubertet och vuxenblivande (psykologisk, social och emotionell utveckling) är 

förbundna med varandra men är inte nödvändigtvis parallellt löpande processer (Fitger, 

1991, refererat i Göthlund, 1997). I Eriksons (1968) psykosociala teori beskrivs mänsklig 
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utveckling som en linjär process mot högre mognadsgrad. I Fitger (1991) nämns Blos 

som forskat om vuxenblivandet och, till skillnad från Erikson, menar att vuxenblivandet 

karaktäriseras av ett ständigt pendlande mellan progressiva och regressiva rörelser. Den 

unga individen pendlar framåt mot vuxenliv och självständighet och bakåt mot 

barndomens trygghet och kontinuitet (Blos, 1962).  

Könssocialisering (eng. gender identity development). De Beauvoir skriver i sin 

bok ”Det andra könet” (1995) att kvinnligheten inte är biologiskt bestämd utan en social 

konstruktion – ”man föds inte till kvinna – man blir det” (s. 162). De Beauvoir anser att 

kvinnoidentiteten skapas genom den könssocialiseringsprocess som innebär att flickor 

och pojkar behandlas på olika sätt. Könssocialiseringen sker till en början inom familjen, 

men ju äldre individen blir, desto fler socialisationsinstanser tillkommer som påverkar 

individens uppfattning om kön, kvinnligt och manligt: skolan, vänner, medier, et cetera 

(Göthlund, 1997). Under uppväxten kringgärdas flickor av tabun medan pojkar uppfostras 

att vara stolta över sig själva och sin maskulinitet. Flickor uppmuntras till passivitet och 

vågar därför inte lita på sin egen förmåga eller kapacitet, till skillnad från pojkar som 

uppmuntras till att tävla och öva upp sin självständighet gentemot andra (Bjerrum Nielsen 

& Rudberg, 1991; de Beauvoir, 1995). Könssocialiseringen är med andra ord en process 

som handlar om att individen tar till sig en könstillhörighet och blir flicka eller pojke, 

eller kvinna eller man (Göthlund, 1997). Könssocialiseringen och utvecklandet av 

kvinnligt och manligt är i högsta grad beroende av ideologiska strukturer som genomsyrar 

omgivningen och samhället och de Beauvoirs konstruktivistiska perspektiv avvisar 

tanken på att kvinnoblivandet följer en biologiskt given väg. Enligt de Beauvoir bidrar 

könssocialisering och kulturella och sociala normer till konstruktionen av vad samhället 

anser karaktärisera kvinna och femininum respektive man och maskulinum (de Beauvoir, 

1995; Göthlund, 1997).  

Performativ kvinnlighet. Butlers teori om performativitet går i linje med de 

Beauvoirs tankar om att kvinnan är en social konstruktion och Butler menar att det inte 

finns någon essentiell kvinnlighet utan att alla kopierar ett falskt original (Butler, 2011). 

Enligt Butler är det dock inte möjligt att förklara kvinnoblivandet som att individen helt 

och hållet blir socialiserad och inpassad i en lämplig könsroll. Sociala normer och 

föreställningar om kvinnlighet bestämmer beteenden associerade till att vara kvinna, men 

dessa normer förstärks samtidigt av vad individen i det sociala sammanhanget gör 

(Smedler & Drake, 2006, refererat i Wängqvist, 2013). När en kvinna beter sig i linje med 

en social norm och agerar kvinnligt, bekräftas det av sammanhanget samtidigt som 
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kvinnans agerande bekräftar normen (Butler, 1999; Göthlund, 1997; Smedler & Drake, 

2006, refererat i Wängqvist, 2013).  

Psykosocialt perspektiv på kvinnoblivandet. I enlighet med Erikson (1968), 

Göthlund (1997), och Newman och Newman (2015), utgår den föreliggande studien från 

att kvinnoblivandet är en psykosocial process som omfattar pubertet och psykologisk 

utveckling mot ett mer moget, självständigt och avancerat tänkande. 

Identitetsutvecklingen tar plats i ett socialt sammanhang som är präglat av mer eller 

mindre synliga föreställningar om kön, och som till stor del formar kvinnans upplevelse 

och utveckling.   

Utvecklingen av en könsidentitet startar tidigt i livet och genomgår flera faser 

(Martin & Ruble, 2004; Ruble, Martin & Berenbaum, 2006). Det lilla barnet skaffar sig 

rollmodeller bland viktiga andra och barnet lägger märke till hur modellerna agerar och 

interagerar med omgivningen. Redan vid tre års ålder har barnet oftast en grundläggande 

könsidentitet och det har lärt sig avgöra sitt eget och andras kön. Efter hand som barnet 

blir äldre och utvecklas kognitivt, kan det inta en mer aktiv roll i utvecklingen av sin 

könsidentitet och könsroll (Martin, Ruble & Szkrybalo, 2002). Barnet utvecklar scheman 

för könsroller som guidar barnet till vad som anses vara lämpliga beteenden, 

känslouttryck och aktiviteter för varje könsidentitet (Bem, 1985). Referensramen och 

schemana för lämpliga könsroller antas kunna förändras under livets gång, baserat på 

kulturella förändringar, social inlärning och inre motivation (Jackson & Tein, 1998).   

Den psykologiska mognad som Erikson (1968) beskriver karaktäriserar 

vuxenblivandet möjliggör ett mer flexibelt tänkande kring identitet och den unga vuxna 

kan utforska alternativa könsidentitetsstilar och pröva mer eller mindre maskulina och 

feminina karaktärsdrag och roller. Den unga måste utvärdera information från flera källor, 

däribland familj, jämnåriga och media, uppskatta vilka könsidentiteter och könsroller som 

står till buds, och integrera informationen med individens upplevelse av sig själv 

(Grotevant, 1987).   

Sociala förväntningar på kvinnor och män skiftar beroende på ålder, tid och rum 

(Steensma et al., 2013). Det råder oenighet kring var gränsen går för vad som är möjligt 

för kvinnor att vara och göra i dagens Sverige. Göthlund skriver år 1997 att, även om 

kvinnor idag har tillgång till ett bredare spektrum för utvecklandet av en kvinnlig 

subjektiv identitet, så är spektrumet begränsat till de förhärskande uppfattningarna om 

vad som räknas som kvinnligt och icke-kvinnligt. Rollerna inom dessa skulle vara  

”könsbestämda” (Göthlund, 1997). Några år senare hävdar Tallberg Broman (2002) att 

gränserna kraftigt vidgats och att föreställningar om kvinnors och mäns roller, 
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befogenheter och funktioner i samhället försvinner mer och mer. Enligt Tallberg Broman 

kännetecknas dagens samhälle av starka könsmässiga överskridanden och uppluckringar 

av föreställningar om kvinnligt och manligt.   

Äldre studier (Archer, 1984; Hill & Lynch, 1983) har visat på en 

könsrollsintensifiering i ungdomsåren till följd av att individen utsätts för ett ökat socialt 

tryck på att följa traditionella könsroller. De traditionella könsrollerna minskar sedan 

under vuxenblivandet, för att öka igen i vuxen ålder (Archer, 1984; Hill & Lynch, 1983). 

Jackson och Tein (1998) förklarar detta med att individen under tidiga vuxenåren blir 

säkrare i sin könsidentitet och vågar uttrycka mer atypiska beteenden kopplade till 

könsrollen. En longitudinell empirisk studie av Priess, Lindeberg och Hyde (2009) fann 

dock inget belägg för skiftningar i könsrollsintensitet under vuxenblivandet.  

Baserat på teorin om kvinnoblivandet som en psykosocial process och Göthlunds 

(1997) och Tallberg Bromans (2002) samtidsspaningar, utgår föreliggande studie från att 

dagens unga kvinnor utvecklar sin kvinnoidentitet i ett samhälle som fortsatt rymmer 

föreställningar om kvinnligt och manligt, men i en tid av könsmässiga överskridanden.  

Jämställdhet i Sverige. I Sverige formar unga individer sina identiteter i ett 

sammanhang som värderar jämställdhet mellan kvinnor och män högt (Wängqvist, 2013). 

Sverige klassas som ett av världens mest jämställda länder (Guiso, Monte, Sapienza & 

Zingales, 2008; Hausmann, Tyson & Zahidi, 2017), och det har länge funnits en politisk 

agenda som förordar jämställdhet på arbetsplatser, i hem (Björnberg, 2000) och i skolor 

och på universitet (Delegationen för jämställdhet i skolan, 2009). Det har visat sig att ett 

aktivt arbete mot jämställdhet ger resultat (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016). 

Exempelvis visar statistik på en utjämning av obetalt arbete i hemmen mellan kvinnor 

och män, och i samtliga arbetssektorer närmar sig kvinnors löner männens.  Samma 

statistik påvisar dock att förutsättningarna för kvinnor och män är fortsatt långt ifrån 

desamma, vilket Wängqvist (2013) redan konstaterat. Utöver skillnaderna i hem och på 

arbetsplatser, indikerar rapporter från skolan att det fortfarande finns skillnader i 

behandling baserat på kön (Delegationen för jämställdhet i skolan, 2009). Statistiken visar 

således att könsskillnaderna minskar men att dagens unga i Sverige utvecklar sina 

identiteter i ett sammanhang som präglas av stora skillnader mellan politiska mål och 

vardagspraktik (Wängqvist, 2013). Enligt Hirdman (2001, refererat i Ambjörnsson, 

2011), kännetecknas det svenska samhället av en asymmetrisk isärhållning av könen där 

det föreställt manliga ses som norm och det föreställt kvinnliga avfärdas som avvikande 

och av mindre värde. Isärhållningen av könen gäller arbetsuppgifter, personliga 

egenskaper, intresseområden och estetik. Isärhållningen innebär även en hierarkisering 
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där det manligt kodade har högre status än det kvinnliga. Så trots att Sverige är ett av 

världens mest jämställda länder så fortsätter, enligt Hirdmans tankemodell, mannen och 

det manliga betraktas som norm (Ambjörnsson, 2011). Den unga vuxna kan se sig som 

personlighetsmässigt och socialt typisk för sin könstillhörighet men ändå inte vara nöjd 

med sitt kön. Om det sociokulturella sammanhanget tillskriver den ungas kön en lägre 

status och individen hindras från att exempelvis ta del av resurser och fatta beslut, kan 

missnöje uppstå (Newman & Newman, 2015). Samtidigt visar forskning på 

universitetsstudenter en ökning av positiva känslor när individen beter sig på sätt som 

bekräftar genusnormer, och en ökning av negativa känslouttryck i individer som beter sig 

på sätt som står i konflikt med genusnormerna (Witt & Wood, 2010). Kontrasterna mellan 

normer som styr beteenden och praktiker på olika nivåer i samhället, skapar motstridiga 

influenser som troligtvis påverkar ungas identitetsutveckling i Sverige (Wängqvist, 

2013).   

 

Tidigare forskning och dess brister 

Kvinnoforskningen, som är sprungen ur 1970-talets feministiska kritik av 

samhällets könsmässiga ojämlikhet, menar att kvinnor lider brist på kunskap om sig själva 

(Vetenskapsrådet, 2005) och enligt Fredelius, Klein Frithiof och Ursing (2000) har detta 

en både psykologisk och kulturell grund. Inom den psykologiska vetenskapstraditionen, 

såväl som i samhället i stort, har kvinnan länge osynliggjorts eller setts som ”den 

avvikande”, med följden att den dominerande tanketraditionen presenterat en världsbild 

med mannen i fokus (Hirdman, 2001). Majoriteten teorier om identitetsutveckling bygger 

på en kulturellt manlig norm och psykologisk forskning har sällan tagit hänsyn till kön 

vid studiet av identitetsutveckling (Eagly et al., 2012). Med hänsyn till 

könssocialiseringsprocessen kan det antas att flickor och kvinnor och pojkar och män 

konstruerar sina identiteter olika och att kön bör tas i beaktande vid undersökandet av 

identitetsutveckling. Att kvinnors upplevelser och erfarenheter inte uppmärksammas kan 

resultera i en åtskillnad mellan kvinnors faktiska liv och forskningens framställning av 

dem (Smith, 1987).   

