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Titel  
Title 
 

To be or not to be? 
– Social norms and individual discretion for identity construction and conditions of life. 

 
 
 
Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar när det gäller synen på individen och vad som kan 
uppfattas vara normalt eller avvikande. Denna antologi utgår ifrån hur individers livsvillkor och identitet skapas i 
dagens moderna samhälle. Samtliga bidrag utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i vilket fokus ligger på 
mänskliga relationer, samt hur verklighetsuppfattningar konstrueras genom individens sociala samspel i samhället. De 
olika teman som studerats är skilsmässa, homosexualitet, flyktingar och könsroller. Karin Berglund har studerat hur 
individen kan påverkas av en skilsmässa. Jessica Lifström har studerat hur homosexuella upplever sina livsvillkor. 
Astrid Bolados Aguilera har studerat hur flyktingar kan påverkas i och med en inflyttning till ett främmande land. 
Maria – Theresia Rosén har studerat hur barn kan uppfatta den rådande synen på kön i dagens samhälle. För att 
studera dessa teman har vi utfört intervjuer som har kodats och analyserats utifrån grundad teori. Det som 
framkommit i samtliga bidrag är att omgivningen i form av uppväxtvillkor och olika institutioner har stor betydelse 
för den enskilde individens identitetsskapande, livsvillkor och socialisering. Samt att synen på vad som betraktas vad 
som uppfattas som normalt och avvikande i samhället är beroende av kontext, tid och rum. 
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Inledning 
Det gemensamma temat för denna antologi handlar om de individer som lever i dagens moderna 
samhälle och som formas, socialiseras och växer upp under olika villkor och förutsättningar. Hur 
ser livsvillkoren ut i dagens samhälle för olika grupper av människor och hur påverkar det deras 
identitetsskapande? I samband med allt snabbare samhälleliga förändringar har i dag nya normer, 
regler och livsvillkor skapats, vilket har bidragit till att samhället blivit mer öppet för förändringar. 
Exempelvis när det gäller skilsmässor är de mer vanliga och accepterade i dagens samhälle än vad 
de var förr. Även homosexualitet som tidigare setts som en psykisk sjukdom är i dag accepterat 
och tillåtet, liksom att det blivit allt vanligare att leva i ett mer mångkulturellt samhälle. Kvinnor 
har historiskt sett inte varit tillräckligt viktiga att lyftas fram, men även kvinnans roll är under 
ständig förändring. Dock har ännu inte full jämställdhet mellan människor kunnat uppnås utan 
det finns fortfarande mycket kvar att lära tills individer blir bemötta och behandlade på ett rättvist 
och likvärdigt sätt. Det behövs således en förändring av den strukturella ordningen för att alla 
människor ska behandlas lika oberoende av kön, klass, etnicitet, ålder och sexualitet. Dessa tankar 
väckte ett intresse hos oss författare, vilket i sin tur bidrog till våra olika val av ämnen. De teman 
som vi valt att studera är; skilsmässobarn, homosexualitet, flyktingar samt könsroller. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna antologi är att studera hur olika individers livsvillkor och identitet skapas i 
dagens moderna samhälle. Detta kommer att göras ur flera olika perspektiv, hänsyn tas bland 
annat till kön, etnicitet, familj, sexualitet och ålder. Antologin har ett socialkonstruktionistiskt 
synsätt som utgångspunkt eftersom vi utgått från individens egna upplevelser av verkligheten. De 
gemensamma frågeställningarna är följande: 
 

• Vilken påverkan har omgivningen och olika institutioner för identitetsskapande och 
socialisering? 

• Vilken betydelse har bakgrundsfaktorer såsom uppväxtförhållanden för individen? 
• Hur spelar kontexten, samt tid och rum in i socialiseringsprocessen?  
 

Dessa frågeställningar närmar vi oss genom att bland annat belysa villkoren för hur unga 
individers identitetsskapande och uppväxtvillkor kan påverkas av att föräldrarna skiljer sig eller 
separerar. Frågan om hur homosexuella upplever sina livsvillkor samt hur de ser på sina 
förutsättningar till identitetsskapande i dagens samhälle kommer också att behandlas. Även hur 
flyktingars identitet omskapas i och med inflyttningen till ett nytt land lyfts fram under studien.  
Vidare kommer barns upplevelser av könsroller att studeras, samt hur dessa kan bidra till deras 
identitetsskapande och deras livsvillkor. Samtliga bidrag utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv i vilket fokus ligger på mänskliga relationer och hur verklighetsuppfattningar 
konstrueras genom individens sociala samspel i samhället (Månsson, 2004). 

Metod 
Samtliga författare har genomfört fältstudier i form av observationer och intervjuer. 
Observationer kan vara bra för att lättare få en bild av hur samspelet i omgivningen fungerar. Att 
utföra en observation kan även vara en fördel när man senare ska intervjua eftersom den kan 
öppna upp för nya tankar och idéer (Kvale, 1997). Gemensamt för samtliga observationer är att 
vi valt att observera på en plats där ett tillstånd krävts. Det har dock inte varit möjligt att 
informera samtliga berörda personer om observationerna, vilket kan vara en nackdel när det 
gäller den etiska aspekten om informerat samtycke (Hammersley & Atkinson, 1995/2004).  
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Det finns två grundläggande undersökningsmetoder som brukar användas vid forskning, vilka är 
den kvantitativa och kvalitativa metoden. Om data kan mätas, det vill säga om de kan fastställas 
med hjälp av siffror, tal eller annat kallas forskningen kvantitativ. Inom kvalitativ forskning är det 
istället omätbara egenskaper som eftersträvas och denna kan därför med fördel användas när 
upplevelser och erfarenheter ska lyftas fram och återges (Halvorsen, 1992). Vår antologi grundar 
sig på kvalitativa forskningsmetoder eftersom det är individernas egna upplevelser och synsätt 
som ska skildras. 
 
Den kvalitativa studien är en induktiv, tolkande och konstruktionistisk forskningsstrategi, vilken 
innebär att teorin genereras utifrån den insamlade empirin. Att som forskare använda sig av 
kvalitativa intervjuer i sökandet efter data är lämpligt när enskilda individers åsikter är av intresse. 
I en kvalitativ studie finns ett intresse hos forskaren och en eftersträvan att förstå människors 
inre verklighet (Bryman, 2002). Syftet med att använda sig av intervju som kvalitativ metod är att 
få ta del av informantens beskrivningar och att tolka dess betydelser (Kvale, 1997). När en 
forskare använder sig av intervjuer i sin forskning så är syftet att söka svar på hur individer 
upplever och tänker kring sin verklighet. Men samtidigt som intervjuerna är informanternas 
individuella upplevelser så är dessa utsagor skapade i ett socialt sammanhang och säger således en 
del om hur samhället ser ut i stort (Kaijser, Öhlander, 1999). 
 
Författarna har själva gjort medvetna val när det gäller urval av informanter till de olika 
intervjuerna, med andra ord har vi använt oss av informanter som tillhör de olika grupper som vi 
valt att forska kring. Vi utförde semi- strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuaren från 
början har en uppsättning allmänt formulerade frågor men att också nya följdfrågor kan ställas. 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av bandspelare och efter genomförda intervjuer 
transkriberades dessa. Att transkribera ett material gör att det blir lättare att få en överblick över 
data, samt som i det här fallet när vi senare arbetade efter grundad teori. 
Transkriberingsprocessen leder också till ökad medvetenhet om vad som blev sagt under 
intervjun (Bryman, 2002). När transkriberingarna var färdiga kodades och kategoriserades 
materialet innan analysen påbörjades.  
 
I analysen av intervjuerna använde vi oss av grundad teori som ofta används inom samhälls-, 
beteende- och hälsovetenskaperna för att generera nya teorier. Grundad teori går ut på att 
forskaren samlar in, kodar och analyserar sitt material och dessa är under studiens gång nära 
relaterade till varandra. Syftet är att generera nya data istället för som i andra metoder att fastställa 
redan befintliga teorier. Forskaren utgår således inte från en tidigare teori utan den växer fram 
under studiens gång (Strauss, Corbin, 1996). Metoden utgår från ett aktörperspektiv och 
forskaren har empirin som utgångspunkt, det vill säga att studien bygger på informanternas egna 
utsagor och levnadsberättelser. Grundad teori skiljer sig från andra undersökningsmetoder genom 
att datainsamling och analysen av data sker samtidigt och påverkar varandra. Vid analysen strävar 
forskaren efter att hitta gemensamma teman i intervjuerna som kan vara av intresse för studien. 
Vanligtvis används grundad teori för att utforska nya problemområden, varför metoden kan 
kallas induktiv. Men eftersom antaganden som växer fram under processens gång också prövas 
mot empirin, är metoden i en mening även deduktiv (Guvå & Hylander, 2003). 
 
Författarna använde sig av individskyddskravets fyra huvudpunkter inför intervjuerna, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att den som ska intervjuas ska vara väl informerad om vad det 
innebär att vara delaktig i intervjun samt att stor hänsyn till individens integritet tas i beaktning. 
(Alver, Öyen, 1998) Informanterna ska också vara medvetna om undersökningens syfte samt att 
de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Informanten ska också vara väl informerad 
om vilka olika steg undersökningen innefattar. Samtyckeskravet innebär att informanten själv 
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frivilligt ska godkänna sitt deltagande och om barn intervjuas måste föräldrarna eller 
vårdnadshavarna även delge sitt samtycke (Bryman, 2002). Konfidentialitetskravet går ut på att 
informanten ska vara garanterad anonymitet så att informanten ska känna sig trygg och säker på 
att dess identitet inte ska komma till kännedom för andra (Alver, Öyen, 1998). När det gäller 
nyttjandekravet är det viktigt att forskarens material enbart används till just det ändamål som 
angetts i informationen, därmed ska intervjuerna inte användas för annan framtida forskning 
(Bryman, 2002). Hur intervjuerna sedan används i presentationen är beroende av sammanhang 
och syfte. I denna antologi där studierna bygger på intervjuer är citat och referat ur intervjuerna 
ett sätt att visa fram resultaten. Dessutom ger citaten läsaren möjlighet att själv bedöma 
tolkningen som gjorts av intervjuerna (Näsman, 2002). 

Metoddiskussion 
Vi har funnit det svårt att arbeta efter grundad teori eftersom våra erfarenheter och synsätt 
speglat hela forskningsprocessen. Redan vid valet av forskningsområde fanns en föreställning hos 
samtliga medlemmar i gruppen kring de områden vi valt att studera. Även om vi försökte att inte 
bli påverkade av våra erfarenheter och värderingar så är det mer eller mindre omöjligt att förhålla 
sig helt neutral till sitt forskningsmaterial. Vi är även medvetna om att valet av intervjufrågor och 
sättet att formulera frågorna på kan ha påverkat intervjuförloppet. Det vill säga att olika 
intervjuare kan ställa frågor på olika sätt och därmed kan även vitt skilda svar delges intervjuaren. 
Det kan även finnas risk att forskaren inte förhåller sig helt neutral under intervjun och därmed 
ställer ledande frågor, vilka kan påverka informanternas svar. Vi tror att våra värderingar och 
erfarenheter även har speglat analysen och tolkningen av vårt intervjumaterial (Bryman, 2002). 
Grundad teori innebär som sagt att en ny teori ska genereras (Guvå, Hylander, 2003). Detta mål 
har dock inte uppfyllts i denna antologi, vilket i sig inte var syftet med studierna utan det var 
snarare att få en inblick i hur olika individers livsvillkor och identitetsskapande kan se ut.  

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt Anna Lisa Närvänen använder forskare ofta tidigare teoretiska tankegångar för att belysa 
och koppla dessa till sin egen forskning. Hon menar att i en kvalitativ studie ska forskaren ha 
kritiskt granskat och reflekterat över teoretiska tankegångar (Närvänen, 1999). Vi har valt några 
teorier som är gemensamma för samtliga bidrag och dessa presenterar vi inledningsvis. Ytterligare 
relevanta teorier kommer att redovisas i varje enskilt bidrag.  

Vad är ett socialkonstruktionistiskt synsätt? 
I denna antologi utgår vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och anledningen till just 
detta val är att synsättet ofta används inom sociologisk forskning kring sociala angelägenheter. 
Eftersom inom detta synsätt är människans agerande utgångspunkt för verkligheten så har vi 
funnit det vara relevant för vår studie då vi utgår från empirin. Detta i motsats till ett 
essentialistiskt perspektiv som i stället grundar sig på att det faktiskt finns en slags allmängiltig 
"sanning" som skulle gälla alla människor (Månsson, 2004). Numera är det 
socialkonstruktionistiska synsättet ett välkänt perspektiv och kan relateras till bland annat den 
symboliska interaktionismen med exempelvis Mead och Goffman som företrädare. Även 
diskursanalytisk metod är ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt som fokuserar på språkets 
betydelse för den sociala konstruktionen av verkligheten (Jörgensen, Phillips, 2000).  
 