Förutom att mycket av den befintliga kunskapen om identitetsutveckling är 

mansnormerad så baseras den till stor del på kvantitativ forskning. I Sverige har 

identitetsforskare, däribland Bergh och Erling (2005), Frisén och Wängqvist (2011),  

Schwartz, Adamson, Ferrer-Wreder, Dillon och Berman (2006) och Wängqvist och 

Frisén (2013), med kvantitativa metoder undersökt identitetsutveckling under 
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vuxenblivandet och Frisén och Wängqvist (2011) och Wängqvist och Frisén (2013) tog i 

sina studier hänsyn till kön. Många inom identitetsforskningen menar dock att kvalitativ 

metodik lämpar sig bättre för att undersöka identitetsutveckling (Hammack, 2008; 

McAdams, 2006). Kvalitativa metoder erbjuder en levande känsla för den individuella 

variation som finns vad gäller identitetsutveckling (McAdams, 2006), vilken inte går att 

uppmärksamma med kvantitativ metod. Skillnader i unicitet inom könen kvinna och man 

är på många sätt större än mellan könen (Hanström, 2003; Hyde, 2005).   

Under 1980-1990-talen intresserade sig kvinnoforskningen framförallt för de 

förändringar som kvinnligheten och kvinnoblivandet uppvisar i relation till moderniteten 

(Ek-Nilsson, 2016), och forskare satte in kvinnoblivandet i ett vidare perspektiv av 

kulturella, sociala och psykologiska teorier (Göthlund, 1997). Bland annat publicerades 

Göthlunds doktorsavhandling år 1997 som handlar om 15-16-åringars 

identitetsutveckling med fokus på estetiska intryck och uttrycksformer. Den tidens 

publicerade identitetsforskning är idag 20-30 år gammal och med hänsyn till att 

identitetsutvecklingen är beroende av sammanhanget kan trovärdigheten i ålderstigna 

forskningsresultat ifrågasättas.   

  Kvinnoforskningen har länge tvivlat på möjligheten att studera kvinnor som 

homogen grupp och det har påtalats, och påtalas fortfarande, ett behov av att kombinera 

könsperspektivet med frågor om exempelvis etnicitet och klass (McRobbie, 1993). 

Forskare, både i Sverige och internationellt, har undersökt kvinnoblivandet ur ett 

intersektionellt perspektiv och dokumenterat vilken roll sexualitet (Siverskog, 2016), 

etnicitet (Almqvist, 1991; Borgström, 1998; Lundström, 2007; Wilkins, 2012; Ålund, 

1997), och kroppsliga förutsättningar (Rice, 2007) spelar för upplevelsen av 

kvinnoblivandet. Forskarna har framförallt fokuserat på marginaliserade kvinnogrupper 

och i flertalet fall har ett kliniskt, patologiskt eller transperspektiv anlagts på studiet av 

kvinnoblivandet (Steensma et al., 2013), vilket medfört att det idag råder kunskapsbrist 

gällande hur den största gruppen unga kvinnor, normalgruppen, upplever 

kvinnoblivandet. Till min kännedom saknas svensk forskning kring normalgruppens 

upplevelse av kvinnoblivandet.   

Inte heller internationellt finns mycket forskning att tillgå kring den upplevda 

erfarenheten av kvinnoblivandet. Litteratursökningen resulterade i mindre än en handfull 

studier vars resultat anses vara av relevans för den föreliggande studien.  I en kvalitativ 

studie utforskades upplevelsen av kvinnoblivandet i kölvattnet av den amerikanska, 

feministiska kvinnorörelsen (Aronson, 2008). Forskaren intervjuade 42 kvinnor i åldrarna 
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23-24 år med varierande bakgrund, om deras subjektiva upplevelse av kvinnoblivandet. 

Forskaren upptäckte tre teman när informanterna berättade om sitt kvinnoblivande: 

självständighet/självtillit, självutveckling och ovisshet. Forskaren konstaterade att 

kvinnorörelsen haft en betydande inverkan på informanternas upplevelse av 

kvinnoblivandet och att informanterna delvis ”levde feminism”. Informanterna hade tagit 

till sig aspekter av feministisk ideologi och lagt sig till med feministiska attityder.   

  I den andra studien ombads tolv vita, amerikanska kvinnor mellan 18-23 år berätta 

om sitt kvinnoblivande i syfte att förstå upplevelsen av att bli kvinna (Riser, 1999). 

Resultatet indikerade att kvinnoblivandet bestod av flera ”passager” (identitetsseparation 

– sökande efter ny identitet – identitetsskapande). Informanternas berättelser handlade 

om att lämna en identitetstillhörighet för att söka och utveckla en ny identitet, och om att 

etablera nära relationer.   

I den tredje och sista studien undersöktes upplevelsen av kvinnoblivandet i ett 

landsbygdsområde i Sydafrika (Sennott & Mojola, 2017). Efter 18 intervjuer med kvinnor 

i åldrarna 18-39 år fann forskarna tre primära upplevelser som karaktäriserade 

kvinnoblivandet: pubertet och kroppsliga förändringar, att spendera tid med män, och att 

få barn. Viktigare än när kvinnoblivandet skedde, var hur väl kvinnorna kunde behålla 

sitt anseende på vägen mot att bli kvinna. Kvinnoblivandet handlade även om att anamma 

beteendemässigt kvinnliga ideal och klä sig, föra sig och tala på ett ”feminint” sätt.   

De tre presenterade studierna fann alla att kvinnoblivandet är en process bestående 

av såväl psykologisk som kroppslig och social utveckling, och att upplevelsen av 

kvinnoblivandet påverkas av sammanhanget kvinnan befinner sig i. De presenterade 

studierna genomfördes i Sydafrika och USA och sammanhangen skiljer sig högst troligt 

från det svenska vad gäller exempelvis jämställdhet och könssocialisering.  

  

Syfte med den föreliggande studien 

Tidigare studier av kvinnoblivandet är få till antalet, utdaterade eller primärt 

kvantitativa (ex. Frisén & Wängqvist, 2011; Göthlund, 1997; Riser, 1999; Wängqvist & 

Frisén, 2013) och har inte sällan studerat kvinnoblivandet med en patologisk ansats (ex. 

Steensma et al., 2013). Svenska studier av kvinnoblivandet har fokuserat på 

marginaliserade kvinnogrupper (ex. Lundström, 2007) och det saknas kunskap om 

upplevelsen av kvinnoblivandet bland unga kvinnor i den majoritetskultur som råder i 

Sverige idag, det vill säga i normalgruppen. Fler kvalitativa studier behövs för öka 

förståelsen för dessa kvinnors upplevelse av kvinnoblivandet. Syftet med den 
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föreliggande studien är mot denna bakgrund att undersöka den upplevda erfarenheten av 

kvinnoblivandet för att söka öka förståelsen för kvinnoblivandet idag i normalgruppen 

unga kvinnor i Sverige.   

  

Studiens frågeställning 

Frågeställningen som ligger till grund för studien är: 

 Vad är den upplevda erfarenheten av kvinnoblivandet idag i normalgruppen unga 

kvinnor i Sverige?  

 

Metod 

Studien genomfördes med kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer 

och tematisk innehållsanalys, i syfte att få en fördjupad förståelse för de unga kvinnornas 

upplevda erfarenhet av kvinnoblivandet. En kvalitativ metod anses passande i fall där 

upplevelser är av intresse samt när en explorativ ansats används inom ett mindre beforskat 

område (Cope & Kaminski, 2017; Howitt, 2010; Roberg & Schwartz, 2017), vilket 

stämmer väl överens med den föreliggande studiens syfte och förutsättningar. Kvalitativ 

metod rekommenderas även av identitetsforskare för studiet av identitetsutveckling 

(Hammack, 2008; McAdams, 2006). Studien var deduktiv då intervjuguiden 

konstruerades med utgångspunkt i tidigare forskning och teori (Eagly et al., 2012; 

Erikson, 1968; Kvale, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014; Newman & Newman, 2015; 

Skoog, 2008), och induktiv på så sätt att analysen formades utifrån det transkriberade 

intervjumaterialet.  

  

Urval och informanter 

Jag använde mig av ett ändamålsenligt urvalsförfarande (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011), med utgångspunkt i att rekryterade informanter skulle var mellan 18-22 

år och identifiera sig som kvinna. Skälet till ålderskriteriet var att tidigare forskning (ex. 

Kroger et al., 2010) visat att identitetsutvecklingen är intensiv under detta åldersspann. 

En av informanterna rekryterades med hjälp av snöbollsurval där en redan deltagande 

informant värvade en vän. Jag valde att följa Braun och Clarkes (2013) 

rekommendationer om att 6-10 intervjuer är ett lämpligt antal för mindre 

forskningsprojekt med tematisk analys som metod. Med lagen om avtagande information 

i åtanke, och för att kunna göra en konsekvent analys med komplett kodning och 

bibehållen närhet till intervjumaterialet (Cope & Kaminski, 2017), valde jag att avsluta 
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intervjufasen efter tio intervjuer. Antalet informanter motiverades även med att 

publicerade studier med liknande studiedesign använt sig av ungefär samma deltagarantal 

(Hellström & Sarvimäki, 2007; Jumisko, Lexell & Söderberg, 2007; Snyder, 2005). 

Informanterna i den föreliggande studien var tio kvinnor mellan 19 och 22 år och 

medelåldern vid intervjutillfället var 19,8 år. Informanterna var födda i Sverige och 

hemmahörande i Stockholm, Göteborg, Växjö och Visby. De var antingen studerande 

eller arbetande och utbildningsnivån varierade mellan gymnasial utbildning (sex 

informanter) och pågående eftergymnasial utbildning (fyra informanter). Samtliga 

informanter identifierade sig som kvinna men deras biologiska kön varierade. Nio 

kvinnor rapporterade kvinnligt biologiskt kön och en kvinna rapporterade manligt 

biologiskt kön (undergick könsbekräftande behandling). Valet att inkludera kvinnor med 

varierande biologiskt kön stöddes av studiens definition av kvinna (Salmson & Ivarsson, 

2015; Summanen & Summanen, 2017), som i sin tur grundades på ett normkritiskt 

argument och ett ifrågasättande av det som anses vara ”normalt”: att kvinnlig 

könsidentitet kräver ett kvinnligt biologiskt kön. Internationella populationsstudier 

uppskattade att 0,7-1,1 procent av de tillfrågade främst identifierade sig med det juridiska 

kön de inte tilldelades vid födelsen (Folkhälsomyndigheten, 2015). Den föreliggande 

studien utgick från att även kvinnor med manligt biologiskt kön kan tillhöra 

normalgruppen unga kvinnor och vara en del av den majoritetskultur som råder i Sverige 

idag. I Tabell 1 beskrivs informanterna.  
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Tabell 1 

Beskrivning av informanterna 

 

Informantens    Ålder (M = 19,8 år)  Biologiskt kön    Sysselsättning    Utbildning 

nummer     

1                        19    Kvinnligt    Studerar       Eftergymnasial 

2                        21   Kvinnligt    Studerar       Eftergymnasial 

3                        19   Kvinnligt    Arbetar       Gymnasial 

4                        19   Kvinnligt    Arbetar       Gymnasial 

5                        19   Kvinnligt    Studerar       Eftergymnasial 

6                        22   Manligt    Arbetar       Gymnasial 

7                        20   Kvinnligt    Arbetar       Gymnasial 

8                        20   Kvinnligt    Arbetar       Gymnasial 

9                        19   Kvinnligt    Arbetar       Gymnasial 

10                      19   Kvinnligt    Studerar       Eftergymnasial 

 

 

Instrument 

En halvstrukturerad intervjuguide (se Bilaga I) konstruerades med utgångspunkt 

i teoretisk bakgrund och tidigare forskning (Eagly et al., 2012; Erikson, 1968; Kvale, 

1997; Kvale & Brinkmann, 2014; Newman & Newman, 2015; Skoog, 2008) i syfte att 

besvara studiens frågeställning. Intervjuguiden konstruerades således deduktivt. Frågorna 

i intervjuguiden kom att behandla informanternas upplevda erfarenheter av 

kvinnoblivandet, informanternas syn på kvinnan och på den egna könsidentiteten, den 

sociala omgivningens inställning till kvinnan, samhällets inverkan på kvinnoblivandet, 

och informanternas tankar om framtiden som kvinna. Intervjuguiden granskades av 

huvudhandledare Therése Skoog som har stor kunskap om och erfarenhet av 

identitetsforskning och ungas psykosociala utveckling. Efter granskningen lades en fråga 

om kvinnornas tankar om framtiden som kvinna, till i intervjuguiden. För att kontrollera 

tidsåtgång samt huruvida intervjuguiden gav nog med underlag för att svara på studiens 

frågeställning genomfördes en pilotintervju med en informant (Roberg & Schwartz, 

2017). Pilotintervjun kom sedan att ingå i studiens analysmaterial.  
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Procedur 

Intervjuerna utgick från den halvstrukturerade intervjuguiden för att skapa lika 

förutsättningar för varje intervju, men samtidigt låta informanterna ta ut riktningen för 

sitt berättande. Exempel på frågor i intervjuguiden finns i Tabell 2. Informanter söktes 

via sociala medier och genom uppsatta informationsblad på skolor, universitet, bibliotek 

och allmänna annonsplatser. Personer intresserade av att medverka i studien kontaktade 

mig via telefon eller mejl, varefter datum, tid och plats för intervju bestämdes. Inför 

intervjuerna mottog informanterna ett skriftligt informationsblad (se Bilaga II) om 

studiens syfte och upplägg. På informationsbladet fanns även kontaktuppgifter till mig 

som genomförare av studien. Vid intervjutillfället, innan intervjun påbörjades, 

informerades informanterna en andra gång om studiens syfte och upplägg. Informanterna 

gavs även information om att intervjuerna skulle komma att spelas in, att deltagandet var 

frivilligt och att deltagarna närsomhelst under intervjun kunde avbryta sitt medverkande 

utan att skäl behövde uppges. Informanterna fick därefter ge sitt skriftliga samtycke (se 

Bilaga III) och fylla i ett ark med bakgrundsfrågor (se Bilaga IV). Intervjuerna 

genomfördes via videolänk eller fysiskt möte i informantens hem under februari och mars 

år 2018 och varade mellan 45 och 90 minuter. Informanterna valde själva plats för 

intervjun och jag höll i samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

mobiltelefon och transkriberades därefter ordagrant, (även betoning av ord, pauser och 

icke-semantiska yttranden som "mm" och "ehm" noterades), för vidare analys genom 

Braun och Clarkes (2006) tematiska innehållsanalys.  

 

Tabell 2 

Exempel på frågor i intervjuguiden 

 

Kvinnoidentiteten                       Deras eget kvinnoblivande       Tankar om framtiden

 

Hur vet du att du är kvinna:     Kan du så detaljerat som        Har du någon kvinnlig 

       - personlighetsmässigt?        möjligt beskriva hur du       förebild? 

       - kroppsligt?      blev kvinna? 

- beteendemässigt?           Hur ser framtiden ut  

       - på något mer/annat sätt?    Hur har det varit?        som kvinna? 
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Analys 

Intervjumaterialet analyserades genom induktiv tematisk innehållsanalys (Braun 

& Clarke, 2006). Tematisk analys är en väletablerad metod inom psykologisk forskning, 

som möjliggör identifiering av mönster inom mindre beforskade områden (Howitt, 2010; 

Roberg & Schwartz, 2017). Analysmetoden är lättåtkomlig, har epistemologisk 

flexibilitet och lämpar sig för att bearbeta stora intervjumaterial (Braun & Clarke, 2006; 

Roberg & Schwartz, 2017). Braun och Clarke (2006) menar dessutom att tematisk analys 

är den lämpligaste metoden för oerfarna kvalitativa forskare då användande av tematisk 

analys ger grundläggande kunskaper inom kvalitativ forskning. Jag positionerade mig 

epistemologiskt innan datainsamlingen påbörjades för att underlätta och kvalitetssäkra 

analysprocessen (Braun & Clarke, 2006; Cope & Kaminski, 2017). Studiens 

epistemologiska utgångspunkt var kritisk realism och deltagarnas berättelser och 

tolkningar sågs som subjektiva sanningar formade av de sammanhang varje informant var 

en del av (Braun & Clarke, 2013; Cope & Kaminski, 2017). Ytterligare ett 

ställningstagande var att analysen fokuserade på innehållet i informanternas berättelser 

med en fenomenologisk ansats, där informanternas upplevda erfarenheter låg till grund 

för kunskapsutvecklingen (Langemar, 2008). Jag analyserade således berättelsernas 

innehåll i förhållande till studiens frågeställning; vad är den upplevda erfarenheten av 

kvinnoblivandet idag i normalgruppen unga kvinnor i Sverige? Analysprocessen inleddes 

med att jag läste de utskrivna intervjuerna rakt igenom flera gånger för att skapa en 

översiktlig bild av vad de handlade om. Varje intervju lästes sedan igenom var för sig 

varpå jag identifierade och kodade gemensamma teman i de olika intervjuerna som gick 

att relatera till studiens frågeställning. För att kontrollera om fler delar ur intervjuerna 

kunde placeras under framtagna teman gick jag igenom intervjuerna ytterligare en gång 

med avseende på varje tema (Roberg & Schwartz, 2017). Till sist namngavs varje tema 

(Fejes & Thornberg, 2015). I Tabell 3 exemplifieras hur analysprocessen gick till. Mindre 

justeringar gjordes i vissa av de utvalda citaten för att öka läsbarheten, men utan att 

citatens andemening ändrades.  
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Tabell 3 

Exempel på meningskondensering, kodning och kategorisering under analysprocessen  

 

Meningsenhet       Kondensering       Kod          Underkategori        Kategori 

 

 

Etiska överväganden 

Den föreliggande studien tog etisk hänsyn i enlighet med de regler 

Vetenskapsrådet satt upp (Vetenskapsrådet, 2002). Kraven på information och samtycke 

uppfylldes genom att informanterna innan intervjuerna påbörjades fick information om 

villkoren för att medverka. Informanterna informerades om frivilligt deltagande, om att 

intervjuerna skulle spelas in och transkriberas, om konfidentiell behandling av 

intervjumaterialet, samt om att ingen enskild informant skulle kunna identifieras i det 

sammanställda resultatet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom en varsam hantering 

Alla människor är 

olika och man kan 

vara lika mycket 

feminist om man 

sminkar sig och rakar 

sina ben. Och vara 

trygg i sig själv och 

ha makt över sig 

själv 

Valfriheten 

bakom 

utseendet är 

viktigare än 

det utseende-

mässiga 

uttrycket 

Feministiskt 

mode 

Gestalta 

politisk åsikt 
Kroppen som 

tillgång 

Kvinnorna ska vara 

manliga och armbåga 

sig fram, istället för 

att männen lär sig 

vara inkännande och 

lyssnande. För 

många kvinnliga 

egenskaper är jävligt 

najsa 

Ifrågasätter 

den 

förhärskande 

synen på 

kvinnliga och 

manliga 

egenskaper 

Värdet på 

kvinnliga 

egenskaper 

Uppvärdera 

det 

kvinnliga 

Förhållnings-

sätt till det 

kvinnliga 

Jag övertänker 

saker, funderar på 

hur det ser ut 

utifrån och gör 

vad jag tänker att 

man borde 

Tänker och 

gör utifrån 

vad 

omgivningen 

antas 

uppskatta 

Kvinnligt 

beteende 

Könsroller  Anpassning 
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av intervjumaterialet under skrivprocessen. För att stärka anonymiteten presenterades 

informanterna med nummer under resultatredovisningen. Även namn på platser eller 

annan information som kunde spåras till och potentiellt röja informanterna, togs bort. Jag 

strävade efter att representera samtliga informanter genom de presenterade citaten och 

jag är ensam om att veta vilka som deltagit i studien. Informanternas berättelser närmades 

med respekt för varje enskild kvinna och för hur hon valt att leva sitt liv. Vidare togs 

hänsyn till nyttjandekravet, den föreskrift som säger att det material som insamlas under 

tiden studien pågår enbart får användas för vetenskapliga ändamål. Innan studien 

påbörjades granskades studiens utformning av Etikkommittén Sydost. Kommittén 

lämnade ett etiskt yttrande i vilket de meddelade att de inte såg några etiska hinder till att 

genomföra studien. Kommittén gav mig några råd och anvisningar som togs i beaktande 

under genomförandet av studien, bland annat gällande utformning av informationsbrev 

och informerat samtycke.   

  

Resultat 

Den föreliggande studien syftade till att undersöka unga kvinnors upplevda 

erfarenheter av kvinnoblivandet för att söka öka förståelsen för kvinnoblivandet idag i 

normalgruppen unga kvinnor i Sverige. Den tematiska innehållsanalysen av insamlat 

intervjumaterial resulterade i fyra teman: Blivandet, Kroppen, Känslorna och 

Kvinnligheten. Varje tema har två eller tre kategorier. Nedan redogörs för studiens 

resultat utifrån framtagna teman och kategorier. Inledningsvis presenteras samtliga 

teman, kategorier och underkategorier i Tabell 4.   
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Tabell 4 

Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

 

Tema   Kategori     Underkategori 

 

Blivandet             Anpassning                Vem borde jag vara? 

         Könsroller 

     

   Söka och pröva    Vem är jag? 

  Stå på egna ben 

     

    Farhågor och fördelar    Vuxet ansvarstagande 

         Frihet och självständighet 
 

Kroppen     Kroppen som hinder    Sexobjekt 

         En utsatt grupp 

     

    Kroppen som tillgång      Personligt uttryck 

         Gestalta politisk åsikt 
 

Känslorna      Värderade känslor    Förbjudna känslor 

         Uppmuntrade känslor 

 

Direktkontakt med känslor      Känslomässig bergochdalbana 

  Förståelse för sina känslouttryck 

 

Kvinnligheten    Den traditionella kvinnorollen Nedvärderad roll 

         Lyssna och rå om 

 

Förhållningssätt till det   Ta avstånd från det kvinnliga 

kvinnliga    Uppvärdera det kvinnliga 

 Prestera bättre för att vara bra 

 

   Framtid och förebilder  Önskan om jämställdhet 

        Superkvinnor 

 

 

Blivandet 

Temat Blivandet handlar om kvinnornas upplevelse av att utforska en vuxen 

kvinnoidentitet, som en del av kvinnoblivandet. Temat består av tre kategorier: 

Anpassning,  Söka  och  pröva  och  Farhågor  och  fördelar.   

Anpassning. Kvinnorna beskrev utforskandet av en vuxen kvinnoidentitet som 

delvis en social och mental mognadsprocess som påbörjades under mellan- och högstadiet 

men som intensifierades under gymnasiet och därefter. Kvinnorna förklarade att de under 

högstadiet, från att ha varit ”fria och nästintill könlösa" (Informant 8) genom barndomen, 
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plötsligt blev medvetna om könsroller, flickaktigt och kvinnligt och pojkaktigt och 

manligt, och att det fanns lämpliga och olämpliga sätt att vara på. Flera kvinnor beskrev 

sig som ursprungligen ”pojkflicka" (Informant 3, 7, 8, 9) men att de under högstadiet 

kände sig tvingade att träda ur rollen som pojkflicka för att istället bli ”kvinnkvinna" 

(Informant 9). För de flesta var utvecklandet av en kvinnoidentitet förenat med att hantera 

påtryckningar från såväl jämnåriga som äldre, på att börja bete sig i enlighet med 

samhälleliga ideal och föreställningar om kvinnlighet.  

  

Jag tror absolut att några av mina starkare egenskaper blev svagare för att 

samhället ville ha det så. Sedan tror jag att vissa svagare egenskaper blev starkare. 

Typ såhär, jag tror att jag är mindre högljudd än vad jag skulle varit. Jag tror att 

jag impulsivt pratar högt för att sedan sänka rösten. För jag har ofta fått ”shh!” 

från andra och det tror jag beror på att jag är kvinna (Informant 7).  

  

 En kvinna upplevde omgivningens påtryckningar som jobbiga:  

  

Jag föll för det [omgivningens påtryckningar]. Jag visste inte riktigt var jag skulle 

börja och det var lite svårt… Vänner som jag gått med mycket ville inte ha med 

mig i sitt gäng och då kände jag mig lite utstött ett tag. Det var i mellanstadiet och 

dom åren blev jobbiga. Men efter det så började jag... Jag kom in i det väldigt 

sent men när jag kom in i det så var det lugnt utåt. Men jag kände verkligen av 

den där pressen på att passa in och bli kvinna (Informant 9).   

  

Under högstadiet upplevde sig flertalet kvinnor utifrånstyrda och att det var viktigt att 

anpassa sig, följa utseendemässiga trender, inte ta för mycket plats och få omgivningens 

bekräftelse. Högstadiet var för de flesta och gymnasiet för vissa, en period av stor 

förvirring, vilsenhet och osäkerhet kring den egna personen. Flera kvinnor upplevde en 

påfrestande hög grad av självmedvetenhet och beskrev hur de ständigt ställde sig frågan  

”Vem borde jag vara?" (Informant 7), som inte sällan ställdes till följd av antagandet  

”Jag duger inte som jag är" (Informant 9).   