Grundtankarna inom socialkonstruktionismen är att individen själv konstruerar det samhälle som 
individen lever i (Hilte, 1996). Med andra ord finns det ingen självklar verklighet, utan allt är 
beroende på hur individen själv tolkar och skapar sin egen verklighet. Däremot föds människan 
in i en kultur, vilken kan se olika ut för olika individer och denna kultur är försedd med 
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institutioner som skapar social ordning och som lär individerna rätt beteende. Individens identitet 
skapas genom interaktion med andra människor och individens livsvillkor är beroende av 
kontexten. De olika institutionerna som finns i samhället är utformade av människor och är något 
som alla tar del av och påverkas av. Individens relation till världen etableras inom ramen för den 
samhällskultur som existerar, samt dess institutioner  (Hilte, 1996).  
 
Enligt Per Månsson menar Berger och Luckmann att samhällsvetenskapen innebär ett studerande 
och ett ifrågasättande av beteenden och varför dessa beteenden ser ut som de gör. Den sociala 
ordningen utgår ifrån att individen beter sig utifrån de regler, koder och normer som är specifika 
för den kontext individen befinner sig i, samt för tid och rum. Dessa regler, koder och normer 
skapar en mening hos individen vilket medför att individens uppfattning av världen och den egna 
självbilden påverkas. Det finns sociala ordningar som kan uppfattas som "normala" och som tas 
för givna, exempelvis den vedertagna synen på kön, etnicitet, klass, ålder och sexualitet (Månsson, 
2003). Exempelvis måste en individ som kommer till ett nytt land anpassa sig till det nya landets 
rådande regler och normer för att inte uppfattas som avvikande av omgivningen. Ytterligare ett 
exempel är att det är viktigt att agera utifrån sin könstillhörighet för att passa in i det rådande 
samhällssystemet. 
 
Författarna Berger & Luckmann menar att verkligheten är en mänsklig social konstruktion och 
att denna sociala konstruktion av verkligheten bygger på det vardagskunnande eller ”sunda 
förnuft” som människor har om olika förhållanden i samhället. Berger & Luckmann menar att 
individen upplever samhället som en objektiv verklighet, vilken byggs upp genom relationer och 
möten mellan människor. Kunskapen om hur samhället fungerar bygger på hur respektive 
individer handlar enligt inlärda mönster. Signifikanta andra, det vill säga familj eller andra 
betydelsefulla människor i individens närhet, har stor betydelse för hur individen handlar och när 
handlingarna upprepas blir de till en vana. Berger & Luckmann använder sig av begreppet 
typifiering, som innebär hur och på vilket sätt människor upplever och uppfattar sin omvärld. De 
menar att med hjälp av typifieringar av rutinmässiga företeelser, människor och upplevelser 
skapar individen en bild av sin omvärld. Dessa typifieringar är socialt accepterade och underlättar 
för individen att förstå och handla i sin vardag. Exempel på en typifiering kan vara språket 
eftersom att när individen lär sig språket kan det vara lättare att förstå omvärlden. Det är också 
typifieringar som bidrar till att individen kan känna trygghet och tillfredställelse i samhället. Utan 
dessa typifieringar skulle individen antagligen känna sig förvirrad och osäker på sin egen sociala 
roll i samhället. Berger & Luckmann menar att samhället betraktas av individen som en objektiv 
verklighet, men samtidigt som den är objektiv är den föränderlig och kan således också ses som 
subjektiv (Berger, Luckmann, 1998). 
 
Enligt Giddens kan individen ibland välja olika slags livsstilar beroende på tid och rum och detta 
kallar han för livsstilssektorer (Giddens, 1999). Han hävdar att roller och identiteter konstrueras 
och rekonstrueras dagligen i det sociala livet, rollerna förändras ständigt beroende på vad som 
händer och vem individen möter (se Goffman). Han menar därmed inte att rollerna är bestämda 
av en särskild struktur utan att det egna handlandet utgör en viktig del av individers liv (Månsson, 
2004). 

Socialisation - Livsvillkor - Identitet   
I detta kapitel ämnar vi förklara viktiga aspekter för individens socialisering, samt vilken betydelse 
livsvillkoren har för identitetsskapandet och för socialiseringsprocessen i dagens moderna 
samhälle.  
 
Socialisation innebär enligt Giddens de sociala processer som hos barn bildar en medvetenhet om 
jaget och om sociala normer och värden. Han menar att socialisationen pågår genom hela livet 
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även om processerna är särskilt viktiga under barndomen (Giddens, 1998). Hur 
socialiseringsprocessen ser ut skiljer sig givetvis åt mellan individer men det finns ändå några 
gemensamma stadier som alla individer går igenom på ett eller annat sätt. Berger & Luckmann 
menar att det finns två viktiga stadier som de anser är betydelsefulla för individens 
identitetsskapande och socialisation. Det första stadiet är den primära socialisationen som en individ 
påbörjar redan innan födseln och genom vilken individen blir en medlem i samhället. Den 
primära socialisationen anses som mest betydelsefull för individen då det är här grunden läggs för 
individens framtida värderingar. Berger & Luckmann menar att de signifikanta andra har stor 
betydelse för individens socialisation, särskilt under det primära stadiet då de signifikanta andra 
fungerar som en länk till omvärlden. De signifikanta andras definition av verkligheten tas för 
given och upplevs för barnet som riktig verklighet. Även den samhällsklass barnet föds in i 
påverkar perspektivet på den sociala världen. Barnet identifierar sig med de signifikanta andra 
genom att det övertar de signifikanta andras roller och attityder och omvandlar dessa till sina 
egna. Med andra ord reproduceras de signifikanta andras roller och attityder genom barnen. 
Berger & Luckmann menar vidare att vid primär socialisation uppfattar barnet sina signifikanta 
andra som förmedlare av verkligheten. En del av de kriser som uppstår efter den primära 
socialisationen orsakas ofta av insikten om att ens föräldrars värld inte är den enda värld som 
existerar utan har en mycket särskild social lokalisering, typisk för medlemmar tillhörande deras 
samhällsklass (Berger & Luckmann, 1998). Ett exempel på en kris som kan uppstå är när ett 
skilsmässobarn upptäcker att normen för en "riktig" familj grundas på att föräldrarna lever 
tillsammans i ett äktenskap.  
 
Det andra socialisationsstadiet är den sekundära socialisationen som beskrivs som en process som 
leder en redan socialiserad individ in i nya sektorer av samhällets objektiva värld (Berger & 
Luckmann, 1998). Detta stadie hänvisar till den socialisation som sker under ungdomen och 
under tiden som vuxen. Framförallt har skolan en viktig roll för den sekundära socialisationen, 
men även massmedierna och kamraterna är viktiga för individens fortsatta socialisering (Connell, 
2003). Exempelvis kan ett stereotypt förmedlande av könsroller inom media lära flickor och 
pojkar hur de ska bete sig, se ut och agera utifrån sin könstillhörighet.  
  
Per Månsson skriver i Moderna Samhällsteorier om George H. Meads syn på socialisation och han 
menar att medvetandet om det egna jaget växer fram i interaktion med andra människor i en 
socialisationsprocess (Månsson, 2004). Hilte tolkar Charles Cooley och han menar att han liksom 
Mead, är anhängare till den symboliska interaktionismen. Cooley använder sig av begreppet 
spegeljag, som syftar till att förklara hur människans identitet formas i interaktion med andra. 
Denna spegling av jaget kännetecknas av tre dimensioner. För det första har vi en bild av hur 
andra ser på oss, för det andra värderar vi denna bild och för det tredje upplever vi bilden 
antingen tillfredställande eller nedvärderande. Cooley menar att eftersom människan inte är 
någon tankeläsare är det svårt att veta hur andra tänker kring ens egen personlighet. Cooley 
menar därför att det individen känner när den tänker på sig själv grundar sig på vad den tror att 
andra människor tänker kring honom eller henne (Hilte, 1996). Det vill säga att om en invandrare 
tror att en svensk tycker att hon eller han är avvikande så känner sig därmed invandraren 
avvikande i andra svenskars närhet.  
 
Anthony Giddens menar att livsvillkor utgör de förhållanden som individen lever under, 
exempelvis vilken klass individen tillhör, vilket kön, vilket etniskt ursprung, sexualitet eller vilken 
ålder individen har. Dessa olika faktorer skapar skilda förutsättningar och begränsningar för 
individen och det som uppfattas som dåliga eller goda livsvillkor är en individuell bedömning. 
Således ser livsvillkoren olika ut för de flesta människor och därmed skiljer sig också 
socialisationsprocessen åt. Giddens menar att socialisering är en process som alla individer går 
igenom under hela sitt liv. Det är genom denna process individen lär sig normer och värderingar 
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och för att få tillträde till den redan existerande världen måste vi alla socialiseras in i den 
(Giddens, 1998). 
 
Giddens menar att utvecklingen under den moderna tiden har förändrats i en mycket snabbare 
takt än under tidigare tidsperioder. Genom globaliseringen har det också blivit lättare att 
upprätthålla sociala institutioner och vissa av dagens sociala strukturer kan inte gå att finna under 
tidigare tidsperioder och att det är helt andra system som formar den moderna 
samhällsuppbyggnaden i dag (Giddens, 1996). Giddens menar att i dagens moderna samhälle 
måste identiteten utforskas och konstrueras av individen själv, det finns inte som i tidigare 
samhällen en given väg att gå igenom livet. Giddens menar att självreflektion och 
självmedvetande är grundläggande för identiteten men en individ blir också alltid påverkad av 
strukturer i samhället. Han menar att motsatsförhållandet mellan objektivistisk och subjektivistisk 
samhällsteori måste sammanlänkas. När sociala fenomen studeras bör även individers handlingar 
undersökas och hur dessa handlingar medverkar till återskapandet av sociala system i tid och rum. 
Han menar vidare att sociala system eller institutioner vare sig har behov eller syften, utan det är 
enbart människor som besitter den förmågan (Månsson, 2004). Giddens hävdar att i dagens 
moderna samhälle där tid och rum omorganiserats och det lokala ersatts av det globala, är valet 
det grundläggande i individers liv. Dagens kunskaper har lett till ett traditionsbrytande, människor 
har fått större möjligheter att välja hur de vill utforma sina liv och livet styrs hela tiden av 
valmöjligheter. Ett av alla val gäller livsstilens dominans, vilken enligt Giddens innebär, att 
människor tvingas till att välja vilken livsstil de vill förknippas med. Han menar att livsstilar inte 
enbart tillfredställer nyttobehov, utan också hos individen skapar en självidentitet (Giddens, 
1999).  
 
Vad begreppet identitet egentligen står för är komplext och svårt att ge ett entydigt svar på även 
om den självklara översättningen helt enkelt borde vara vem man är. Eftersom identiteten utgörs 
av kroppsliga, psykologiska, sociala och kulturella faktorer som interagerar med varandra skulle 
begreppet också kunna översättas med personlighet, karaktär eller social roll (Ahmadi, 1998).  Giddens 
menar att identitet är något som särskiljer drag eller egenskaper hos en individ eller grupper av 
individer. Han menar att identiteten utgörs av sociala "markörer" och ett exempel på en sådan 
kan vara namnet som för vissa kan vara en viktig del av individualiteten. Sätten att förstå 
identitetsskapandet kan variera och enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt är identitet något 
föränderligt, det vill säga att en individ har inte enbart en identitet utan flera sociala identiteter som 
varierar beroende på tid och rum. Den personliga identiteten beror som sagt på sammanhanget 
men grundar sig på ett samspel med den yttre världen, vilket i sin tur bidrar till formandet av 
individens identitet. Dagens samhälle är inte lika traditionsbundet som det var tidigare, 
exempelvis var det förr självklart att sonen till en bonde skulle ta över gården medan det i dag 
inte alls är lika självklart. Detta eftersom individen i dag har fler och mer möjligheter att välja fritt 
vad den helst önskar göra. Individer kan även ha gemensamma identiteter, vilket innebär att en 
grupp av människor strävar mot samma mål, exempelvis kan homosexuella ha en gemensam 
strävan efter att bli accepterade i samhället eller flyktingar kan ha ett gemensamt mål att bli 
integrerade i det nya samhället (Giddens, 1998). 
 
Individers olika bakgrundsförhållanden och olika förutsättningar beroende på klass, kön, 
sexualitet, etnicitet och ålder utgör grunden för individens livsvillkor och identitetsskapande. 
Normen i Sverige är en gift, vit, heterosexuell man i medelåldern och de individer som inte 
innefattas i denna kategori uppfyller oftast inte normen och kan därmed hypotetiskt sett betraktas 
som avvikare. Exempelvis kan en kvinna med invandrarbakgrund ses som dubbelt avvikande i ett 
sällskap där majoriteten är vita män. Skilsmässobarn kan också ses som avvikande i ett sällskap 
med andra barn vilka har föräldrar som lever tillsammans. I nästa kapitel kommer vi att redovisa 
djupare kring dessa tankegångar som rör just vad som kan uppfattas som normalt eller avvikande. 
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Teoretiska perspektiv på normalitet och avvikelse 
Det går att ifrågasätta varför det är så viktigt för samhället att skapa gränser mellan vad som ska 
accepteras som normalt respektive avvikande. Socialkonstruktionisterna menar enligt Hilte att 
människorna är samhällets konstruktörer som skapar den värld de lever i. Det finns ingen 
självklar relation mellan människan och världen, vilket gör människan otrygg. Individen föds 
dock till en kultur, vilken till viss del kan ge trygghet eftersom samhället använder sig av 
sanktioner och kontroll för att människor ska ställa sig i ledet och inte avvika (Hilte, 1996). 
Begreppen normalitet och avvikelse skulle kunna ses som bundna till varandra, på så sätt att 
skapandet av och gränserna för vad som ses som normalt också kan avgränsa det som faller 
utanför ramen och som då blir avvikande. Konstruktioner av normalitet och avvikelse står således 
i kontrast till varandra, det vill säga för att definiera någon som normal behövs en motpol för att 
kunna definiera någon annan som avvikande. Det som betraktas som normalt respektive 
avvikande skiljer sig åt beroende på vilken kultur individen lever i och vilka regler och normer 
som gäller för just denna kultur. Giddens menar att det är svårt att göra en definition av 
begreppet avvikelse eftersom vad som uppfattas som avvikande skiljer sig åt beroende på i vilken 
kontext individen befinner sig (Giddens, 1998). Exempelvis om ett heterosexuellt par befinner sig 
på en middag där övriga gäster är homosexuella blir det heterosexuella paret avvikande i just det 
sammanhanget. Således kan alla individer betraktas som avvikande beroende på kontext, tid och 
rum.  
 
Mats Hilte har delat in avvikandet i tre olika grupper för att lättare förklara vad som menas med 
olika typer av avvikande. Den första gruppen kallar han för anomiskt beteende och det innebär att 
den ekonomiska regleringen av exempelvis arbetsmarknad och ekonomi kan påverka individens 
beteende. En av förespråkarna till det anomiska beteendet är Durkheim och han menar att den 
sociala omgivningen bör vara i balans med människans behov och de resurser som finns hos 
varje person. Det andra är avvikandet som ett upprätthållande av normalitetens gränser vilket innebär 
att avvikande i flera fall kan vara ett sätt för grupper att upprätthålla och markera tydliga gränser i 
samhället. Det avvikande jämförs med det som anses vara normalt och för att vi ska upprätthålla 
den sociala ordningen i samhället krävs att det finns ett antal avvikare. Det är i ett samspel mellan 
de avvikande och våra ”sociala kontrollsystem” som vi markerar i vilken mängd ett avvikande kan 
betraktas vara normalt eller vara ett tydligt och markerat avvikande. Det tredje som nämns är 
avvikandet som en bristfällig rollutövning och detta bygger enligt Hilte, på T. Parsons resonemang som 
grundas på att individen antingen har haft en bristfällig socialisation eller att denne håller sig 
undan på grund av sjukdom och därmed avsocialiseras genom sitt utanförskap (Hilte, 1996). 
 
Hilte skriver att enligt det strukturfunktionalistiska perspektivet med Emilé Durkheim i spetsen, 
förekommer avvikelse i relation till sociala normer, samtidigt som dessa normer både är relativa 
och föränderliga. Det som uppfattas som normalt i en kultur kan vara helt avvikande i en annan. 
Men hur skapas då normen för vad som i en viss kultur anses vara normalt och inte? Durkheim 
menar enligt Hilte att samhället hålls samman av de föreställningar människor delar med 
varandra. Genom föreställningar om hur saker ska vara, skapas stabilitet och ordning. Durkheim 
talar om detta som det kollektiva samvetet. Han menar att det kollektiva samvetet styr våra 
handlingar, men samtidigt också begränsar dem. Ett avvikande beteende kan vara ett sätt för 
grupper att göra den egna kulturens gränser tydliga. Durkheim anser enligt Hilte att samhället har 
ett intresse i att producera avvikare för att garantera upprätthållandet av den sociala ordningen, 
ett sådant här kontrollsystem över samhällets medlemmar gör att medlemmarna strävar efter 
normalitet. Rör sig personer utanför gränserna agerar de övriga medlemmarna med exempelvis 
stämpling och utanförskap. Det är i samspelet mellan avvikarna och de sociala 
kontrollinstanserna som samhället markerar hur mycket avvikande som tolereras för att systemet 
skall kunna upprätthålla sin kulturella integritet. I det samspelet tydliggörs gränserna mellan det 
tillåtna och förbjudna, det normala och det avvikande och mellan oss och dem (Hilte, 1996).  
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Enligt Giddens blir individer avvikande när de bryter mot de uppsatta regler och allmänt 
vedertagna normer som finns i samhället. Detta kan leda till att de av myndigheter och andra 
människor kan bli stämplade som avvikare (Giddens, 1998). Erwing Goffman menar att de finns 
tre typer av stämpling, vilka är kroppsliga missbildningar, olika fläckar på den personliga 
karaktären och stambetingade. Exempel på dessa tre typer kan vara ett missbildande 
födelsemärke, en tidigare fängelsevistelse eller en rasminoritet (Goffman, 1972/2004).  
 
Goffman menar att en stigmatiserad individ kan bemötas olika av sin omgivning beroende på 
stigmats synlighet. Exempelvis kan ett kroppsligt missbildande göra mötet obehagligt för båda 
parter och som ett försvar kan både den stigmatiserade och personen den möter välja att ignorera 
att se stigmat och på så vis kan vi normalisera avvikandet (Hilte, 1996). Ett exempel på ett 
kroppsligt stigma kan vara ett väl synligt födelsemärke i ansiktet. I mötet mellan den 
stigmatiserade och den icke stigmatiserade kommer troligtvis båda parter att reflektera över 
stigmat men välja att inte tala om det.  
 
De teorier som vi nu redovisat för har vi funnit väsentliga för kommande delar i denna antologi 
och kommer att ligga till grund för den fortsatta läsningen. 

Presentation av de olika bidragen 
Antologin inleds med Karin Berglunds bidrag som handlar om hur barn och ungdomars 
identitetsskapande och uppväxtvillkor kan påverkas av att föräldrarna skiljer sig eller separerar. 
Tyngdpunkten ligger på hur deras identitetsskapande och uppväxtvillkor kan förändras genom 
denna upplevelse. Både de negativa och positiva aspekterna av skilsmässa kommer att studeras. 
Därefter följer Jessica Lifströms studie som handlar om hur homosexuella upplever sina 
livsvillkor samt hur de ser på förutsättningar till identitetsskapande i dagens samhälle. Några av de 
frågor som studeras är hur de homosexuella upplever att de bemöts i samhället och om synen på 
homosexuella har förändrats?  Det tredje bidraget, skrivet av Astrid Bolados Aguilera handlar om 
hur individens identitet och livsvillkor förändras i och med en inflyttning till ett nytt land. Tanken 
här är individer som skiljer sig från andra, de individer som har upplevt saker i sitt hemland som 
individer i det nya landet inte kan förstå. Å hur detta i sin tur kan påverka deras tankesätt och 
deras sätt att leva, med andra ord hur deras identitet har påverkats. I det sista bidraget studerar 
Maria – Theresia Rosén hur barn i förskoleåldern identifierar sig i dagens moderna samhälle med 
dess nya diskurser om kön. Studiens fokus ligger på hur diskurserna om genus i det offentliga 
rummet påverkar och appliceras på barnen. Sålunda anknyter samtliga bidrag till de 
frågeställningar vi redogjorde för i syftet.  
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Skilsmässa – på gott eller ont? 

- en studie baserad på upplevelser av en skilsmässa eller 
separation. 

Karin Berglund 

 

Inledning 
I dagens moderna samhälle ställs det allt högre krav på oss för att vi som individer ska lyckas med 
både vårt yrkesverksamma liv, vad gäller karriär, och med att uppnå en stabil ekonomi samtidigt 
som vi ska lyckas med familjeliv och familjebildning. 1 I undersökningar som gjorts om vad 
individen värderar vara viktigast är arbete och familj det som sätts i första rum. Sammantaget kan 
sägas att om vi inte når tillfredställelse i vårt arbete och familjeliv så blir vi heller inte nöjda med 
helheten i våra liv (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). I dagens samhälle har det uppstått en 
kollision mellan kärlek, familj, arbete och den personliga friheten menar Jill Gutenfelt 2. 
Orsakerna till detta menar författarna är att det i dagens samhälle finns en motsägelse mellan vårt 
familjeliv och arbetsliv (Knoll & Witt, 2005). Det var bland annat dessa resonemang som väckte 
mitt intresse för att vilja studera familjen genom att intervjua personer som har erfarenhet och 
upplevelser av en skilsmässa eller separation. Kanske kan det vara så att med ökande krav då det 
gäller antingen det ena eller det andra som har med våra liv att göra så väljer vi att helt enkelt ge 
upp familjelivet för att vi inte orkar med att bry oss om andra utan istället väljer att leva själva? 
Jag har en föreställning om att det många gånger framställs som negativt att skiljas eller separera 
och detta medförde en nyfikenhet att undersöka närmare om en skilsmässa också skulle kunna 
vara positiv, alltså inte bara medföra negativa upplevelser för de individer som upplever  att 
föräldrarna skiljer sig eller separerar. 

Syfte och frågeställningar  
Mitt valda syfte är att undersöka hur barn och ungdomar kan påverkas i samband med att 
föräldrarna skiljer sig eller separerar under deras uppväxt. Tyngdpunkten kommer vidare att ligga 
på hur deras identitetsskapande och deras uppväxtvillkor kan förändras genom denna upplevelse. 
De frågor som jag valt att söka svar på är följande:  
 

• Hur kan unga individer påverkas vid en skilsmässa/ separation?  
• Hur kan unga individers identitetsskapande påverkas av en skilsmässa/ separation?  
• Vilka uppväxtvillkor har unga som lever växelvis hos sina föräldrar eller enbart med sin 

mamma eller pappa?  
• Kan en skilsmässa/ separation medföra både positiva och negativa erfarenheter för den 

unga individen?  
• Vad har informanterna för syn på skilsmässor/ separationer i dagens samhälle? 

 
Dessa frågor ämnar jag studera genom att intervjua unga vuxna som själva har varit med om en 
skilsmässa eller separation i familjen. Genom deras tolkningar, upplevelser och erfarenheter av 
                                                 
1 Enligt författarna Bygren, Gähler och Nermo i boken Familj och arbete – vardagsliv i förändring i sin tolkning av 
Wikmans med flera. 
2 Jill Gutenfelts egen tolkning av författarna Barett & MacIntosh i boken Ensam tillsammans. 
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skilsmässoprocessen hoppas jag kunna närma mig detta med hjälp av föreliggande 
frågeställningar. Detta kommer att göras genom informanternas efterhandskonstruktioner av sina 
minnen från föräldrarnas skilsmässa eller separation (Kaijser & Öhlander, 1999). 

Bakgrund 
Dagens familjemönster har genomgått stora förändringar de senaste femtio åren. Fram till mitten 
av sextiotalet var äktenskapet mer eller mindre som en norm, det vill säga att vi gifte oss innan vi 
flyttade hemifrån och sedan skaffade barn. 1974 skedde en stor förändring i lagen som reglerade 
skilsmässan. Denna förändring innebar att processen både blev enklare och gick snabbare för 
dem som ville skiljas än vad den hade gjort tidigare. Denna lagändring medförde att antalet 
skilsmässor ökade med 67 %. Efter 1974 har antalet skilsmässor legat på ungefär samma nivå, 
men under de senaste tio åren har en liten ökning kunnat ses. En av de vanligaste orsakerna som 
uppges vid en skilsmässa är att parterna hävdar att de ”vuxit isär” medan andra orsaker kan vara 
ekonomi, missbruk, otrohet eller konflikter av skilda slag. I majoriteten av fallen är det kvinnan 
som väljer att ta initiativet till skilsmässan och det skulle kunna ges en förklaring med att det idag 
är fler kvinnor som förvärvsarbetar och att de genom detta också ställer högre krav på 
jämställdhet, framförallt i hemmet. Äktenskapens stabilitet minskar och det är idag fler som väljer 
att skilja sig eller separera. Ett kännetecken för dagens familjer är att det är färre som väljer att 
ingå äktenskap men samtidigt är det fler som väljer att leva i samboförhållanden istället, både före 
och efter att de har skaffat barn. Orsaker till att vi väljer att flytta samman eller gifta oss senare 
idag menar flera författare beror på att utbildningstiden har blivit längre och att detta i sin tur 
påverkar familjebildningen. Vi skaffar barn senare i livet och medelåldern för kvinnan när hon 
skaffar sitt första barn är idag uppe på trettio års ålder (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). 
 