Söka och pröva. I intervjuerna beskrev kvinnorna att högstadiet präglades av ett 

självkritiskt fokus, men att fokus under och efter gymnasiet var fortsatt riktat inåt men 

handlade mer om ett sökande efter ”ett äkta själv” (Informant 3) och en bekväm 

kvinnoidentitet. Samtliga intervjuade kvinnor önskade bort från högstadiets förvirring 

och längtade efter en tydlig definition på vem man var. Sökandet tog sig olika uttryck i 

olika kvinnor och skedde med olika intensitet; ”Jag tänkte och funderade väldigt mycket 

över mig själv och nu har mina tankar ändrats. Jag var osäker i min identitet ganska länge 
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men nu bottnar saker i mig själv” (Informant 7), och ”Förr höll jag med pappa om allting 

men idag diskuterar vi mycket, för vi tycker olika. Jag tänker att jag utvecklats för nu 

säger jag emot hans tanke och har egna” (Informant 4). De intervjuade kvinnorna gav 

även exempel på hur de prövade olika grupptillhörigheter och utseendemässiga stilar och 

uttryck; ”Jag lyssnade på fem tusen genrer musik och hade jättemycket kläder i olika stil. 

Baggy jeans och kängor varvat med uppiffade klackar” (Informant 7), och ”En dag kom 

jag till skolan med solnedgångar målade på ögonlocken” (Informant 1). Flera kvinnor 

kom i kontakt med feministiska tankegångar och genusteori, tankar och idéer som 

präglade deras sätt att tänka och bete sig på. En kvinna beskrev hur genusteorin hjälpt 

henne att frigöra sig från ungdomsårens tydliga könsroll:    

  

Det var så himla skönt att känna att, det här med genus som folk pratat om, att jag 

äntligen fick tro på det. Typ. Men det var först på gymnasiet. Jag tror jag insåg 

helt fullständigt, fullt ut, att kön bara är ett kön. Att jag är kvinna innebär för mig 

enbart att jag har ett kvinnligt kön. Jag kan inte längre koppla så många av mina 

egenskaper till det (Informant 8).  

  

Kvinnorna förklarade hur de experimenterade med feminina och maskulina roller men 

inte utan att de var medvetna om gränser för vilka kvinnor förväntas hålla sig inom.  

  

Det har blivit vanligare att man kan vara kaxig och ta för sig men det ska 

fortfarande i så fall ske inom vissa ramar. Inte riktigt hursomhelst. Det är bra att 

ta på sig en keps och se cool ut men det är inte okej att sitta på bussen med särade 

ben. Det skulle kännas jättekonstigt (Informant 5).  

  

Flera kvinnor önskade röra sig fritt mellan feminint och maskulint men att det kunde kosta 

negativa konsekvenser att vara könsmässigt överskridande. En kvinna befarade att hon 

skulle bli straffad, ensam eller få svårt att hitta en partner om ”(...) jag inte någotsånär 

höll mig inom dom här mallarna som finns för kvinnor" (Informant 9). I intervjuerna 

beskrev flera kvinnor en inre konflikt. Samtidigt som kvinnorna uttryckte behov av att 

utveckla personliga uttryck, var de rädda för att bli utstötta eller inte passa in i en önskad 

gemenskap. Flera kvinnor betonade skillnader mellan sig och vännerna och förklarade att 

de ville känna samhörighet men samtidigt kände sig olik vännerna. Ett par kvinnor 

beskrev hur de hanterade konflikten genom att lämna umgängen för att söka och bli en 

del av nya. Den ena kvinnan gick efter ett tag tillbaka till det gamla umgänget medan den 

andra fann nya vänner som hon kunde identifiera sig med i större utsträckning. 

Gemensamt för samtliga intervjuade kvinnor var att de beskrev sökandet efter sitt själv 
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och sin kvinnoidentitet som en spännande och givande process som mynnade ut i ökad 

självsäkerhet, självständigt tänkande och personliga åsikter och värderingar. En kvinna 

förklarade ungdomsårens förvirring och konflikter som nödvändigt ont för att nå ökad 

självkännedom och kunna skapa framtidsplaner.     

Farhågor och fördelar. Att ta studenten upplevdes av majoriteten intervjuade 

kvinnor som ett stort steg mot att bli vuxen. Bland de intervjuade kvinnorna var 

vuxenheten eftersträvansvärd i olika utsträckning och i intervjuerna nämndes både för- 

och nackdelar med att bli vuxen. En kvinna upplevde att hon förlorade sin barnidentitet 

och inte längre kunde vara i de roller hon varit i som liten:   

  

En av mina bästa kompisar och jag brukade spela in fjantiga filmer men när vi 

blev lite äldre frågade vi oss vad vi skulle göra nu. Man vågade inte riktigt 

fortsätta vara fjantig, och man förväntade sig att det inte skulle vara lika kul 

längre. Så då satt man där och pratade istället (Informant 5).  

  

En annan kvinna välkomnade vuxenheten då hon inte känt sig helt bekväm i att vara barn: 

"Jag är en person som känt mig som 37 sen jag var tolv och det är först nu jag börjar 

komma ikapp mig själv" (Informant 1). Studentexamen öppnade upp för utforskande av 

nya roller och sammanhang. Kvinnorna upplevde längtan efter att bli vuxen men också 

skepsis och ängslan. Längtan bestod framförallt i att livet, i och med inträdet i 

vuxenvärlden, till stor del kunde få handla om kvinnan själv och om att forma tillvaron 

helt och hållet utifrån egna önskemål. Flera kvinnor längtade efter en nära relation och 

barn. En kvinna uttryckte ängslan och misstanke om att livet stannar av i och med 

vuxenblivande och familjebildning:  

  

Det med familj och nanananana, det känns som Svensson-spiralen som går runt 

såhär. Men det är väl kul att tänka så, men också lite tråkigt. Men jag kopplar 

mycket familj och jobb med att vara vuxen och att det är lite tråkigt. Men 

samtidigt måste man ju inte göra det till det (Informant 4).  

  

Efter gymnasiet gjorde kvinnorna olika erfarenheter som de kopplade samman med att 

bli vuxen: skaffade sig arbete, flyttade hemifrån, påbörjade en eftergymnasial utbildning 

och/eller reste utomlands. Kvinnorna bearbetade sina upplevelser och erfarenheter på 

olika sätt, men med det främsta syftet att utveckla sig själv. En kvinna beskrev hur hon 

efter gymnasiet reste utomlands, arbetade på olika gårdar och växte utav det:  
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Jag tog studenten, jobbade och var ute och reste. Då kommer jag ihåg, att när jag 

varit iväg i kanske två månader och jobbat på olika gårdar och tagit hand om djur 

och växter... Och det var ingen som kände mig och det var inte ett så värst gulligt 

klimat. Det var ingen som frågade hur det var eller hur jag mådde. Det var mest 

bara ”Så, ut och jobba, kom tillbaka och så är det bra med det!”. Då var jag helt 

ensam. Jag gjorde utflykter själv, skulle ut och se mig omkring själv och liksom 

dela alla upplevelser med mig själv. Den resan var jättejättenyttig för jag 

utvecklade en självkänsla. När man är barn och ungdom så är man mer beroende 

av andras stöd och bekräftelse. Det är jag nog i och för sig fortfarande till viss 

del, men inte på samma sätt. Under en utflykt stod jag på ett berg och sa ”Nu är 

jag vuxen!” (Informant 2).   

  

Kroppen 

Temat Kroppen handlar om kvinnornas upplevelse av kroppslig utveckling som 

en del av kvinnoblivandet. Temat består av två kategorier: Kroppen som hinder och 

Kroppen som tillgång.   

Kroppen som hinder. Upplevelsen av kroppen och kroppslig utveckling är 

ytterligare en del av de intervjuade kvinnornas upplevda erfarenhet av kvinnoblivandet. 

Flertalet kvinnor berättade hur de under puberteten utvecklades kroppsligt till kvinna: 

med kurvor, bröst och kroppsbehåring. En kvinna, med kvinnligt biologiskt kön, beskrev 

kroppen som en grundförutsättning för att uppfatta sig som kvinna. En kvinna, född med 

manligt biologiskt kön, förklarade att hon alltid burit på en inre femininitet och haft en 

kvinnlig könsidentitet, men att kroppen stått i vägen för att vara kvinna på både in- och 

utsidan, och för att tas för kvinna. Samtliga kvinnor uttryckte motstridiga känslor inför 

sina kroppar och det var tydligt att kvinnokroppen kunde vara förenad med glädje och 

stolthet, men även begränsa och sänka kvinnorna på olika sätt. I intervjuerna ägnade flera 

kvinnor en lång stund åt att berätta om hur andras bemötande av dem ändrades i och med 

puberteten och att deras person hamnade i skuggan av kroppen. En kvinna sade ”Jag blev 

mitt utseende” (Informant 9) och en annan kvinna förklarade hur hon blev, vad hon själv 

kallade, "ett sexobjekt":  

  

Bara för att man blir kvinna och har två bröst och ser ut på ett visst sätt så ska 

man bli bemött utifrån att ens kropp… Att den blir kopplad till sex med en gång. 

Det känns… what the fuck liksom! Jag är jag! Det är klart att det är jättejobbigt. 

Och det påverkar ju ens egna syn på sig själv också. Det kan jag inte förneka, för 

det är såklart att det påverkat mig negativt på många sätt. Och det försöker man 

ju hålla sig ifrån, men… (Informant 7).  
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Kvinnan som citeras ovan gav uttryck för att hennes kropp, direkt och genom andras 

bemötande, påverkade den inre upplevelsen av henne själv. En annan kvinna uttryckte att 

det var jobbigt och frustrerande att se reklambilder med unga, smala och sexualiserade 

kvinnor, för att hon då tyckte sig se sig själv. Flera av de intervjuade kvinnorna ansåg sig 

ha ett för flickigt utseende eller för att på andra sätt inte passa in i ”mallen” för hur kvinnan 

ska se ut. Gemensamt för dessa kvinnor var att upplevelsen påverkade dem negativt, 

skapade självkritik och osäkerhet, och att de baserat på sitt utseende inte alltid tyckte sig 

ha blivit respekterade. Under intervjuerna framkom att flertalet kvinnor tyckte sig tillhöra 

en utsatt grupp och att det begränsade dem i vad de vågade och valde att göra.  

  

Utsatt, skulle jag nog säga. Liksom inte alltid, men på det stora hela så är det en 

utsatt position. Att vara typ… Att ha bilden av det svagare könet liksom 

hängandes över sig hela tiden. Och alltid vara medveten om att alla andra ser det 

så också (Informant 6).   

  

Kvinnorna förklarade sig splittrade inför att göra sig vackra. En kvinna dolde sin kropp 

med en stor luvtröja när hon gick ut och förklarade det med att: "Jag får aldrig vara ensam 

om att njuta av mitt utseende och därför känner jag mig obekväm i min kropp om jag 

visar den öppet ute på gatan" (Informant 9). En annan kvinna vågade inte resa ut i världen 

på egen hand, för att "andra tar sig friheter med kvinnor" (Informant 3). Några kvinnor 

uttryckte irritation över att de lade stor betydelse vid sitt och andras utseende. Flera 

kvinnor reflekterade över att komplimanger till flickor och kvinnor ofta har med deras 

utseende att göra. En del i utvecklingen mot en kvinnlig kropp ansågs ligga i att börja 

använda smink och bära kvinnliga plagg såsom urringat och högklackat. Dock beskrevs 

motstridiga upplevelser och flera kvinnor kände sig å ena sidan bekväma med kvinnliga 

plagg, men å andra sidan olustiga inför att följa normen för kvinnligt utseende. Kvinnorna 

önskade vara personliga men kände sig samtidigt bekväma i att följa utseendemässiga 

ideal. Flera kvinnor upplevde en begränsning i att klassificeras som kvinna då 

kvinnokroppen förutsattes vara svag och sämre än den manliga. En kvinna sade: "Grejen 

är väl typ att det funnits så många negativa konnotationer med kvinnan. Svaghet, 

undergivenhet, att inte vara smart…" (Informant 4).  

Kroppen som tillgång. Flera kvinnor berättade hur de gladdes åt kroppens 

utveckling och åt att få se kvinnlig ut. Bland de intervjuade kvinnorna fanns en 

uppfattning om att en kvinnlig kropp står för vuxenhet och mognad i positiv bemärkelse. 

Vissa kvinnor tog avstånd från mediers och reklamens idealbild av kvinnan och menade 
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att naturlig variation var idealet. För kvinnan med manligt biologiskt kön gjorde 

hormonbehandling och hårborttagning (som en del av en könsbekräftande behandling), 

det möjligt att bli kroppsligt kvinna. Flera kvinnor kände ett behov av att ta tillbaka sin 

kropp, till följd av att andras fokus upplevdes ligga på deras kropp snarare än på deras 

person, och förklarade hur de utnyttjade kroppen för att ge uttryck för sin personlighet. 

Kvinnorna skapade eller anammade originella och extrema utseendemässiga stilar för att 

visa omgivningen sin personlighet och unicitet. En kvinna klippte håret kort för att matcha 

sitt tuffa inre och en annan kvinna använde kroppen för att göra uppror mot sin familj och 

skapa ett eget uttryck:   

  

Jag bråkade jättemycket när jag var yngre för att man absolut inte fick köpa 

stringtrosor för det var förnedrande och det fick man absolut inte göra. Min bror 

är ganska feminin på vissa sätt och det var inte alls konstigt och han fick gå runt 

i kjol om han ville. Och min syster pratade om att gifta sig med en fru och det var 

absolut inget problem. Men stringtrosor, nej det var inte okej! Det provocerade 

mig och jag köpte stringtrosor för typ varje veckodag, för det var vad jag hade 

lust att ha på mig (Informant 2).  

  

Några kvinnor använde sin kropp som politiskt verktyg och för att förmedla sin 

feministiska åskådning. Att sluta avlägsna kroppsbehåring blev för en kvinna ett sätt att 

uttrycka feminism på. För en annan kvinna, även hon uttalad feminist, blev möjligheten 

att av fri vilja lägga ut bilder på sig själv på sociala medier, ett uttryck för 

självbestämmande och ett sätt att visa uppskattning för sig själv på:   

  

Jag är min egen kropp och lägger ut vad jag vill. Och sen så är det liksom inte 

mitt ansvar att ta ansvar för hur män väljer att se på min kropp. För det är dom 

som ska ändra hur dom ser på mig. Jag ska inte anpassa mig efter de patriarkala 

strukturer som finns. Om jag lägger ut en nakenbild på mig själv, alltså… Det är 

du som ska lära dig att inte sexualisera den! Jag har tyckt att det varit befriande 

när man känner att man har makt över sin egen kropp (Informant 7).  

  

Känslorna 

Temat Känslorna handlar om kvinnornas upplevelse av emotionell utveckling 

som en del av kvinnoblivandet. Temat består av två kategorier: Värderade känslor och 

Direktkontakt med känslor.   

Värderade känslor. Samtliga kvinnor uppehöll sig länge vid att tala om känslor 

och det stod klart att upplevelsen av kvinnoblivandet hade en stor känslomässig 

komponent. I flera intervjuer framkom att omgivningen uppmuntrade kvinnorna till 
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känslosamhet, men med undantag för vissa känslouttryck som var mindre uppskattade. 

Ledsamhet uppmuntrades överlag, medan ilska och glädje väntades undertryckas eller 

uttryckas i ”lagom mängd” (Informant 1). Flera kvinnor sade sig ha varit arga eller 

frustrerade över detta:  

  

Man kanske är trött eller arg men är duktig på att ställa om och stänga ute för att 

alla ska vara glada. Jag önskar att jag kanske kunnat släppa litegrann. Kunnat visa 

att jag har en dålig dag idag. ”Idag är jag arg och…”. Att jag skulle kunna visa 

det mer öppet och inte sätta på masken och se ut som att allt är bra liksom 

(Informant 3).   

  

Kvinnan i citatet ovan beskrev hur olika känslouttryck värderades olika och hur det kunde 

upplevas begränsande och ansträngande att undertrycka känslor. Kvinnornas relation till 

olika känslouttryck var beroende av de sammanhang kvinnorna ingått och ingick i: familj, 

vänskapsumgänge, skola, fritidsaktiviteter och sociala medier.   

  

I skolan skulle man vara den där glada, goa tjejen som inte gjorde väsen av sig. 

Lärarna ogillade högljudda problemtjejer men var mycket mer toleranta mot 

problemkillar. Ofta blev de duktiga tjejerna satta att ta hand om de stökiga killarna 

och om man fortsatte vara glad då så uppskattades ju det (Informant 3).   

  

Två kvinnor kände sig kluvna inför att visa sig ledsna till följd av att olika sammanhang 

bemött ledsamhet på olika sätt. En av kvinnorna beskrev sin upplevelse på följande vis:  

  

För pappa var jag den tuffa tjejen. Så när jag började gråta var det bara ”Vad fan 

lipar du för?!”. Det var någonting fult. Så jag har växt upp med två sidor av det; 

en mamma som varit såhär ”Det är okej att gråta!” och en pappa som ”Upp och 

ställ dig, det är ingen fara!”. Även fast jag kanske inte anammat det, så har jag 

ändå känt av dom vibbarna. Att det är okej att vara känslosam. Sen tror jag att jag 

som person försökt att inte vara det, för att jag personligen inte tycker om det. 

Men att mamma och samhället tyckt om det (Informant 8).  

  

Direktkontakt med känslor. Flera kvinnor förklarade kvinnoblivandet som 

något av en känslomässig bergochdalbana. De känslomässiga svängningarna relaterades 

framförallt till identitetsförvirring och premenstruellt syndrom, PMS. Flera av de 

intervjuade kvinnorna upplevde även att omgivningen orättvist kopplade samman deras 

känslosamhet med sårbarhet och ”det svagare könet” (Informant 6), men att de själva såg 

en styrka i att kunna uttrycka känslor. De intervjuade kvinnorna upplevde att de under 

kvinnoblivandet uppehöll sig vid att fundera över hur och varför de kände som de gjorde 
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i olika situationer. Funderingarna ledde fram till en medvetenhet som i sin tur skapade 

förståelse för det egna känslolivet och underlättade känslohantering. En tredje kvinna 

upplevde att hon förut ”kände alla känslorna på en och samma gång” (Informant 1) och 

var oförmögen att reda i dem, men att hon via självreflektion och samtal med andra, 

utvecklade en reglerande förmåga som gjorde att hon vid tidpunkten för intervjun kunde 

lugna och trösta sig själv. För ett par kvinnor handlade den känslomässiga utvecklingen 

om att lära sig leva med svårhanterliga känslor i samband med menstruation. En kvinna 

kände tacksamhet över att det talas mer öppet om menstruation och PMS nuförtiden:  

  

Kvinna har orättvist associerats med fula känslor som avundsjuka, svartsjuka, 

nedstämdhet och ilska, men idag när PMS fått större uppmärksamhet så fattar vi 

kvinnor och annat folk att de fula känslorna har mer med kvinnliga hormoner än 

med kvinnlig personlighet att göra. Jag förstår och andra förstår och därför känns 

det mycket lättare att ha PMS-känslor idag (Informant 10).   

  

Den intervjuade kvinna som genomgick en hormonbehandling med kvinnliga 

könshormon som en del av en könsbekräftande behandling, förklarade att 

kvinnoblivandet handlade om få ”direktkontakt med mina känslor” (Informant 6). 

Kvinnan beskrev att hon före behandlingens början var ”djupt deprimerad med ett 

avstängt känsloliv” (Informant 6) men att hon i och med hormonbehandlingen fick 

kontakt med sitt känsloliv, vilket förbättrade hennes allmänna mående avsevärt.  

  

Kvinnligheten 

Temat Kvinnligheten handlar om kvinnornas syn på och förhållningssätt till 

kvinnlighet och om kvinnornas tankar om framtiden. Temat består av tre kategorier: Den 

traditionella kvinnorollen, Förhållningssätt till det kvinnliga och Framtid och Förebilder.   

Den traditionella kvinnorollen. Samhällets idealbild av traditionell kvinnlighet 

stod i fokus i flera av de intervjuade kvinnornas berättelser om kvinnoblivandet. En 

traditionell kvinnoroll beskrevs innefatta: vara snäll, ansvarstagande, omhändertagande 

och en god lyssnerska. Flera kvinnor uttryckte sig ambivalent kring den traditionella 

kvinnorollen, som beskrevs som både positiv och förenad med stolthet, och som negativ 

och förknippad med obefogad nedvärdering och att bli tagen för given. En kvinna beskrev 

att omgivningen sände ut kontrasterande budskap gällande kvinnlighet:  

  

 



27 

 

 
 

En nära anhörig pratade ofta om att tjejer och kvinnor är jobbiga och känsliga. 

Precis det som samhället säger att kvinnor ska vara, det sa hon var negativt. Dom 

tjejiga egenskaperna man skulle ha som liten, dom tyckte hon inte om. Hon 

gillade varken stereotypen av tjejen eller kvinnan helt enkelt. Hennes tyckande 

påverkade mig och det blev lite svårt (Informant 8).  

  

De intervjuade kvinnorna kunde mer eller mindre identifiera sig med den traditionella 

kvinnorollen.   

  

Kvinnan ska alltid tänka på så många saker som ska fixas och göras. Det känns 

som en typisk kvinnogrej sedan förr i tiden. Det är mamman eller urmodern som 

tar ansvaret och förklarar för alla hur det ska göras. Men det är inte rätt, för det 

ska vara allas ansvar! Men även om jag vet hur jag vill ha det, kanske könlöst, så 

känner jag att jag är den planerande och den som ser längre fram (Informant 4).  

  

Förhållningssätt till det kvinnliga. I intervjuerna framkom att kvinnorna 

hanterade ambivalensen inför det kvinnliga och den traditionella kvinnorollen på olika 

sätt. Flertalet kvinnor ställde höga krav på sig själv. En kvinna härledde de höga kraven 

till upplevelsen av att det inte är tillräckligt att som kvinna bli bra på något, om hon inte 

också är snygg: "Man ska kunna byta hårddisk på datorn, men man ska göra det med fina 

rödmålade naglar" (Informant 1). Flera kvinnor upplevde sig behöva arbeta hårdare och 

vara bättre för att framstå som lika bra som manliga skolkamrater eller arbetskollegor. 

För flertalet gav höga krav och erfarenheter av att behöva arbeta hårdare än den manliga 

kollegan, upphov till prestationsångest och social oro. En kvinna berättade att hon sedan 

en tid tillbaka hade börjat undvika sociala sammanhang och att hon struntade i eller avbröt 

en aktivitet, hellre än att försöka och riskera att misslyckas. Några kvinnor markerade ett 

oberoende gentemot det kvinnliga med kommentarer som; ”Jag tror att mina intressen 

inte är typiskt kvinnliga” (Informant 3) och ”Jag bryter mot det typiskt kvinnliga” 

(Informant 5), och tog även avstånd från vad de beskrev som kvinnliga personlighetsdrag: 

att vara försiktig, rädd och snäll. Bland kvinnorna fanns en strävan efter typiskt 

traditionella manliga ideal som självförverkligande och karriär. Två kvinnor uttryckte 

dock att de trivdes med sin kvinnliga utsida men kommit att kombinera den med ”ett 

manligt inre” (Informant 2, 5) som kännetecknades av styrka, självständighet och 

företagsamhet. Ytterligare ett sätt att hantera ambivalensen kring det kvinnliga på, var att 

sträva mot androgynitet. Tre kvinnor berättade att vänskapsumgänget och kretsarna de 

rörde sig i strävade mot könsneutralitet och androgynitet, både utseendemässigt och i hur 

de umgicks med varandra.  
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Det är en väldigt såhär, man har tagit in det nya och underbara att man får vara 

som man vill. Jonas kan sminka sig lika mycket som Elin och Jonas är gay och 

det är okej. Det här nya människotänket. Eller det är inte nytt men jag tror ändå 

att det inte är lika mycket överallt i Stockholm. Mitt gäng har verkligen anammat 

det. Tjejer och killar kan umgås och vara avslappnade med varandra. Också för 

att det idag kan handla mer om tjejer (Informant 8).  