Antalet ensamförhållanden har ökat i och med det ökade antalet skilsmässor och separationer. De 
ensamstående mödrarna är en grupp som ökat samt att det idag finns många familjer som består 
av barn från ett eller flera förhållanden då de skilda föräldrarna valt att skaffa sig nya partners 
(Bygren, Gähler & Nermo, 2004). Vidare diskuterar Anthony Giddens (2003) om hur barn som 
växer upp i familjer med en frånvarande fader eller moder kan påverka barnets socialisation och 
uppväxt (Giddens, 2003). I familjer där barn växer upp med endast en förälder skulle detta kunna 
ses som en brist i barnens socialisation eftersom barn kan behöva flera personer i sin närhet att 
identifiera sig med, några av dessa skulle kunna vara barnets mor- eller farföräldrar eller en annan 
vuxen person som befinner sig i barnets närhet (Bäck- Wiklund & Johansson, 2003). Författarna 
Dennis & Erdos redogör för sitt resonemang om att barn som växer upp utan två vuxna i 
familjen missar hur samarbete och konflikter kan hanteras och det menar de skulle kunna påverka 
barnens egen syn på kommande föräldraskap när de själva ska bli föräldrar (Giddens, 2003).  

Familjen – en föränderlig enhet? 
I min del av antologin är det flera begrepp som skulle kunna tolkas olika och för att tydliggöra 
vad jag menar när jag skriver om begreppen skilsmässa, separation och familj har jag valt att redovisa 
dessa närmare. När jag skriver om skilsmässa är det enligt mig då ett äktenskap upplöses och en 
eller båda makarna är överens om detta beslut. Det kan vara både en ekonomisk och en psykisk 
påfrestning vilken kan se mycket olika ut från fall till fall (Dalid, 2000). En separation är när ett 
par väljer att flytta isär som har levt tillsammans utan att de har varit gifta. Vid en separation har 
de båda parterna istället oftast endast en muntlig överenskommelse om det inte finns ett skrivet 
papper om hur en eventuell bodelning ska gå till och om båda parternas rättigheter och 
skyldigheter gentemot varandra. Det vill säga att de inte har samma juridiska skyldigheter 
gentemot varandra vilket gör att hela processen många gånger går fortare vid en separation än vid 
en skilsmässa (Bäck – Wiklund & Johansson(red), 2003). Jag finner det vara svårt att skilja dessa 
begrepp helt från varandra eftersom de mer eller mindre kan innefatta samma saker framförallt 
för barnen. Exempelvis en separation eller skilsmässa behöver inte ge sig till uttryck olika för 
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barnen eftersom det i praktiken innebär att mamma och pappa väljer att flytta till var sina 
boenden och att det slutar med att barnen får bo på ett ställe eller flytta mellan sina föräldrar eller 
att föräldrarna flyttar fram och tillbaka och låter barnen bo kvar på samma ställe. Min definiering 
av familjen är två vuxna personer som lever tillsammans med sina barn, både biologiska och så 
kallade ”bonusbarn”. Den traditionella kärnfamiljen, det vill säga mamma, pappa och deras 
gemensamma barn finns i tanken som ett slags grund för hur familjen kan se ut. Denna 
familjeform kan också förändras till att bli en enföräldersfamilj eller ombildas till olika typer av 
familjebildningar med partners som har barn både gemensamt och från tidigare förhållanden eller 
äktenskap. I dagens samhälle är det inte heller ovanligt att två partners av samma kön lever 
tillsammans i en familj (Knoll & Witt, 2005). Dagens familjebildningar kan många gånger skilja 
sig mycket från varandra och det är inte säkert att den ena familjen är den andra lik. Här har skett 
stora förändringar de senaste 20 – 30 åren och den traditionella kärnfamiljen är långt ifrån alltid 
den ultimata familjesammansättningen utan att vi väljer själva den lösning som vi finner vara 
lämpligast för varje enskild familj. 

Metod  
Jag började med att genomföra en observation på en myndighet i en större stad. Där studerade 
jag deras besöksrum samtidigt som jag fick chans till att kort ställa frågor till en från personalen, 
vilket inte kommer att redovisas i mitt empiriska material. Min tanke med observationen var 
främst att få idéer och förslag som jag sedan skulle kunna använda mig av när jag formulerade 
mina intervjufrågor. Att finna informanter har inte varit helt problemfritt men i det stora hela har 
det fungerat bra. Informanterna har jag främst sökt i min bekantskapskrets och i ett fall kunde en 
av mina informanter hjälpa mig med kontakt med en ytterligare informant. Mina informanter är 
fyra kvinnor i åldern 16 -30 år och gemensamt för dem är att de alla har upplevt sina föräldrars 
skilsmässa eller separation under sin uppväxt. Vid genomförandet av mina intervjuer har jag 
använt mig av delvis färdiga frågor, det vill säga en form av semi- strukturerad intervju. Frågorna 
har ställts till informanten i varierad ordningsföljd och jag har försökt att vara flexibel i min roll 
som intervjuare. Min tanke med detta har varit att försöka få intervjun till att bli mer lik ett samtal 
eller en dialog mellan mig och informanten. Jag har spelat in intervjuerna med hjälp av en 
bandspelare. Intervjuerna har sedan ordagrant transkriberats i sin helhet dock har vissa justeringar 
gjorts i excerpterna för att göra läsningen tydligare och mer lättläst (Bryman, 2002). 
Transkriptionerna har jag därefter kodat och analyserat enligt Grundad Teori. Vid kodning har 
jag sökt efter gemensamma teman vilka jag kommer att använda som rubriker i min analys av 
resultatet (Guvå & Hylander, 2003). Vid kodning har jag också sökt efter om mina informanter 
upplever att de har liknande tankar och erfarenheter av sina föräldrars skilsmässor eller 
separationer.  
 
Vid genomförandet av samtliga intervjuer lät jag mina informanter bestämma en plats för 
intervju. Detta gjordes medvetet av mig då jag ville att informanten skulle känna sig bekväm i 
situationen eftersom intervjuns tema kan uppfattas som känslosamt framförallt för informanten 
men även för mig som intervjuare (Bryman, 2002). Två intervjuer genomfördes i respektive 
informanters egna hem och den tredje intervjun utfördes hemma hos informantens syster 
eftersom hon befann sig där på tillfälligt besök. Min fjärde och sista intervju genomfördes i mitt 
hem efter att informanten själv uttryckt att det kändes bekvämt för henne. Jag ville att 
informanterna skulle vilja bli intervjuade och inte känna tvång om deltagande. I min roll som 
forskare strävade jag efter att uppnå individskyddskravets fyra punkter vilka är kriterier som rör 
informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskravet (www.vr.se) Jag informerade 
även mina informanter om att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst under 
intervjun kunde välja att avbryta sitt deltagande eller inte svara på mina frågor. Jag har också 
informerat dem om att jag kommer att behandla det inspelade materialet konfidentiellt samt att 
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namn eller annat som kan göra dem igenkända byts ut, allt för att deras anonymitet ska kunna 
hållas hemlig (Kvale, 1997).  
 
Jag är medveten om att mitt val av ämne ställer höga krav på mig i min roll som forskare och 
intervjuare eftersom att jag ställer frågor till informanterna om sådant som kan uppfattas som ett 
känsligt och privat ämne då det i de många fall kan kännas utlämnande för informanten att 
berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Inför intervjuerna har jag varit medveten om att det 
många gånger säkert kan vara jobbigt att ”öppna sig” så mycket för en person som inte känner 
informanten speciellt väl. Detta kan också påverka mig som intervjuare att jag kan ställas inför 
situationer som kan bli känslosamma även för mig då informanten berättar om sina upplevelser 
av sina föräldrars skilsmässa eller separation som i flera fall kan ha varit både traumatisk och 
jobbig (Kaijser & Öhlander, 1999). 
 
Mina informanter har alla på ett eller annat sätt bearbetat sina föräldrars skilsmässa och 
separation vilket även det var viktigt för mig när jag frågade dem om de ville bli intervjuade. 
Detta var framförallt för att jag inte ville hamna i en situation där informanten blev ledsen eller 
inte kunde hantera sina känslor på annat sätt då jag inte anser mig besitta de kunskaper och 
färdigheter som krävs av mig som intervjuare i en sådan situation. Valet av informanter gjordes 
av mig personligen och det var framförallt tre urvalskriterier som jag strävade efter att försöka att 
uppnå. Det första kriteriet var att informanterna valdes ut av mig främst efter deras ålder. Viktigt 
för mig var att alla mina informanter var fyllda minst 16 år eller mer. Detta var för mig ett 
medvetet val vilket jag motiverar med att jag anser att då en individ är 16 år eller mer så bör de 
betraktas mer eller mindre som vuxna och själva kunna avgöra om känner att de orkar berätta om 
sina upplevelser för mig som intervjuare. Det andra och tredje kriteriet vid val av informanter var att 
de ska ha upplevt sina föräldrars skilsmässa/ separation under sin uppväxt eller att de har 
liknande upplevelser genom att ha vuxit upp med skilda/ separerade föräldrar från det att de var 
mycket små och inte har minnen från själva uppbrottet. Jag hade alltså inga önskemål om genus, 
klass, etnisk bakgrund eller liknande då jag valde ut mina informanter. Mina informanter blev till 
sist fyra kvinnor vilka jag kommer att presentera vidare i ett av kommande kapitel.  

Metoddiskussion 
Min studie grundas på intervjuer med fyra kvinnor vilket inte var något jag strävade efter vid 
arbetets början. Jag är medveten om att mina resultat inte går att generalisera till en hel grupp 
som upplevt en skilsmässa eller separation, men till viss del kan mitt resultat ge en vidare inblick i 
ämnet, då man kan anta att mina informanters utsagor också kan visa på generella tendenser. Jag 
utgår från att individens utsagor speglar det sociala sammanhang som denne lever i. På så sätt kan 
till exempel samhällets uppfattningar göra avtryck i individuella tolkningar, även om sådana 
tolkningar givetvis också beror på individuella variationer. I min roll som intervjuare finner jag att 
jag varit så neutral som möjligt under intervjuerna. Jag finner det vara nästintill omöjligt att inte 
ställa någon eller ett par ledande frågor under intervjuerna hur väl jag som intervjuare än 
förbereder mig eller tänker på hur jag ställer mina frågor. Ett av mina mål med varje intervju var 
att lyssna på varje informants egen berättelse och att de skulle befinna sig i centrum samt att jag 
skulle sträva efter att lyssna på informanten utan att påverka denne med mina egna tankar och 
funderingar om mitt valda tema. Alla intervjuerna har flutit på bra och jag har uppfattat att 
situationerna upplevts vara bekväma både för mig och för mina informanter.  
 
Eva Fägerborg skriver i boken Etnologiskt fältarbete om hur informanters berättelser kan se olika ut 
beroende på att de berättar om sina upplevelser i efterhand och inte upplever en skilsmässa eller 
separation idag, att deras berättelser istället blir en typ av efterhandskonstruktioner. Berättelserna 
kan säkerligen påverkas av hur deras livssituation ser ut idag och även av hur deras relation till 
föräldrarna är idag i jämförelse med hur det var vid tiden för skilsmässan. Många gånger minns vi 
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vad vi vill minnas och kanske väljer att inte berätta allt om det är något som känns obekvämt eller 
som är avslutat. De händelser som är förknippade med glädje och sorg är sådant som vi många 
gånger har lättare att minnas (Kaijser & Öhlander, 1999). Att informanterna berättar om sina 
upplevelser i efterhand kan ses som en brist, men det skulle också kunna vara så att med tiden så 
klarnar bilden över hur det egentligen var och vad det var som hände. Flera av mina informanter 
har långt efter skilsmässan frågat sina föräldrar om hur det egentligen gick till vid skilsmässan och 
om det fanns några orsaker till att det blev som det blev. Detta har informanterna gjort dels för 
att de vill veta och bilda sig en egen bild och dels för att det har blivit ett sätt för dem att bearbeta 
sina upplevelser för att kunna gå vidare i livet.  
 