  

I kretsarna som strävade mot könsneutralitet började kvinnorna klä sig androgynt och de 

behövde inte längre jämföra sig med en kvinnlig norm: ”Vi har befriats från den 

traditionella kvinnorollen” (Informant 8). Avståndstagandet från det kvinnliga gick även 

i linje med kvinnornas feministiska åskådning och olust inför att bära klassiskt kvinnligt 

mode. En kvinna problematiserade dock att det androgyna ändå var manligt och att det 

manliga fortfarande tycktes vara norm:  

  

Androgynt är ju egentligen inte vad androgynt betyder på riktigt. Utan androgynt 

är ju maskulint. Typ att byxor, vilket ju är ett traditionellt maskulint plagg, som i 

alla fall varit det dom senaste 100 åren. Att det ska bli det androgyna och inte typ 

såhär en långkjol. Att det blir så tydligt där också, att kvinnor ska sträva efter 

maskulinitet och att det är där alla känner sig jämlika. Istället för att sträva efter 

en äkta androgynitet (Informant 6).  

  

Kvinnorna beskrev en upplevd samhörighet kvinnor sinsemellan men att de även 

jämförde sig och konkurrerade med andra kvinnor.  

  

Jag tror att vi växer upp och lär oss att hata oss själva. Och det har såklart sin 

påverkan i väldigt många aspekter, till exempel att vi jämför oss med varandra så 

mycket. Om jag talar utifrån mitt perspektiv, så kan jag få väldigt mycket social 

ångest för att jag inte känner att jag är tillräckligt bra. Eller att jag inte riktigt alltid 

vågar säga vad jag tycker och är rädd för att jag ska säga något fel. Jag tror att det 

är väldigt kvinnligt och något som många kvinnor känner igen sig i (Informant 

9).   

   

I intervjuerna ifrågasattes varför den traditionella kvinnorollen och flera kvinnliga 

egenskaper; vara förstående, moderlig och omhändertagande, inte uppskattas mer. Några 

kvinnor hävdade att kvinnliga egenskaper inte ens sågs som fina bland kvinnorna själva, 

men att uppfattningen om det kvinnliga kunde reformeras och få kvinnor att känna sig 

mer förnöjsamma med sig själva.  
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I kampen glömmer vi hur bra vi är, för vi fightas så mycket. Och det är ju bra att 

vi fightas för vi måste ta dom här fighterna, men vi får inte glömma hur bra vi 

faktiskt är. Att vara kvinna är någonting bra, inte någonting dåligt. Vi kämpar för 

att få samma positioner som män, ta mer plats och hävda oss, vara mer som 

männen… Men egentligen skulle vi kunna uppvärdera våra kvinnliga egenskaper 

(Informant 3).  

  

Framtid och förebilder. För de intervjuade kvinnorna var det självklart att 

kvinnoblivandet fortsätter in i framtiden. Framtiden skildrades som en kamp om 

rättigheter som kräver att kvinnorna är starka. Sveriges jämställdhetspolitik upplevdes 

lika viktig som självklar och en kvinna funderade på att engagera sig i 

jämställdhetsarbetet: ”Man får väl bli aktiv och göra någonting liksom. Engagera sig i 

någon förening så man får ur sig ilskan över orättvisorna och skapar schysta förhållanden 

för alla” (Informant 8). Flera kvinnor hoppades kunna balansera mellan feminina och 

maskulina roller och förverkliga personliga mål och drömmar. Kvinnorna såg framemot 

fortsatt självutveckling och ökad självkännedom. För vissa kvinnor lockade framtiden 

med familj och barn. Andra önskade kombinationsmöjligheter där både familj och arbete 

skulle ingå, för att kvinnornas mammor visat att det är möjligt eller för att någon absolut 

inte ville göra som sin mamma och hänge sitt liv åt att vara förälder eller partner. De 

intervjuade kvinnorna förklarade kvinnor som minst lika bra som män, men räknade 

ändock med att behöva arbeta hårdare och prestera bättre än manliga kollegor, för att tas 

för åtminstone lika bra. Kvinnorna önskade jämställdhet i både relationer och i samhället 

i stort.  

  

Om alla bara kunde visa respekt, acceptera olikheter och inte koppla allt till 

stereotyper och könsroller… En mindre trångsynt värld skulle bli en bättre och 

mer jämställd värld. Jag jobbar på en genusförskola och kidsen som uppfostrats 

könlöst är mycket friare i sin personlighet. Så vill jag uppfostra mina framtida 

barn (Informant 4).  

  

 Flera kvinnor ställde sig emellertid tveksamma till om de kommer få uppleva jämställda 

partnerrelationer när de samhälleliga förutsättningarna och föreställningarna om kvinnligt 

och manligt skiljer på kvinnor och män. En kvinnas värsta mardröm var att ensam behöva 

ta hand om hushållsarbetet. En annan kvinna ansåg att en jämställd relation vore möjlig 

men enbart om den utgörs av två kvinnor. En tredje kvinna tänkte kräva att alla ska kunna 

göra allt i hemmet. Kvinnorna berättade att de vuxit upp i familjer som strävade mot 

jämställdhet men att jämställdheten var mer en uttalad ideologi än en realiserad.  
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Jag tror att, överlag, har vi någon tanke om att kvinnor och män är lika mycket 

värda. En grundtanke. Men jag tror att den… För när jag tittar på min familj 

utifrån, så spricker den ganska mycket. Det är alltid mamma som lagar mat, oftast 

städar. Eller pappa är ganska bra på att plocka och han städar ibland men han 

städar fel… (Informant 2).  

  

Två kvinnor resonerade kring att framtiden till stor del kommer bero på yrkesval och om 

de väljer att ge sig in i en kvinno- eller mansdominerad bransch. En kvinna, som utbildade 

sig till förskolelärare funderade över könsroller och hur framtiden som kvinnlig lärare 

kan komma att se ut:   

  

Jag tror på något sätt att manliga kollegor tycker att dom är mer professionella än 

dom kvinnliga. Att kvinnorna är där för att vara omhändertagande medan männen 

är där för att lära ut saker. Men jag hoppas att mina framtida elever kan se mig 

som en extramamma, även om det inte ska vara på något konstigt sätt. Men att 

dom känner att dom kan prata med mig för att dom litar på mig. Det är ju en typisk 

kvinnoroll men det är ju någonting bra. Jag tycker snarare att det är synd att det 

inte är så många manliga lärare som barn känner att dom kan lita på (Informant 

5).   

  

Bland nämnda kvinnliga förebilder var mamma den som nämndes flest gånger under 

intervjuerna. Mammorna beskrevs som starka karriärkvinnor som parallellt med 

yrkeskarriär investerar mycket i familj och barn. Mammorna sades gå sin egen väg, arbeta 

lustdrivet och vara feminist. En kvinna kallade sin mamma för ”en superkvinna” 

(Informant 10):    

  

Det är inspirerande att man som ensamstående kan klara barn, jobb, skilsmässa 

och sina egna känslor, och samtidigt gå en kurs i det man gillar. Jag har aldrig 

reflekterat över ekonomi och så. Trots att mamma alltid ätit gröt till varje lunch, 

så har hon kunnat resa med oss barn och fått oss att känna att vi är som vilken 

annan familj om helst.  

 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka den upplevda erfarenheten av 

kvinnoblivandet för att söka öka förståelsen för kvinnoblivandet idag i normalgruppen 

unga kvinnor i Sverige. Intervjuer och analys resulterade i fyra teman; (1) Blivandet, (2) 

Kroppen, (3) Känslorna och (4) Kvinnligheten, som tillsammans med presentation av 

typiska tankegångar och beskrivna upplevelser under varje tema, utökar den nuvarande 
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förståelsen för kvinnoblivandet. Sammanfattningsvis upplevdes kvinnoblivandet bestå av 

flera överlappande utvecklingsspår; biologiskt, psykologiskt, emotionellt och socialt, och 

sammanhanget var av stor betydelse för hur kvinnoblivandet upplevdes, i enlighet med 

presenterad teori (bl.a. Erikson, 1968; Newman & Newman, 2015) och tidigare forskning 

(Adams & Marshall, 1996; Aronson, 2008; Göthlund, 1997; Steensma et al., 2013). De 

intervjuade kvinnorna upplevde främst familj, men också vänner och skola, som faktorer 

som påverkade och bidrog till hur kvinnoidentiteten tog form och hur kvinnoblivandet 

upplevdes.    

Temat Blivandet beskriver att pubertet och anpassning till samhälleliga 

förväntningar och en kvinnlig könsroll framförallt utmärkte tidiga ungdomsåren, medan 

senare delen av ungdomsåren och vuxenblivandet upplevdes som en tid av 

identitetsmässigt sökande och prövande, och utveckling av en unik personlighet. Detta 

kan ställas i relation till Risers (1999) forskningsresultat och Eriksons (1968) 

psykosociala modell som förklarar att identitetskris och identitetsförvirring följs av en 

prövofas mot identitetsskapande, och äldre forskning (Archer, 1984; Hill & Lynch, 1983) 

som rapporterat att det sker en könsrollsintensifiering under ungdomsåren. Det 

föreliggande resultatet och kvinnornas berättelser om anpassning till befintliga könsroller 

under ungdomsåren, står därmed i kontrast till Priess et al. (2009) som inte fann stöd för 

en könsrollsintensifiering under ungdomsåren. Kvinnorna upplevde att de varit högst 

aktiva i sitt kvinnoblivande, vilket stöds av tidigare forskning som beskrivit 

kvinnoblivandet som en aktiv process (Drotner, 1991; Erikson, 1968; Martin et al., 2002), 

och genom självreflektion och gjorda erfarenheter utvecklat självkännedom och självtillit. 

Resultatet är i enlighet med tidigare forskning (Aronson, 2008) som rapporterat för tre 

centrala teman i kvinnoblivandet: självständighet/självtillit, självutveckling och ovisshet.    

Under temat Kroppen skildras kvinnornas upplevelser av att kvinnoblivandet 

inleddes med puberteten, under vilken kvinnorna blev högst medvetna om sina kroppar 

och att kroppsliga förändringar blev synliga även för omgivningen, något tidigare 

forskning redogjort för (Skoog, 2008). I samstämmighet med Skoog och Bayram-

Özdemirs (2016) forskningsresultat upplevde kvinnorna i föreliggande studie att 

kvinnoblivandet innebar att plötsligt bli bedömd efter andra normer än tidigare. I och med 

puberteten sågs kvinnorna mer som kvinnokropp än person och andras blickar och 

bemötande påverkade kvinnornas upplevelse av sin kropp, vilket antyder att det upplevda 

värdet i könsmässiga attribut konstrueras av sammanhanget. Brown och Gilligan (1992) 

menar, kontrasterande med föreliggande resultat, att unga kvinnor lär sig bli sedda. 
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Kvinnorna i föreliggande studie var obekväma i upplevelsen av att fokus låg på deras 

utseende och handskades med upplevelsen på olika sätt; genom att gömma sin kropp i 

offentliga rum, sparka verbalt bakut och uttrycka frustration och ilska, eller på olika sätt 

bevisa sitt personvärde. Det är möjligt att kvinnornas upproriska snarare än fogliga 

beteende går att anknyta till den medvetenhet som kvinnorna tillskansat sig via feminism 

och samtal med andra. Medvetenhet kan uppenbarligen verka nedbrytande men även 

skapa ilska som verkar som bränsle för förändring.  

I intervjuerna framkom att kvinnoblivandet till stor del handlade om att förhålla 

sig till rådande genusnormer och föreställningar om traditionell kvinnlighet, vilka de 

Beauvoir (1995) påvisat bidrar till socialisationen till kvinna. Kvinnorna uppfattade 

likartade sociokulturella normer om kvinnligt och manligt, men de mindre 

sammanhangen kvinnorna var en del av; familj, vänumgänge och skola, bidrog till skilda 

erfarenheter, upplevelser och uttryck. I temat Känslorna görs tydligt att vissa familjer 

uppmuntrade personliga uttryck och främjade en bred känslorepertoar - andra visade den 

blivande kvinnan lämpliga och olämpliga sätt att vara och uttrycka känslor på. Några 

kvinnor upplevde att skolan uppmärksammade dem på genus och könsmässig frihet, 

medan skolan för andra förstärkte könsroller genom att exempelvis låta duktiga flickor ta 

hand om stökiga pojkar. Resultatet indikerar således att omgivningen kan både bredda 

och försnäva förutsättningarna och villkoren för kvinnoblivandet.   

Kvinnorna uttryckte en ambivalent inställning till kvinnlighet som inrymde både 

stolthet och missnöje, vilket redogörs för under temat Kvinnligheten. Kvinnoblivandet 

kunde innebära såväl ett anammande av och värnande om traditionellt kvinnliga 

egenskaper, som ett avståndstagande från kvinnligheten. Missnöjet med den kvinnliga 

könsrollen och traditionell kvinnlighet kan möjligtvis förklaras med de Beauvoirs (1995) 

och Butlers (2011) konstruktivistiska antaganden och den asymmetriska isärhållning som 

Hirdman (2001) anser präglar det svenska samhället. Samhället värderar manligt högre 

än kvinnligt och samhällsmedborgarna, inklusive de intervjuade kvinnorna, påverkas och 

beter sig i enlighet med antagandet om att det kvinnliga faktiskt skulle vara sämre och 

mindre värt, och på så sätt vidmakthålls hierarkiseringen av manliga egenskaper. 

Förklaringen stöds av Newman och Newman (2015) som menar att missnöje kan uppstå 

om det sociokulturella sammanhanget tillskriver könsrollen en lägre status.   

Temat Känslorna beskriver att interaktion och samtal med andra ansågs underlätta 

kvinnoblivandet och bidra till förbättrad känslohantering, upplevd gemenskap och 

förståelse för sig själv. Samhälleliga normer och traditionellt kvinnliga ideal visade på en 
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korrekt väg som kvinnan borde följa. Interaktion med medmänniskor och samhälleliga 

värderingar kunde dock även ligga till grund för osäkerhet och självkritik om kvinnan 

upplevde sig avvika från traditionellt kvinnliga ideal, vilket berörs och ges exempel på 

under samtliga teman. Resultatet antyder således att normer och ideal kring traditionell 

kvinnlighet kan ha en undertryckande och korrigerande funktion för upplevelsen av 

kvinnoblivandet, vilket bekräftas av Wood och Witts (2010) forskningsresultat om en 

ökning av negativa känslouttryck hos individer som beter sig på sätt som står i konflikt 

med genusnormer. Resultatet indikerar även att Göthlunds samtidsspaning från 1997; att 

spektrumet för utvecklandet av en kvinnlig identitet är begränsad till förhärskande 

föreställningar om kvinnligt, tycks giltig än idag. Kvinnorna upplevde att de genom att i 

mindre eller större utsträckning reproducera ideal och bete sig i linje med sociala normer 

undvek bestraffning, något som även tidigare forskning visat (Kotrba, 2007). Att flera 

kvinnor kände sig bekväma med kvinnliga attribut, vilket berättas om under temat 

Kroppen, kan härledas till Butlers (2007) teori om performativitet som säger att 

sammanhanget bekräftar kvinnan i att bete sig kvinnligt, och till Wood och Witts resultat 

som även visat på en ökning av positiva känslor när individen beter sig på sätt som 

bekräftar genusnormer.   

Temat Kvinnligheten skildrar hur kvinnorna, samtidigt som de upplevde sig 

reproducera traditionellt kvinnliga ideal, vände sig mot normer och ideal och ifrågasatte 

dess premisser. Baserat på kulturella förändringar, social inlärning och inre motivation 

förändras uppfattningen om vad som är betydelsefullt och eftersträvansvärt (Jackson & 

Tein, 1998). Den nuvarande samhällsuppfattningen, som de intervjuade kvinnorna var väl 

medvetna om och ansåg handla om likavärde, nedtonande av könets betydelse och 

förstärkande av egenvärdet, tycks ha haft stor genomslagskraft bland de unga kvinnorna. 

Kvinnorna uttryckte ett svalt intresse för hem och familj men en ökad aptit på att söka, 

eller på egen hand utstaka vägar och möjligheter till att forma sin tillvaro och identitet. 

Kvinnorna var öppna för studie-, upplevelse- och yrkesvägar och kvinnoblivandet 

upplevdes framförallt handla om att finna sig själv genom att flytta hemifrån, arbeta, resa 

utomlands och etablera partnerrelation. I kontrast till Sennott och Mojalas (2017) studie 

som redogjort för att anammande av kvinnliga samhällsideal och bibehållet anseende var 

viktigt under kvinnoblivandet i ett landsbygdsområde i Sydafrika, indikerar således 

föreliggande resultat att kvinnoblivandet i stor utsträckning handlar om att skapa en unik 

personlighet och förkasta normer och traditionell kvinnlighet.    
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Kvinnorna gav, under temat Blivandet, uttryck för att kvinnoblivandet inkluderade många 

möjligheter och val men också förväntningar och krav som i vissa fall gav upphov till 

prestationsångest, social oro och undvikandebeteenden. Kvinnorna upplevde att de 

förväntades klara allt; förväntningar som möjligtvis går att härleda till vad Ambjörnsson 

(2011) och Wängqvist (2013) kallar ”internaliserade normer”, och till tidigare forskning 

som ponerat att kvinnan i den västerländska kulturen förväntas sträva efter både kvinnliga 

och manliga ideal (Bettis et al., 2005; Shields Dobson, 2014; Zaslow, 2009). Strävan efter 

kvinnliga och manliga ideal skulle även kunna förklara kvinnornas beskrivna förebilder 

under temat Kvinnligheten: ”superkvinnor” och starka mödrar som bemästrar skötsel av 

familj och hem parallellt med yrkeskarriär och självförverkligande.    

Vidare under temat Kvinnligheten, beskrivs att kvinnoblivandet antogs fortsätta 

in i framtiden och att kvinnornas framtidsplaner inkluderade karriär, familjebildning och 

personlig utveckling. Kvinnorna såg sig ha goda möjligheter att förverkliga 

framtidsplanerna men anade att deras framtida yrkeskompetens inte kommer tas för 

jämngod männens. Kvinnorna var dock av uppfattningen att hårt arbete tveklöst kommer 

löna sig. Kvinnorna gav således uttryck för något av en meritokratisk föreställning om att 

alla kan lyckas som arbetar tillräckligt hårt. Möjligtvis kan kvinnornas upplevda 

möjligheter förstås i relation till Wängqvists (2013) framförda omständighet: att det i 

Sverige tas för självklart att kvinnor och män är lika mycket värda och har samma rätt till 

resurser och inflytande. De hinder kvinnorna upplevde kan i sin tur förklaras med 

kvinnornas förförståelse och erfarenhet som säger att jämställdhet mellan könen är en 

grundläggande norm, snarare än praktik. Att kvinnorna fått höra att de har samma chanser 

som männen, i kombination med högt ställda krav på sig själva, kan ligga bakom 

kvinnornas uttryckta rädsla för att misslyckas och förklara varför de beskyllde sig själva 

för misslyckanden.    

Under Kvinnligheten nämns även att jämställdhetsarbete i kvinnornas 

vänskapsumgängen gav resultat och utmynnade i likabehandling och könsneutralt 

umgänge. Kvinnorna uppskattade resultatet och upplevde att könsneutraliteten bidrog till 

större rollfrihet. Kvinnorna uppskattade den förståelse för individuella uttryck, behov och 

intressen som kvinnorna upplevde sig få från omgivningen, men önskade än större 

förståelse och ökad acceptans. Kvinnorna lyfte vikten av att kvinnoblivandet måste få ske 

på kvinnans villkor och att hon ska få lov att utvecklas till den hon önskar bli och vara. 

Kvinnorna förordade jämställdhetsarbete och kunskapsspridning för att öka förståelsen 

för kvinnoblivandets komplexitet och för individuell variation inom gruppen kvinnor. 
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Resultatet indikerar sammantaget att kunskap och förståelse kan påverka samhälleliga 

föreställningar och omgivningens bemötande, och därigenom underlätta kvinnoblivandet, 

skapa valmöjligheter och frihet att välja uttryck. Beskrivna upplevelser under temat 

Kroppen pekar även på att könsmässig frihet bidrar till psykiskt välmående i 

normalgruppen unga kvinnor i Sverige.  

  

Metoddiskussion 

Den föreliggande studien syftade till att fånga unga kvinnors upplevda erfarenhet 

av kvinnoblivandet, varför en kvalitativ metod valdes. Kvalitativ metod anses fördelaktig 

att använda i fall där upplevelser är av intresse (Cope & Kaminski, 2017; Langemar, 

2008; Roberg & Schwartz, 2017) samt när en explorativ ansats används inom ett mindre 

beforskat område (Braun & Clarke, 2013), vilket kvinnoblivandet bedömdes vara. 

Kvalitativ metod förordas därtill av identitetsforskare (Hammack, 2008; McAdams, 

2006).  

Urvalets storlek, tio informanter, ansågs passande med hänsyn till studiens syfte 

och förutsättningar. Beträffande urvalsförfarandet så rekryterades en av informanterna via 

snöbollsurval där en redan deltagande informant värvade en vän. Det går att ifrågasätta 

snöbollsurvalet ur ett etiskt perspektiv och huruvida frivilligt deltagande var möjligt då 

vänskapsbandet kan ha haft en tvingande verkan på rekryteringsprocessen. Att 

informanterna kände varandra kan möjligtvis ha påverkat vad de berättade under 

intervjuerna. Informanterna skilde sig åt med avseende på biologiskt kön, ålder, 

utbildningsnivå, sysselsättning och hemort: bakgrundsfaktorer som troligtvis haft 

betydelse för deras upplevda erfarenhet av kvinnoblivandet. För att göra studien mera 

enhetlig hade exempelvis enbart individer med kvinnligt biologiskt kön kunnat 

inkluderas. Alternativet valdes dock bort med hänsyn till studiens definition av ”kvinna” 

som inte krävde ett kvinnligt biologiskt kön. Den variation som urvalet innehöll bidrog 

till att många aspekter av kvinnoblivandet fångades, vilket stärker resultatets trovärdighet 

och överförbarhet till populationen (Graneheim & Lundman, 2012; Roberg & Schwartz, 

2017). Genom de tio halvstrukturerade intervjuerna insamlades ett omfattande 

intervjumaterial som låg till grund för att svara på studiens frågeställning. Ett antal 

intervjuer genomfördes via videolänk men förfarandet bedömdes knappast ha inverkat på 

intervjuerna eller kontakten mellan mig och informanterna. Det är osäkert vilken roll 

social önskvärdhet spelade i intervjusituationerna. De flesta intervjuer genomfördes i 

hemmiljö och under ett par intervjuer befann sig anhöriga i närheten. Informanternas hem 
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utgjorde en trygg och lugn intervjumiljö, men anhörigas närvaro kan ha påverkat 

informanternas berättande. Ytterligare en omständighet som kan ha inverkat på 

intervjusituationerna och informanternas berättelser var att intervjuerna spelades in. 

Det är tänkbart att informanternas upplevelser inte är representativa för unga 

kvinnor i normalgruppen som inte önskar berätta om sitt kvinnoblivande. Eventuellt är 

det en subgrupp inom normalgruppen unga kvinnor som ställer upp på intervju. Det är 

även möjligt att den senaste tidens mediala uppmärksamhet kring trakasserier, sexuella 

övergrepp och kvinnors utsatthet i samhället i och med #metoo-uppropet (Delin, 2018), 

påverkade informanternas berättelser. Värt att nämna är dock att samtliga informanter 

berättade om såväl positiva som negativa upplevelser och erfarenheter av 

kvinnoblivandet.   

Analysen genomfördes med Braun och Clarkes (2006) tematiska innehållsanalys 

och informanternas berättelser analyserades induktivt. Kvinnoblivandet är ett komplext 

och svårdefinierat begrepp vilket kan ha medfört att vissa aspekter av kvinnoblivandet 

trots allt inte uppmärksammades i studien. Det kan i så fall ha reducerat resultatets 

trovärdighet och överförbarhet (Langemar, 2008; Roberg & Schwartz, 2017). 

Definitionen av ”kvinnoblivandet” skiftar mellan olika litteraturkällor och denna studies 

definition kan kritiseras för att inte stämma överens med någon annans definition. Dock 

uppfattades likheter mellan informanternas berättelser om kvinnoblivandet och den 

föreliggande studiens givna definition. Förutom begreppskomplexiteten så var 

frågeställningen därtill brett formulerad kring upplevelsen av kvinnoblivandet, med 

avsikten att inte begränsa informanternas berättelser utan låta dem forma intervjun utifrån 

vad de ansåg relevant. Enligt studiens epistemologiska utgångspunkt kritisk realism ska 

informantens berättelse, perspektiv och tolkning stå i fokus och ses som sanning präglad 

av de sammanhang informanten är en del av (Braun & Clarke, 2013; Cope & Kaminski, 

2017). Begreppskomplexiteten och frågeställningens bredd kan dock ha skett på 

bekostnad av analysens och resultatets djup (Langemar, 2008). Färre informanter och ett 

mindre omfattande intervjumaterial hade möjligtvis kunnat underlätta analytisk 

djupdykning.   