Jag har som redan nämnts intervjuat fyra kvinnor och delgivits deras berättelser och upplevelser 
av skilsmässa eller separation. Jag har därför inte funnit några skillnader i hur unga kvinnor och 
män skulle kunna uppleva en skilsmässa eller separation på olika sätt utifrån mina intervjuer och 
den valda litteraturen. En av mina informanter upplevde att det var jobbigt att det fanns en 
”tredje person”(bandspelaren) närvarande under intervjun. Hon sa själv att hon tycket att det 
kändes konstigt att en tredje person också lyssnade på vad hon sa men inte var delaktig i samtalet. 
Detta skulle ha kunnat påverka intervjun och de svar som jag fick av informanten men det 
kändes ändå som att det var en lugn och avspänd intervju som genomfördes.  

Presentation av informanter 
Min första informant har jag valt att kalla för Lotta. Hon går första året på gymnasiet och fyller 
17 år i år. Lotta bor i en större stad i västra delen av landet. Lotta har tre systrar som alla har 
flyttat hemifrån och det är hon som är yngst i syskonskaran. Lottas föräldrar skilde sig då hon var 
sex år gammal och vid tiden för skilsmässan var Lottas mamma fast i missbruk, men idag är hon 
fri från detta. Hon bor idag växelvis hos båda sina föräldrar även om det är till största delen är 
hos mamman. Varken Lottas mamma eller pappa lever idag i nya relationer.  
 
Den andra informanten har jag valt att kalla för Anna och hon är 25 år gammal. Hon bor i en 
större stad i Östergötland tillsammans med sin sambo. Vid tiden för skilsmässan var Anna 
femton år. Anna är den äldsta av syskonen och hon har fyra bröder som alla är helsyskon till 
henne. Anna bor idag inte kvar på orten där skilsmässan ägde rum. Båda hennes föräldrar lever 
idag i nya relationer. 
 
Min tredje informant har jag valt att kalla för Sara. Sara är 26 år gammal och hon bor i en större 
stad i Östergötland tillsammans med sin sambo och lilla son. Till skillnad från de andra 
informanterna var Sara endast ett och ett halvt år gammal när hennes föräldrar separerade och 
därför minns hon inte att hennes föräldrar har levt tillsammans. Sara lever idag inte kvar i den 
stad hon vuxit upp i och båda hennes föräldrar lever idag i nya relationer.  
 
Den fjärde informanten har jag valt att kalla för Lena. Lena är 29 år gammal och bor idag med 
sin familj på en mindre ort i Östergötland, hennes familj består av man och två döttrar. Lena har 
upplevt två skilsmässor i sitt liv, den ena då hon endast var ett år gammal och den andra när hon 
var arton. Vid den första skilsmässan var det mamman och Lenas biologiska pappa som skiljde 
sig och vid den andra var det mamman som skiljde sig från Lenas styvpappa. Lena ser på sin 
styvpappa som hennes ”riktiga pappa” och fokus kommer att ligga på den sistnämnda 
skilsmässan. Lenas biologiska pappa lever idag i en ny relation medan hennes mamma och 
styvpappa inte gör det. Lena bor idag inte på samma ort som sina föräldrar.  
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Tidigare forskning 
Det finns mycket litteratur och forskning kring just skilsmässor och separationer. Många gånger 
grundas denna litteratur på upplevelser och utsagor från individer som har upplevt en skilsmässa 
eller separation under sin uppväxt. Jag kommer endast att redovisa några få delar om tidigare 
forskning nedan. Till att börja med kommer jag att redogöra för forskning som rör skilsmässan 
som en mer eller mindre ständigt pågående process samt tydliggöra forskning om olika former av 
föräldraskap eftersom det är en stor och viktig del i dagens moderna familjeliv.  
 
Enligt Gudrun Dalid som har studerat skilsmässor så ser inte en enda skilsmässa lika ut som en 
annan. Det kan skilja mycket mellan varje enskild skilsmässa (och separation) men det som hon 
ser som gemensamt är att alla skilsmässor enligt henne består av tre perioder vilka alla kan ha 
olika längd. Dessa perioder är tiden före skilsmässan, själva skilsmässoprocessen och tiden efter skilsmässan. 
Enligt Dalid är det många gånger tiden före skilsmässan som kan sätta de djupaste spåren hos 
barnen och detta framförallt om den här tiden har kännetecknas av bråk och kanske även 
ovisshet över vad som ska komma att hända och hur det ska bli. Under själva 
skilsmässoprocessen händer det mycket kring barnet och även att skilsmässan i grund och botten 
handlar om två personers relation till varandra så är det i princip oundvikligt att barnen inte blir 
inblandade i skilsmässan. Barnen kan slitas mellan de båda föräldrarna och kanske i vissa fall till 
och med helt mista kontakten med någon av sina föräldrar. Tiden efter skilsmässan menar Dalid 
är resten av livet och det kräver att föräldrarna anstränger sig för att hitta en bra lösning för 
barnen. Hänsyn bör givetvis tas till barnens ålder när barnens vardag planeras och hon menar 
enligt Bente och Gunnar Öberg att föräldrarnas kontakt och förmågan att söka den bästa 
lösningen för barnen i sin tur blir mer eller mindre avgörande för deras hälsa och framtid (Dalid, 
2000). Författarna Coltrane och Adams anser att det är bättre att två föräldrar skiljer sig än att de 
fortsätter att leva ihop om de inte har det bra tillsammans. De menar också att det är bättre för 
barnen att de skiljer sig istället för att deras tillvaro ska kantas av bråk och att föräldrarna lever 
kvar i ett äktenskap eller förhållande ”för barnens skull”. Istället är det bättre att försöka hitta den 
bästa lösningen för barnen efter skilsmässan och att vara överens om att det är barnen som ska 
vara i centrum då det gäller deras önskemål om var de ska bo och liknande (Coltrane & Adams, 
2003).  
 
I och med att familjerna idag i ökad omfattning än tidigare förändras och ombildas på grund av 
ökat antal skilsmässor och separationer har det börjat talas om nya typer av föräldraskap.3 Det 
sociala föräldraskapet menar Jill Gutenfelt är ett av dessa vilket har fått en större betydelse för 
barnen och föräldrarna idag. Begreppet det sociala föräldraskapet förklarar hon med att i dagens 
nybildade och ibland flera gånger ombildade familjer inträder ”plastmammor” och ”plastpappor”, 
”bonusbarn” eller styvsyskon i familjen vilket i sin tur ställer andra krav på föräldraskapet. Hon 
menar att det många gånger upplevs av barnen som positivt att kunna ”välja” sina föräldrar om 
det helt enkelt inte fungerar för barnen att träffa sin biologiska mamma eller pappa efter en 
skilsmässa eller en separation. De sociala banden som finns i de ombildade familjerna kan liknas 
vid en vänskapsrelation och bygger på att barn och vuxen strävar efter att upprätthålla en 
ömsesidig respekt mot varandra för att det ska fungera. De sociala banden kan ibland därför vara 
av större betydelse och upplevas som mer positiva än de biologiska banden för barnet i dess 
relation till sina föräldrar och styvföräldrar (Knoll & Witt, 2005). Barnet skulle därför kunna ses 
ha ett större inflytande över de sociala banden än de biologiska vilka aldrig går att välja eller byta 
ut utan alltid kommer finns där. Detta kan också ses som ett problem för barnen att de kanske 
tvingas att bo med någon av sina föräldrars nya relationer som de inte tycker om men inte har 
möjlighet att välja bort.  

                                                 
3 Enligt Jill Gutenfelt, författare till ett kapitel i boken Ensam tillsammans, (Knoll & Witt(red.), 2005) 
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Margareta Bäck – Wiklund har skrivit mycket i sin forskning om det moderna föräldraskapet. Denna 
typ av föräldraskap menar hon innebär att föräldrarna hela tiden söker efter nya lösningar eller 
alternativ för att få ett så bra och fungerande familjeliv som möjligt och att detta sker genom en 
förhandling mellan de båda oavsett hur familjebildningen ser ut. Denna förhandling mellan 
parterna har som mål att forma en familj som fungerar i både det vardagliga livet och samhället 
(Bäck – Wiklund & Bergsten, 1997). Dagens familjer har idag inte samma rollfördelningar som 
för femtio år sedan utan att familjelivet och föräldraskapet kännetecknas av att det pågår en 
förhandling mellan familjemedlemmarna (Bäck – Wiklund & Bergsten, 1997) (Knoll & Witt, 
2005).  

Teoretiska perspektiv och utgångspunkter 
I denna enskilda teoridel använder jag mig av det socialkonstruktionistiska synsättet vilket 
genomsyrar både den gemensamma och inledande delen samt de enskilda bidragen i denna 
antologi. Detta synsätt innebär att vi alla formas av samhället och vår uppväxt. En skilsmässa 
föreställer jag mig kan påverka den enskilda individen beroende på tid, rum och att våra 
livsvillkor till stor del avgörs genom kontexten. I den gemensamma teoridelen som finns i början 
av denna antologi finns även teorier vilka specifikt går in på identitetsskapande sett utifrån olika 
perspektiv samt teorier om socialisation och livsvillkor. Även teorier om normalitet och avvikelse 
finns beskrivna, vilka jag inte kommer att utveckla i min enskilda teoridel. Jag kommer i denna 
teoridel redogöra för teorier som rör socialisering och uppväxt, de signifikanta andra, det vill säga 
familjens betydelse för den enskilda individen, samt i viss mån teorier om identitetsskapande.  

Socialisering och uppväxt 
George Herbert Mead var en av förgrundsgestalterna till den symboliska interaktionismen som 
myntades på 1930 – talet. Även C H Cooley var en stor anhängare till denna lära och gemensamt 
för dem båda var deras grundläggande intresse var att studera människan och samhället utifrån 
individens perspektiv. Utifrån detta myntades teorin om det sociala jaget, vilken har en 
grundläggande uppfattning om att en människas sociala jag växer fram i ett samspel och i 
interaktion med andra.4 Skapandet av det sociala jaget är en ständigt pågående process som följer 
oss under hela livet. Denna process är framförallt av stor betydelse under vår barndom eftersom 
vi där lägger grunden för vår socialisering. En förutsättning för att detta ska kunna ske är att vi 
utsätter oss för situationer där vi samspelar med andra för att vi på så sätt ska få chansen till att 
skapa olika bilder av oss själva. I Hiltes tolkning av Mead är uppsatta normer och vedertagna 
värderingar något som kan kallas för de generaliserande andre, eftersom dessa påverkar oss i våra 
beslut samtidigt som det hjälper till att skapa det sociala jaget. Mead menar, enligt Hilte, att det 
sker genom ett rollövertagande från de individer som interagerar och samspelar med varandra. 
Detta innebär att vi tar över roller från andra individer, exempelvis från vår mamma och pappa, i 
skapandet av oss själva. Mead menar, enligt Hilte, att vi skapar vårt sociala jag genom att det sker 
en dialog mellan jag(I) och mig(Me), vilket kan förklaras med att jaget är det som utför själva 
handlingen och kan ses som mer spontant medan miget är det som reflekterar över de bilder och 
intryck som vi får genom samspelet med andra individer i vår omgivning (Hilte, 1996). Tomas 
Johansson beskriver detta med att det är genom meningsskapandet som vi senare skaffar oss en 
förståelse för hur människan väljer att skapa sig själv (Johansson, 2004). Med detta perspektiv blir 
det relevant att belysa och analysera frågan hur ungas identitetsskapande och socialisering kan 
påverkas av en skilsmässa eller en separation. Familjen kan ses ha stor betydelse för hur vi senare 
i livet väljer att leva våra liv, tillsammans med en partner eller ensam, beroende på vad vi bär med 
oss för erfarenheter från vår socialisering under uppväxten.  

                                                 
4 Enligt Mats Hilte i boken Avvikande beteende som redogör för Meads teori om det sociala jaget. 
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Cooleys begrepp spegeljag innebär att vi ser oss själva som vi tror att andra uppfattar oss.5 Cooley 
menar att vissa samspelspartners har en större betydelse för vår socialisering än andra. Denna 
grupp benämner han med primärgrupp och den blir ett kännetecken för hur vi skapar vårt 
vardagsliv. Detta kan kännetecknas av en nära kontakt med personer, att vi hjälps åt och att vi 
möter andra från denna grupp ansikte mot ansikte. Exempel på vilka som kan innefattas vara en 
individs primärgrupp är familjen, våra arbetskamrater eller de som vi bor eller lever tillsammans 
med. Det kan även vara andra grupper som vi känner en stark tillhörighet ihop med, som 
exempelvis då vi utövar någon form av fritidsaktivitet eller vid föreningsarbete (Hilte, 1996). 
Enligt detta teoretiska resonemang kan familjens betydelse för individen alltså värderas som 
viktig och högst relevant för en individs socialisation. I en splittrad familj skulle det kunna uppstå 
problem då de unga familjemedlemmarna kan sakna sina föräldrar att spegla sig i. Men å andra 
sidan kan även de eventuella nya familjemedlemmar som styvföräldrar och styvsyskon också ha 
stor betydelse för hur en individs socialisation kan påverkas positivt eller negativt av skilsmässan.  
 