Jag var ensam i genomförandet av studien och saknade många gånger någon att 

diskutera och tolka intervjumaterialet tillsammans med. Resultatets pålitlighet hade 

stärkts av deltagarkontroll (informanterna ges möjlighet att rätta felaktiga uppfattningar 

och missförstånd) och flera forskares samsyn kring resultatet.  
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Resultatets generaliserbarhet kan således anses begränsad. Kvalitativa studier 

genomförs dock inte med målsättningen att generera statistiskt generaliserbara resultat 

utan för att nå fördjupad kunskap om en viss grupp i ett visst sammanhang. 

Med den valda kvalitativa metoden påverkades resultatet av såväl mig som person 

som av mina förkunskaper inom forskningsområdet. Förkunskaper om teori och tidigare 

forskning låg till grund för intervjuguidens utformning och under intervjuerna inverkade 

mitt agerande förmodligen på informanternas berättande. Med hänsyn till det pågående 

examensarbetet styrdes och uppmuntrades informanterna till att berätta om sin upplevda 

erfarenhet av kvinnoblivandet. Mina förkunskaper inom forskningsområdet, att jag själv 

är ung kvinna och utbildar mig till psykolog, försämrade möjligtvis förutsättningen att 

analysera det transkriberade intervjumaterialet induktivt, och kan ha påverkat resultatets 

pålitlighet och bekräftelsebarhet negativt (Graneheim & Lundman, 2012). I ett försök att 

kompensera för de tveksamma förutsättningarna för induktiv analys, strävade jag efter att 

växla mellan att studera helheten och delarna i intervjumaterialet och kritiskt granska 

tidigare tagna steg.  

Sammanfattningsvis ger dock resultatet svar på studiens frågeställning. Resultatet 

är samstämmigt med de resultat från artiklar och litteratur som beskrivs under 

Introduktion (bl.a. Erikson, 1968; Göthlund, 1997; Newman & Newman, 2015; Riser, 

1999; Steensma et al., 2013; Wängqvist, 2013), vilket stärker dess pålitlighet och tyder 

på att studien lyckats ringa in och beskriva de unga kvinnornas upplevda erfarenhet av 

kvinnoblivandet.    

  

Praktiska implikationer 

Resultatet indikerar behovet och vikten av fortsatt jämställdhetsarbete och 

värnande om individens frihet, för att underlätta kvinnoblivandet och uppfylla kvinnornas 

uttryckta önskan om större utvecklings- och könsmässigt svängrum. För att vidga 

förutsättningarna för kvinnoblivandet krävs att omgivningens kunskap om och förståelse 

för den unga kvinnans subjektiva upplevelse och individuella behov ökar. För flera 

kvinnor utgjorde skolan primär källa för kunskap om identitetsutveckling och genus. 

Skolans kunskapsspridande roll bör värnas om och fortsätta utvecklas. Fler utbildande 

institutioner skulle kunna utvecklas parallellt, då det går att ifrågasätta om skolan 

verkligen bär det fulla ansvaret för att underlätta och skapa förståelse för kvinnoblivandet. 

Det är önskvärt att kunskapssatsningen når ut till direkt berörda blivande kvinnor, men 

även till barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar och lärare oavhängigt kön. Rent konkret 
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skulle det kunna innebära utbildningssatsningar i form av kompetensutveckling för 

skolpersonal, föräldragrupper, och broschyrer och videomaterial tillgängligt på platser 

målgruppen besöker: exempelvis skola och plattformar på internet. Arrangerade 

samtalsgrupper för erfarenhetsutbyte och diskussion kring att bli och vara ung kvinna är 

ytterligare en möjlig insats. Att erbjudas möjlighet att prata förtroligt i grupp med enbart 

unga kvinnor, eller i mixade grupper, skulle kunna utgöra ett positivt verktyg för att stärka 

kvinnorna i deras personliga utveckling och skapa förståelse för andra med samma eller 

annan könsidentitet.   

  

Förslag på framtida forskning 

Mot bakgrund av det ringa antal studier inom området står det klart att fler studier 

behövs för att öka förståelsen för kvinnoblivandet. Föreliggande studie tog ingen hänsyn 

till var i Sverige den unga kvinnan vuxit upp och levde. Förutsättningarna, exempelvis 

rådande normer, kan skilja sig åt mellan olika platser i Sverige och det vore därav 

intressant att jämföra upplevda erfarenheter av kvinnoblivandet exempelvis på landsbygd 

kontra i stad. Kvinnoblivandet är en livslång process och det skulle även vara av intresse 

att undersöka kvinnoblivandet longitudinellt, alternativt göra nedslag i andra 

ålderskategorier än den studien fokuserat på. Hur upplevs, och vad karaktäriserar 

kvinnoblivandet i olika livsfaser? Den påvisade spänningen mellan de gemensammas och 

de unika faktorernas betydelse för hur kvinnoblivandet upplevs, är en viktig del av 

studiens resultat som bör undersökas vidare och tas i beaktning i framtida studier av 

kvinnoblivandet. I studien uttrycktes även problem med bland annat familjens och 

skolans bemötande under kvinnoblivandet, och utifrån det blir behovet av att undersöka 

föräldrars och skolpersonals bemötande utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv 

tydligt. Flera kvinnor upplevde sig tillhöra en utsatt grupp och det är därför av stor vikt 

att närmare undersöka vad som ligger till grund för upplevelsen och vad som kan göras 

åt den. Ytterligare ett område av intresse för framtida forskning är ”jämställdhet som 

ideologi snarare än praktik”. Att utforska hur likaberättigandet individer emellan står i 

kontrast till olik behandling av kvinna, man eller annat, som det föreliggande resultatet 

tyder på och som Wängqvist (2013) tidigare uppmärksammat, kan vara av nytta för att 

förbättra  det  jämställdhetsarbete  som  Sverige  ägnar  sig  åt.   
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Konklusion 

Den föreliggande studien redogör för upplevda erfarenheter av kvinnoblivandet 

idag i normalgruppen unga kvinnor i Sverige. Kvinnoblivandet är en utvecklingsprocess 

under vilken kropp och känslor interagerar med omgivningen för att söka, pröva och 

skapa identiteten. Tillhörighet och gemenskap såväl som experimenterande och att gå sin 

egen väg, är viktiga delar i kvinnoblivandet. Resultatet påvisar att omgivningen kan både 

försnäva och bredda villkoren för kvinnoblivandet och att sociala och kulturella faktorer 

är av stor betydelse för hur kvinnoblivandet upplevs. I resultatet skildas rådande normer 

och föreställningar om kvinnlighet, som kvinnorna uppfattar och måste förhålla sig till 

under kvinnoblivandet. Resultatet presenterar delade upplevelser som är särskilda för de 

unga kvinnorna därför att de är just unga kvinnor. Även om kvinnorna delar könsidentitet 

och social och kulturell bakgrund så formas deras upplevelse av kvinnoblivandet också 

av unika, individuella förutsättningar, uppfattningar och erfarenheter. I studien 

framkommer att könsmässig frihet bidrar till ökat välmående under kvinnoblivandet. 

Kvinnorna önskar större utrymme att utvecklas utifrån egna behov och intressen, och de 

efterfrågar stöd och acceptans från omgivningen.   
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                  Bilaga I 

 

Studiens frågeställning 

Vad är den upplevda erfarenheten av kvinnoblivandet idag i normalgruppen unga kvinnor 

i Sverige? 

 

Intervjufrågor 

Vad tänkte du om ämnet när du läste/hörde vad den här studien ska handla om? 
 

Hur vet du att du är kvinna:  

 - personlighetsmässigt?  

 - kroppsligt?  

 - beteendemässigt? 

 - på något mer/annat sätt? 

 

Vad anser du betecknar att bli kvinna? 

 

Var befinner du dig i ditt egen kvinnoblivande? Hur har det varit/är det? 

 

Kan du så detaljerat som möjligt beskriva hur du blev kvinna?  

Vad i denna erfarenhet skulle du betrakta som det viktigaste för ditt kvinnoblivande?  

Hur visste du att du var på väg att bli kvinna? 
  

Är det något som upplevts/upplevs lätt/svårt? 

 
Hur ser föräldrar/vänner/närmiljö på kvinnan?  
 

Upplever du samhälleliga föreställningar/normer/förväntningar på hur du ska bli 

kvinna?  
 

Har kvinnoblivandet påverkats av miljön du växt upp i/lever i? 

 

Har du någon kvinnlig förebild?  
 

Hur ser framtiden ut för dig som kvinna? 

 

Finns det något du vill berätta om, som jag har missat att fråga om? 

Följdfrågor  
Berätta mer! 
Hur upplevdes det?  
Hur menar du?  
Vill du utveckla?  
Har du något exempel? 
Har du fler exempel?  

 



 
 

 
 

 

                   Bilaga II 

 

 

Information om den kvalitativa intervjustudien  

Unga kvinnors upplevda erfarenhet av kvinnoblivandet 

 

Studiens syfte är att undersöka unga kvinnors (18-22 år) upplevda erfarenhet av att bli 

kvinna. Detta kommer undersökas via individuella intervjuer (en intervju per deltagande 

kvinna) som beräknas ta mellan 45-90 minuter. Intervjuerna kommer genomföras av 

Caroline Svensson och ligga till grund för en examensuppsats på Psykologprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Uppsatsen kommer granskas vid ett seminarium på 

universitetet, inom ramen för kursen för examensarbetet, och publiceras i DIVA, en 

databas som är öppen för alla.  

Samtliga intervjudeltagare kommer vara avidentifierade så att ingen utomstående ska 

kunna identifiera vem som sagt vad. Citat kommer förekomma men ingen intervju 

kommer återfinnas i sin helhet i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer spelas in 

digitalt och transkriberas (skrivas ut ordagrant). Efter transkribering kommer de digitala 

filerna raderas och efter uppsatsens fullbordan kommer även de transkriberade 

materialet förstöras.  
 

Om Du under eller efter intervjun kommer på att Du sagt något Du inte vill ska tas med 

i uppsatsen – säg till! Dessa kommentarer kommer då att tas bort. 
 

Deltagande i studien sker på frivillig basis och det går bra att avbryta när som helst, utan 

att det får några som helst konsekvenser. 
 

Tack på förhand! 

 

För information, kontakta: 

Caroline Svensson 

070-XXXXXXX  

xxxxxxx@student.lnu.se  
 

Handledare: 

Therése Skoog 

Caroline Johansson   

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

               Bilaga III 

 

 

 

                Kod nr ______________ 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i kvalitativ intervjustudie om unga 

kvinnors upplevda erfarenhet av kvinnoblivandet 

Deltagandet i studien sker på frivillig basis och samtycke är inte bindande, så till vida 

att det går bra att avbryta om och när man vill. Informationsmaterialet kommer samlas 

in från ett antal intervjuer (en intervju per deltagande ung kvinna) och ligga till grund 

för en examensuppsats på Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Uppsatsen kommer granskas vid ett seminarium på universitetet, inom ramen för kursen 

för examensarbetet, och publiceras i DIVA, en databas som är öppen för alla.  

Samtliga intervjudeltagare kommer vara avidentifierade så att ingen utomstående ska 

kunna identifiera vem som sagt vad. Citat kommer förekomma men ingen intervju 

kommer återfinnas i sin helhet i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna kommer spelas in 

digitalt och transkriberas (skrivas ut ordagrant). Efter transkribering kommer de digitala 

filerna raderas och efter uppsatsens fullbordan kommer även de transkriberade 

materialet förstöras.  
 

Studiens syfte är att undersöka unga kvinnors upplevda erfarenhet av att bli kvinna. 
 

Om Du under eller efter intervjun kommer på att Du sagt något Du inte vill ska tas med 

i uppsatsen – säg till! Dessa kommentarer kommer då att tas bort.  
 
Genom undertecknande medger jag att jag är införstådd med ovanstående information 

och samtycker till att delta: 

 
____________________________________ 

Datum och plats 

 

_____________________________________ 

Underskrift 
 

Studerande:            
Caroline Svensson     

070-XXXXXXX  

xxxxxxx@student.lnu.se  
 

 

 

 



 
 

 
 

               Bilaga IV 

 

Bakgrundsinformation      Kod nr ______________ 

 

Ålder: _______________________________________________________________ 

 

Biologiskt kön: ________________________________________________________ 

 

Ursprungsland: ________________________________________________________ 

 

Uppväxt i (land, stad och stadsdel): ________________________________________ 

 

Bor i: ________________________________________________________________ 

 

Familj består av: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Utbildning: ___________________________________________________________ 

 

Sysselsättning: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