De Signifikanta andra är 6 främst våra föräldrar, syskon och i viss mån vänner samt våra far- och 
morföräldrar. Genom dessa personer gör vi olika typer av rollövertaganden när vi skapar det egna 
jaget och vilka individer vi till sist kan komma att bli. I familjen har de signifikanta andra stor 
betydelse för både vår socialisation och uppväxt. De signifikanta andra kan även vara personer 
som inte befinner sig i vår närhet (Hilte, 1996). Eftersom det är de signifikanta andra som många 
gånger kommer att bidra till om vår socialisering blir lyckad eller inte kan framförallt våra 
föräldrar anses ha stor inverkan på vår uppväxt. Om en individ står utan de viktiga och 
betydelsefulla signifikanta andra löper denne större risk att inte lyckas med sin socialisering (Knoll 
& Witt, 2005). Detta skulle kunna uppstå om en ungdom har en missbrukande eller på annat sätt 
frånvarande förälder då det krävs att det finns andra som ungdomen kan spegla sig i eller överta 
roller ifrån. En mindre lyckad socialisering skulle också kunna uppstå om ungdomen växer upp 
utan sin mamma eller pappa. Därmed inte sagt att det behöver bli så med endast en förälder men 
barn och ungdomar behöver nog både en manlig och en kvinnlig förebild att spegla sig i. I och 
med detta är det inte sagt att dess förebilder måste finnas i familjen (mamma och pappa) utan kan 
lika gärna vara mor – och farföräldrar eller vänner och bekanta.   
  

Analys 
Här följer nu en analys av vad mina informanter bär med sig för upplevelser från sina föräldrars 
skilsmässor eller separationer. Alla namn är fingerade på platser, orter och personer. I excerpterna 
är I: intervjuare och informanterna namnges med ett fingerat namn. I analysen kommer teori och 
resultat från min empiri att vävas samman. Jag har valt att dela in analysen i olika kapitel dels 
utifrån de frågor som ställdes under intervjuerna och dels vad informanterna har berättat för mig 
under intervjuerna. Det första kapitlet som kommer att redovisas är informanternas minnen av sina 
föräldrars skilsmässa sedan följer ett kapitel om informanternas upplevelser av växelvis boende hos 
sina föräldrar tiden efter skilsmässan och efter det följer ett kapitel om hur informanterna har upplevt 
hur det är att leva med skilda föräldrar. Till sist följer det ett kortare kapitel som beskriver 
informanternas syn på skilsmässor i dagens samhälle. Till att börja med kommer alltså informanternas 
minnen av skilsmässan att redovisas i det första kapitlet.  

                                                 
5 För ytterligare redogörelse för det sociala jaget finns mer att läsa i kappan, vår gemensamma teori del.  
6 Enligt Mead tolkat av Hilte 
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Minnen av skilsmässan 
Flera av informanterna var mycket unga vid tidpunkten för skilsmässan vilket kanske skulle 
kunna påverka deras berättelse eftersom denna berättas ganska långt efter själva händelsen. Enligt 
informanternas egna utsagor poängterar de att de inte minns tidpunkten för skilsmässan så väl av 
olika anledningar. Nedan följer några av informanternas egna utsagor. Lotta berättar följande om 
sina minnen från skilsmässan: 

Lotta: Jag kommer inte ihåg det exakt men jag minns att jag hatade när dom bråkade hela 
tiden, så det var bara en lättnad när jag fick reda på att dom inte skulle bo tillsammans längre 
utan så det var bara skönt. 

Lotta beskriver att hon minns att det blev lugnt och inte längre var bråk hemma vilket kan vara 
ett exempel på hur tiden innan skilsmässan många gånger kan vara mycket jobbig för barnen. 
Lottas upplevelser stämmer därmed överens med Gudrun Dalids resonemang om att skilsmässan 
kan delas in i tre olika perioder vilka är tiden före skilsmässan, själva skilsmässoprocessen och tiden efter 
skilsmässan. Citatet ovan beskriver tydligt den första fasens betydelse för Lotta och att den har satt 
djupa spår i hennes minne.  
 
Lena berättar även hon om att det var bråk som förekom i samband med hennes mammas och 
styvpappas skilsmässa och hennes upplevelser om hur det var innan de skiljdes. Hon berättar 
följande:  

Lena: jag kommer inte riktigt ihåg när de sa det eller hur det gick till och så, men jag vet att jag 
tror att det blev ett bråk och att mamma bestämde att det skulle vara slut och att det skulle 
skiljas 

Lena uttrycker sig lite osäkert om vad som hände då hennes mamma och styvpappa skiljde sig. 
Hon var då arton år gammal och hade flyttat hemifrån. Att Lena inte längre bodde tillsammans 
med sina föräldrar kan i hennes fall vara en naturlig förklaring till att hon inte minns tidpunkten 
för skilsmässan. Inte heller Sara minns tidpunkten för hennes föräldrars skilsmässa men det kan 
säkerligen främst bero på att hon bara var ett och ett halvt år gammal. Sara berättar om sina 
minnen från hennes föräldrars skilsmässa och hon beskriver detta såhär: 

Sara: Ja, mina föräldrar skiljde sig redan då jag var ett och ett halvt år, jag var ju väldigt liten 
och jag kan inte säga att jag minns speciellt mycket om det och sen ganska snart efter 
skilsmässan fick de tag i var sin ny partner då, så vad kan jag ha varit två, två och ett halvt 
ungefär kanske. 

Eftersom Sara endast var ett och ett halvt år gammal då hennes föräldrar skiljde sig säger även 
hon att hon inte minns så därmed kan antas att hon fått detta berättat för sig av sina föräldrar 
senare i uppväxten. Jag har dock här ingen anledning att tro att Saras berättelse inte är rättvist 
återgiven av henne utan istället kan det ses som en berättelse i efterhand.  
 
Annas minne från hennes föräldrars skilsmässa är trots att hon var femton år gammal vid den 
tidpunkten delvis oklar eller ”luddig”, som hon själv uttrycker det: 

Anna: Det är fortfarande lite luddigt tror jag, för jag tror att jag har fastnat i att dom skiljde sig 
att ena dagen skiljde dom sig och sen nästa dag, då levde jag med pappa, att jag har förträngt 
hur det var, då var jag femton år gammal.  

Säkerligen kan tiden för hur länge sedan en skilsmässa ägde rum spela stor roll i samtliga 
informanters berättelser men i Annas fall då hon ändå var femton år gammal säger sig också ha 
svårt att minnas vad som egentligen hände och detaljer kring själva skilsmässan. Annas minnen 
från skilsmässan säger hon sig själv ha förträngt och det skulle kunna ha att göra med att hon helt 
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enkelt inte vill minnas eftersom det var en mycket jobbig period i hennes liv. Så här beskriver hon 
vidare:   

Anna: … många saker dyker upp om skilsmässan än idag. Jag har förstått i efterhand att de inte 
hade haft det bra på många år hon hade varit ute och dansat mycket och min pappa jobbade 
jämt och var borta mycket så hon träffade en man på någon dans och mer eller mindre stack 
ifrån oss och flyttade till honom direkt, så vi visste inte var hon var någonstans och det blev 
som en smärre chock för oss barn liksom barn hålls utanför. 

Även här säger Anna att hon än idag bearbetar de händelser och upplevelser som hon förknippar 
med sina föräldrars skilsmässa vilket också påvisar att en skilsmässa många gånger kan vara en 
traumatisk upplevelse för individen och sätta djupa spår i minnet för en lång tid. Vidare berättar 
Anna följande om hur ingen av hennes föräldrar berättade för henne eller hennes småsyskon vad 
det var som egentligen hände när hennes mamma valda att sticka från familjen:  
 

I: Berättade någon av dina föräldrar för er barn vad det var som hände vid tiden för 
skilsmässan? 

Anna: Neej, det gjorde dom inte, för mamma för hon var så feg så hon tog bilen och åkte till 
Arne och sa inget till oss barn och pappa kommer jag inte ihåg vad han gjorde, det är så där att 
jag inte bara kommer ihåg och pappa han var väl så uppsluten i sig själv så han bara han sa 
nog, att hon har åkt iväg ett tag bara jag tror det var så han sa… 

Här beskriver informanten tydligt hur hon kände inför sina föräldrars skilsmässa men att bilden 
har ändrats över tid. Ilskan över att mamman lämnade henne och de fyra bröderna utan någon 
som helst förklaring har mer omvandlats till en större förståelse för varför skilsmässan ägde rum 
och att det idag faktiskt kan finns en förklaring till uppbrottet mellan hennes båda föräldrar. I 
Annas berättelse går även tydligt att se hur hon och hennes syskon inte fick veta vad som hände 
eller någon förklaring till varför deras mamma valde att flytta ifrån dem. Flera författare, som 
Margareta Hydén (2002) och Gudrun Dalid (2000), skriver i sina böcker om hur viktigt det är för 
barnen att få veta vad det är som händer i familjen och framförallt att det inte är barnens fel att 
mamma och pappa skiljer sig.   
 
I fler fall är det kvinnan som tar initiativ till skilsmässan och inte mannen och enligt författarna 
Bygren, Gähler & Nermo kan detta förklaras med att det under de senaste decennierna har skett 
stora förändringar i jämställdheten mellan man och kvinna, främst då det gäller hushållsarbete. 
Idag hjälps mannen och kvinnan åt i allt större utsträckning än tidigare men att kvinnan som idag, 
i många fall arbetar heltid, ändå inte tycker att det uppnåtts maximal jämlikhet i det förhållande 
eller äktenskap som hon lever i. Istället kanske hon väljer att flytta och leva ensam i de fall där 
mannen inte tar ansvar för hemmet och att skillnaden för henne inte blir så stor i 
ensamförhållandet som det kan bli för mannen, om han genom detta tvingas att ta eget ansvar för 
hem och barn (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). Flera av mina informanter har berättat att det 
var deras mödrar som tog initiativet till skilsmässan. Så här berättar Anna om hur hennes mamma 
valde att flytta ifrån hennes pappa och hennes fyra bröder: 
 

Anna: så mamma hon träffade den här mannen – eller Arne som är min styvfar idag, han är 
”jättego”, jättetrevlig och jätteomtänksam, så hon träffade honom ute några gånger och sen 
blev dom väl kära och nu kan man se att hon träffade någon som verkligen fick liva upp igen. 
Hon mådde ju inte bra i sig själv men i alla fall hon mer eller mindre stack från oss och flyttade 
till honom direkt så vi visste egentligen inte var hon var någonstans. 

Anna poängterar tydligt hur hennes mamma var den som stack från barnen och hennes pappa, 
utan att berätta något vare sig för Anna eller hennes syskon. Trots detta är Anna mycket glad för 
sin mammas skull att hon har träffat Arne eftersom hon mådde och mår bra av det även idag. 
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Anna berättar även för mig om vad hon tror kan ha varit några av orsakerna till varför hennes 
föräldrar skiljde sig.  
 

Anna: dom hade väl haft det, nu i efterhand förstår jag att de inte hade haft det bra på många, 
många år. Jag kommer inte ihåg men 20- 22. Hon mådde inte bra, hon gick ner mycket i vikt 
och hon klarade inte av att sköta fem barn och hem och hus, laga mat och allt det där så hon 
var ganska grinig sista tiden hon hade varit ute och dansat mycket på såna där danser mer 
liksom inte disco som det är nu som var ganska populära då så hon och min mormor var ute 
och dansade ihop mycket, min pappa jobbade jämt han var borta mycket jobbade, fängelset på 
nätterna och sen på dagarna hade han verkstaden och en till verkstad tillsammans med sin 
nuvarande frus bror. 

Anna beskriver tydligt hur hennes mamma var den som tog hand om hemmet och barnen samt 
att hennes pappa var borta mycket på sina tre olika jobb. Annas mamma åkte ut mycket på 
danser och det var säkert det som blev hennes stora nöje i vardagen.  
Sammanfattningsvis går det att urskilja av informanternas utsagor att deras minnen är vaga från 
deras föräldrars skilsmässa och separation och att det i flera av informanternas föräldrars 
skilsmässa var mamman i familjen som valde att skilja sig. Alla mina informanters berättelser är 
efterhandskonstruktioner av deras upplevelser i samband med föräldrarnas skilsmässa eller 
separation. Deras utsagor skulle kunna påverkas av hur deras livssituation ser ut idag samt att de 
kan ha lättare att minnas sådant som de kan förknippa med starka känslor av glädje, sorg eller vad 
de har för relation till sina föräldrar idag (Kaijser & Öhlander, 1999). I nästa kapitel ska jag 
redogöra för hur informanterna ser på sin barndom och uppväxt och här fokuserar jag på 
huruvida skilsmässan har påverkat denna.  

Informanternas syn på sin barndom och uppväxt, före och efter 
skilsmässan  
I den här delen av analysen beskriver mina informanter hur de ser på sin barndom och uppväxt. 
Informanterna har berättat för mig om hur de upplevde barndomen helt eller delvis förändrades 
genom att deras föräldrar skiljde sig eller separerade. Att det blir en stor omställning för barnen 
då föräldrarna väljer att gå skilda vägar är inget som är nytt utan skulle nästan kunna ses som 
allmänt vedertaget. För barnen är det svårt att veta hur det ska bli när inte mamma och pappa bor 
på samma ställe, om de ska få nya syskon och om deras föräldrar kommer att flytta ihop med en 
ny partner. En skilsmässa kan vara förknippad med många tankar och under intervjuerna bad jag 
mina informanter beskriva hur de ser på sin barndom och uppväxt idag. Lotta beskriver sin 
barndom och uppväxt på följande sätt:  
 

Lotta: Den var väldigt konstig det är… när jag var liten så var jag inte så mycket hos mamma… 
för att jag gillade mamma mer än pappa… men när de skiljde sig så fick jag bo hos pappa för 
att mamma var i missbruket så då träffade jag henne i princip inte på några år… till hon blev 
fri från det …. så det var väl ganska tufft… 

Lottas egna ord när hon beskriver sin barndom är att den var konstig. Det är svårt att veta vad 
hon menar med konstig men hon exemplifierar för mig hur hon flyttade mellan sin mamma och 
pappa under sin uppväxt.7 Lotta var endast sex år gammal vid tidpunkten för skilsmässan vilket 
säkerligen kan ha påverkat att hon inte fick vara med och önska så mycket samtidigt som Lotta 
också hade en missbrukande mamma som hon inte kunde bo hos fastän hon säger att hon ville 
göra det. Trots detta säger Lotta att hon inte har påverkats av sin mammas missbruk utan har 

                                                 
7 I Lottas berättelse hade det varit intressant om jag frågat henne om hon kunnat utveckla vad hon menade med 
konstig för nu blir det min uppgift att tolka vad det kan ha varit.   
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klarat sig bra. I Annas berättelse poängterar hon istället hur hon befunnit sig i två faser efter 
skilsmässan, hon berättar såhär för mig:  
 

Anna: Hade du frågat mig för tre år sen så hade jag nog sagt att den var sorglig för det var 
väldigt mycket. Mina syskon har alla haft problem på ett eller annat sätt alltså nån kanske har 
varit lite extra strulig och nån kanske har varit lite mer självupptagen, alltså såna saker. Redan 
som barn så har jag ofta fått ta hand om dom, redan innan dom separerade men frågar du mig 
nu så skulle jag snarare säga att den var väldigt alltså den var väl som alla andras innan de skilde 
sig. Jaa att den va man åkte på semester och man lekte och man gnabbades och man var sur 
och man var glad, att allt var normalt liksom. Det var nog mest bara att innan man kom ur den 
här fasen och inte hade accepterat allting så tyckte man att det var för jäkligt, man levde bara 
kvar i separationen det var den som hade skuggat allting och man såg bara det som var dåligt 
liksom. 

Att Annas föräldrars skilsmässa var en svår händelse med mycket känslor inblandade är inte svårt 
att förstå när hon berättar för mig om hur hon ser på sin barndom. I hennes fall har en 
bearbetning av skilsmässan skett och hon menar att det är därför som hon kan se på saker och 
ting på annat sätt idag i förhållande till hur det var de första sju, åtta åren efter skilsmässan då 
Anna inte hade speciellt bra eller mycket kontakt med sin mamma. I Annas berättelse går att 
urskilja att hon tycker att hon har tagit mycket ansvar redan innan skilsmässan då hon säger att 
hennes syskon har haft det lite struligt. Hon menar att separationen har överskuggat mycket av 
hennes minnen från skilsmässan men att hon idag tycker att hennes barndom och uppväxt var 
mer som alla andras. I Annas fall kan jag tänka mig att det har varit bra för henne att bearbeta 
skilsmässan eftersom den har påverkat hennes ungdom i ganska stor utsträckning.  
 
Mina andra två informanter har inte berättat så mycket om hur de ser på sin barndom och 
uppväxt idag. Lena berättar bara kort om sin mammas och sin styvpappas skilsmässa att hon inte 
tycker att hon har behandlats på samma sätt av sin styvpappa som han har behandlat hennes 
andra syskon. Hon ville inte utveckla detta närmare för då kände hon att det blev jobbigt att prata 
om det så där finns en naturlig förklaring till varför detta inte utvecklats ytterligare i det här 
kapitlet.  
 
Saras barndom och uppväxt beskrivs och upplevs av henne som både positiv och negativ medan 
det negativa delvis lyser igenom i Lottas och Annas berättelser. I Saras berättelse framkommer 
istället dessa tankar:  
 

Sara: Alltså jag ser det ju, det som jag tycker är en positiv grej är ju att de gjorde det så tidigt 
tycker jag för jag vet inte att de har bott ihop för jag har ju inga såna minnen så på så sätt är det 
ju bättre att det hände när jag var ett och ett halvt istället för när jag hade varit kanske sex eller 
sju år när jag hade vant mig vid att de levde ihop, och fått mycket minnen och liksom vant sig 
vid att ha båda två tillsammans samtidigt som jag självklart kan önska att tänk om mamma och 
pappa kunde bo tillsammans, men sen tänker jag att det har de ju faktiskt gjort en gång och att 
de skulle göra de fortfarande självklart skulle jag önska det men det är ändå ingen ting som jag 
känner att jag varit lidande för eller vad man ska säga. 

Sara menar istället att hon tycker att det var positivt att de skiljde sig så tidigt som de gjorde och 
hon menar att det är bättre att det blev så än att de hade försökt fortsätta leva tillsammans för 
hennes skull. Sara tycker också att hennes föräldrar har ställt upp mycket på henne och försökt 
att lösa det praktiska på bästa sätt för att det ska bli så bra som möjligt trots att de är skilda. Hon 
menar också att det är själklart att hon många gånger önskat att de skulle leva tillsammans om det 
hade varit möjligt men i det stora hela tycker Sara att det har fungerat bra att växa upp med skilda 
föräldrar. I det stora hela går det ändå att utläsa av informanternas utsagor att de känner att deras 
uppväxt varit ganska bra trots att deras föräldrar valde att gå skilda vägar. Återigen kan det 
påpekas att de signifikanta andra har stor betydelse för individen även om den enskilda individens 
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socialisering kan se ut på många olika sätt och att alla individer skulle kunna ses ha sin egen unika 
uppväxt. I nästa kapitel kommer jag att gå in på hur informanternas upplevelser av växelvis boende 
har fungerat och vilka erfarenheter de bär med sig av detta.   

Växelvis boende 
I Socialstyrelsens rapport om Växelvis boende beskrivs begreppet växelvis boende med att barnen 
vistas ungefär lika mycket hos både sin mamma och sin pappa. Boendet är varaktigt hos de båda 
föräldrarna men att barnet enbart kan vara folkbokfört hos den ena av föräldrarna.  Då barnen 
bor växelvis hos sina föräldrar har de ett gemensamt ansvar för barnets vårdnad vilket i sin tur 
bygger på att föräldrarna strävar efter att samarbeta för barnets bästa. Gemensam vårdnad 
behöver inte innefatta att barnet måste bo exakt lika mycket tid hos båda föräldrarna utan det är 
ansvaret om barnet som är det väsentliga (SCB, 2004). Det är mina informanters upplevelser av 
växelvis boende som kommer att redovisas i kommande del av analysen. Tydligt är att 
informanterna har olika upplevelser kring detta då två av dem bor eller har bott växelvis hos sina 
föräldrar medan det är två av informanterna som inte alls har några erfarenheter av detta.  
 
Sara berättar om sina minnen från växelvis boende under hennes uppväxt om när hon skulle till 
pappa på fredagen och skulle åka ifrån sin mamma och samma sak på söndagskvällen när hon 
skulle åka hem till mamma igen och lämna sin pappa. Sara berättar:  
 

I: Hur påverkade skilsmässan dig som barn, jag tänker på praktiska detaljer som boende eller 
så? 

Sara: Jaa, jag har ju ganska blandade känslor kring det egentligen men det som jag minns att jag 
har tyckt har varit jobbigt hela tiden det är ju på så sätt att det var ju när jag skulle åka vi säger 
mamma på fredagen eller så och åka från pappa på söndagen så kände jag alltid att de tyckte att 
det var tråkigt att man skulle gå från mamma på fredagen och sen när jag skulle åka från pappa 
på söndagen tillbaka till mamma, det där kände jag hela tiden från deras sida att de tyckte att 
det var jobbigt och det påverkade ju mig med att jag tyckte också att det var jobbigt varje gång 
och sen att lämna över mig det kan jag känna än idag när jag åker hem och hälsar på dom.  

I: Du menar nästan att du har någon form av dåligt samvete för dom när du inte är hos båda 
lika mycket? 

Sara: Jo. precis så kan jag känna men nu har det ju aldrig vart några problem eller så för att 
pappa och hans fru Anne och min bror Jonas de har ju alltid kommit hem till mig när jag har 
fyllt år och sådär och mamma hon har ju varit väldigt avslappnad och bra så, de har ju kunnat 
umgås utan att det har blivit nåt problem, utan istället har det nog mer känts som att jag har 
haft fyra föräldrar jag har ju kommit överens med båda de nya, jaa de nya personerna som 
Vegar till exempel så det har inte blivit några problem på så sätt men just den här 
överlämningen varje gång har jag väl alltid känt och sen nej det är väl det som jag minns och 
fortfarande känner än idag. 

Sara upplever att överlämningen mellan mamma och pappa var det som var allra jobbigast för 
henne då hon bodde hos sin mamma i veckorna och sin pappa på helgerna. Sara berättar också 
att hon inte tycker att hennes föräldrar försökte dölja deras egna känslor tillräckligt vid själva 
överlämningen och att det gav henne dåligt samvete mot den ena eller andra föräldern. 
Föräldrarna har här ett stort ansvar gentemot barnen anser Gudrun Dalid som poängterar att det 
är viktigt att hitta den bästa lösningen för barnen i varje enskild familj och skilsmässa eller 
separation. Detta kan skilja mycket eftersom familjerna kan se mycket olika ut. I dagens många 
gånger ombildade familjer är det säkert inte alltid lätt att planera och organisera överlämningar 
mellan ens biologiska barn och bonusbarn till respektive föräldrar för att det ska bli på bästa sätt 
för barnen och deras föräldrar (Dalid, 2000). 
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Lottas upplevelser av skilsmässan skiljer sig ganska mycket från Saras berättelse. Lottas mamma 
och pappa skiljde sig på grund av att det hade varit bråk och inte heller efter skilsmässan kunde 
de helt enas om hur Lotta och hennes systrar skulle bo. I Lottas berättelse var även missbruk 
inblandat vilket förmodligen också kan ha påverkat hur Lotta kastades mellan sina föräldrar.  

I: Hur du upplevde din egen roll i skilsmässan? 

Lotta: Jag fick ju bo ensam med mamma den första tiden medans dom andra syskonen flyttade 
med pappa jag gillade ju mamma mera men det var väl inte särskilt hälsosamt för mig att bo 
där med mammas nya kille jaa missbruk och sånt där men sen tog pappa med mig på semester 
men så lämnade inte han tillbaka mig så då fick jag bo där men mamma ville ju att jag skulle bo 
där med henne… 

I: Upplevde du att det vart lite så där att du kastades lite mellan dom kan man säga då eller? 

Lotta: Ja. 

I Lottas berättelse är det tydligt att hennes mamma och pappa inte var överens om var Lotta 
skulle bo. Enligt Dalid är det av stor betydelse för barnen om föräldrarna kan enas om den bästa 
lösningen för barnen efter skilsmässan. Eftersom barnen redan innan skilsmässan som i Lottas 
fall har fått utstå upplevelser som bråk och skrik behöver barnets trygghet sättas främst (Dalid, 
2000). Även Lenas upplevelser av att åka till sin biologiska pappa under uppväxten har gett henne 
minnen som hon har svårt att glömma. Hon berättar följande för mig: 

Lena: Mamma tyckte att jag skulle åka och hälsa på honom fast jag egentligen inte ville det 
riktigt men då sa mamma alltid att jo nu kommer pappa och hämtar dig och nu får du följa 
med honom och jag tyckte inte att han var min pappa eftersom att jag inte träffat honom så 
mycket och inte känt honom på det sättet så jag var jätte, jätteledsen när han kom och hämtade 
mig eller annars så ville jag att han skulle komma och hämta mig men då kom han inte så det 
var alltid så att jag grät antingen för att han kom för att hämta mig eller att han inte kom alls 
och då grät jag för det liksom så allt var bara fel. 

Lenas berättelse om hur överlämningen mellan hennes båda föräldrar kunde gå till är inte någon 
rolig läsning eftersom hon själv berättar hur ledsen hon var oavsett hur eller när överlämningen 
skulle ske. Hennes mamma verkade övertygad om att det var det bästa att låta Lena träffa sin 
pappa men att det ändå verkar ha medfört traumatiska minnen för Lena och som finns kvar än 
idag.  
 
I Annas upplevelser av växelvis boende ligger hennes erfarenheter i att det var hennes bröder 
som åkte och bodde hos deras mamma på helgerna. Anna själv ville inte åka till sin mamma och 
detta främst på grund av att de inte hade någon bra kontakt under de första sju, åtta åren efter 
skilsmässan. I hennes fall blev istället helgerna en fristad för henne och en tid för återhämtning. 
Hon var ofta ensam hemma på helgen för att hennes pappa åkte bort till sin nya tjej och var hos 
henne. I samma veva som Annas föräldrar skilde sig blev hon tillsammans med en kille. Så här 
berättar Anna om hur hennes veckor kunde se ut:  

Anna: då så var det ju skola och sånt som gällde i veckorna och så hade jag ju en ny kille också 
så då levde jag helt i två världar kan man säga den ena är den här jättelyckliga när man ska lära 
känna en ny person och sådär och den där andra är den där och vid det tillfället var jag väldigt 
mycket i Anderstorp för det var där jag spelade fotboll och min bästa väninna bodde där så 
valde jag ofta att vara hemma för mig själv med min kille på helgerna det var ju jätteskönt inga 
syskon och lugnt och skönt och jag kommer så väl ihåg att fredagarna var den dagen som man 
såg till att städa upp så han märkte aldrig riktigt hur det var. 

I Annas berättelse om hur livet var för henne under många år efter att hennes föräldrar separerat 
så var det på ett sätt en kaotisk tillvaro för en tonåring medan det å andra sidan var ganska 
ordnat. Att informanten själv säger att hon upplevde det som att leva i två världar är också på det 
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sätt som jag som intervjuare också kunde känna, att det fanns en kluvenhet hos henne men att 
Anna idag verkar ha fått distans till skilsmässan efter att ha bearbetat den. Anna tycker att hennes 
mamma kunde ha löst situationen bättre än vad hon gjorde genom att ha bosatt sig närmre sina 
barn och inte flyttat till Arne på en gång. Detta är något som kommer att finnas kvar i Annas 
minne för en lång tid, förmodligen glömmer hon det aldrig men genom att bearbeta går det att 
förlåta mammans svek menar hon. Anna säger också att det var kärleken till sin dåvarande 
pojkvän som bidrog till att hon orkade hålla igång i veckorna trots att hon var jätteledsen och 
besviken framförallt på sin mamma. Att Anna försökte dölja för sin dåvarande pojkvän hur det 
egentligen var för henne i veckorna genom att hon städade och tvättade innan han kom till henne 
på helgen, skulle gå att tolka som att hon var rädd för att vara avvikande i hans ögon. Kanske på 
grund av att hon upplevde sina föräldrars skilsmässa vara mycket jobbig, en lång tid efter själva 
händelsen. I nästa kapitel kommer jag även där att redogöra för mina informanters olika 
upplevelser av att leva med skilda och separerade föräldrar, både negativa och positiva 
upplevelser kommer att påvisas. 

Informanternas upplevelser av att leva med skilda eller separerade 
föräldrar 
I denna del av analysen kommer jag att redovisa mina informanters olika upplevelser av att leva 
med skilda föräldrar. Jag kommer att redogöra för stigmatisering och rädslan för att bli stämplad 
som en avvikare efter att föräldrarna har skiljt sig. En av mina informanter tog på sig rollen som 
mamma vilket hon anser kan ha påverkat hennes socialisering. Sven – Axel Månsson redogör för 
H. Beckers teori om stämpling och avvikande beteende i boken Perspektiv på sociala problem. 
Månsson menar att den process som hänger samman med stämpling, främst handlar om hur 
omvärlden, det vill säga allt och alla, alltså de som finns i den avvikandes närhet är de som avgör 
om personen kommer att bli stämplad som en avvikare eller inte (Meeuwisse & Swärd, 2003). Ett 
exempel på en stämplad grupp skulle därmed kunna vara barn vars föräldrar har skiljt sig och inte 
vågar berätta det för kompisar i skolan eller att en förälder inte berättar för personer i sin närhet 
eftersom denne vet att normen i gruppen på arbetsplatsen är att inte skilja sig. Avvikelse och 
stämpling kan uppfattas på olika sätt beroende på i vilken kontext, tid och rum det avvikande 
äger rum och hur det uppfattas av omgivningen. Denna process kan vara föränderlig och det som 
är avvikande i en grupp behöver inte ses som avvikande i en annan grupp (Giddens, 2003). Just 
detta att känna sig avvikande kommer att redovisas i det kommande citatet där Anna beskriver 
om hur hon upplevde tiden för skilsmässan och ganska lång tid efter att hennes mamma flyttade 
ifrån familjen. Anna beskriver i sin berättelse att hon blev vuxen fort och gjorde allt hon kunde 
för att dölja sina föräldrars skilsmässa inför andra. Anna berättar följande för mig:    

Anna: utan att man skötte om så mycket, som tjej så tar man efter mamma ganska mycket och 
man ville att allt skulle fungera, man ville ju inte att folk utifrån skulle veta, för femton år 
gammal så man verkligen rädd för vad andra tycker så jag såg till att inte huset skulle förfalla. 
Jag kanske målade muren och fick betalt men jag gjorde det och det var jag för att jag inte ville 
att folk skulle tycka att det såg fördjävligt ut, och ta bort staket klippa gräs allt sånt där liksom, 
som jag tycker idag att inte ett barn ska behöva göra så den delen tyckte jag i många år det var 
fördjävligt rent ut sagt, det var man tänkte nog inte mycket på det då men nu i efterhand kan 
jag nästan bli förbannad över att inte folk tog en åt sidan och sa ”du ska inte behöva göra det 
här, det är inte din uppgift ” 

Anna berättar vidare hur hon varje fredag, när hennes bröder hade åkt till hennes mamma för att 
vara där över helgen och hennes pappa åkt till sin nya kvinna för att vara hos henne började med 
att städa och röja i huset. Detta ansvar tog hon på sig ganska snart efter skilsmässan och det blev 
en ny vardag för Anna, hennes syskon och pappa när mamman lämnade familjen. Så här berättar 
Anna om hur hon upplevde att det var för henne:  

Anna: så jag började alltid fredagen med att verkligen kliniskt storstäda, att jag ska väl ändå inte 
behöva leva i skiten i tre dagar. Jag ska inte säga säkert men en del gottade sig i att prata om 
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det, det kändes verkligen så och vi bodde i en liten stad och alla pratade om det men man vill 
ju inte att folk ska se det på nåt sätt, det gör ju att jag inte ska komma att säga nåt för att nån 
ska få veta nåt och i den lilla staden den är ju på kanske 3000 invånare eller nåt så pratar folk 
väldigt mycket. Vi var nog den första familjen som separerade kort därefter så separerade 
faktiskt flera familjer i området 

I de båda citaten ovan är det tydligt att Anna tog på sig rollen som mamma för att hon ville att 
allt skulle vara som det var innan hennes mamma stack. Anna tog här över rollen som mamma 
för sin egen skull, då hon ville dölja att det inte stod rätt till i familjen och att hon ville att det 
skulle vara som förut för hennes yngre bröder vilka inte var så gamla vid tidpunkten för 
skilsmässan. Anna säger själv att hon tycker att hon blev vuxen och tog på sig ett alldeles för stort 
ansvar endast femton år gammal. Hon poängterar att det inte var någon som tvingade henne att 
göra detta men heller ingen som tog henne åt sidan och sa att det inte var hennes ansvar att sköta 
om hemmet eller ta hand om och hjälpa sina småsyskon. Att Anna dessutom upplevde en kraftig 
stigmatisering i och med föräldrarnas skilsmässa är tydligt genom att hon beskriver hur hon 
försökte upprätthålla fasaden gentemot grannar och personer som befann sig utanför familjen. 
Anna tror själv att det pratades mycket om hennes familj vid tiden efter skilsmässan men trots 
detta var det inte speciellt många som vågade kommentera vad som hade hänt. Anna har själv en 
teori om att det är vanligt att folk pratar i mindre samhällen och att det inte är speciellt ovanligt 
men hon säger att hon verkligen inte uppskattade ”skitpratet” som fanns på orten.  Från att 
Annas ganska negativa upplevelser har redogjorts ska jag nu istället visa lite mer positiva 
upplevelser som mina informanter har fått genom sina föräldrars skilsmässa eller separation. Jag 
kommer nu att skriva om det sociala föräldraskapet.  
 
Två av informanterna upplever att det sociala föräldraskapet, det vill säga de nya föräldrar som 
informanterna har fått ”på köpet” i och med att deras biologiska föräldrar har skaffat sig nya 
partners efter skilsmässan, upplever de ha fungerat mycket bra eftersom de anser sig ha mycket 
god kontakt med dem. I det sociala föräldraskapet kan vänskap och att inte ”tränga sig” på 
barnets förälder ses som viktigt menar Gutenfelt 8. Hon menar att barnet vars ena eller båda 
föräldrar hittar nya partners som de lever med inte får gå in i rollen som en ny pappa eller 
mamma utan istället försöka vara en vuxen som hjälper till att vägleda och stötta barnet utan att 
ta över en roll från föräldrarna. Barnet kommer ju trots allt alltid ha kvar sina föräldrar efter en 
skilsmässa eller separation (Knoll & Witt, 2005). Sara och Anna är båda överens om att det 
sociala föräldraskapet i deras fall har lyckats och de upplever att de har fyra föräldrar som ibland 
kan ses som en trygghet vid svåra beslut eller liknande menar de. Sara beskriver sina föräldrars 
nya relationer för mig på det här viset:  
 

Sara: så träffade min pappa då sin Anne som hon heter och dom gifte ju sig när jag var kanske 
sex år och strax därefter kom även min halvlillebror på den sidan då Jonas heter han och han 
är sex år yngre så han blir 21 nu så bodde jag ju själv hemma hos mamma och Vegar då och jag 
fortsatte att vara hemma hos pappa på helgerna nästan hela tiden ända tills jag började vara ute 
på helgerna och sådär 

Båda Saras föräldrar hittade ganska kort tid efter skilsmässan nya relationer och Sara fick även en 
lillebror. I citatet nedan berättar hon om hur hennes föräldrar alltid har firat födelsedagar och 
liknande gemensamt utan att det har varit några problem. Sara berättar för mig:  

Sara: det har ju aldrig vart några problem eller så för att pappa och Anne och Jonas de har ju 
alltid kommit hem till mig när jag har fyllt år och sådär och mamma hon har ju varit väldigt 
avslappnad och bra så, de har ju kunnat umgås utan att det har blivit nåt problem, utan istället 
har det nog mer känts som att jag har haft fyra föräldrar jag har ju kommit överens med båda 

                                                 
8 Enligt Jill Gutenfelt, författare till ett kapitel i boken Ensam tillsammans, (Knoll & Witt(red.), 2005) 
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de nya, jaa de nya personerna som Vegar till exempel så det har inte blivit några problem på så 
sätt. 

Saras föräldrar har båda verkat göra allt för att hennes barndom och uppväxt skulle bli så bra som 
möjligt. De har inte varit osams och satt henne mellan sig likväl som att hennes föräldrars nya 
relationer har varit bra och uppskattas av Sara. Sara tycker inte att det har varit några problem 
med att ha skilda föräldrar och hon ser det som positivt att ha fyra föräldrar som finns där och 
ställer upp för henne på bästa sätt. Det sociala föräldraskapet har sammanfattningsvis varit 
positivt för Sara under hennes uppväxt. Eftersom båda Saras föräldrar lever i samma relationer 
idag som de skaffade relativt omgående efter skilsmässan så kan säkert det ha skapat en trygghet i 
sig för Sara. Kanske skulle hon ha uppfattat det på annat sätt om hennes föräldrar haft flera olika 
relationer under hennes uppväxt. Nu skulle man istället våga påstå att hon har haft två familjer 
som tillsammans skapat trygghet för henne under hennes uppväxt och identitetsskapande.  Sara 
poängterar dock att hon ser olika på sina relationer till sin mamma och sin pappa vilket hon 
förklarar för mig på det här sättet:  

Sara: Jag har ju bättre kontakt med mamma eftersom att jag har varit där mer under hela min 
uppväxt, jag känner ju henne mer just eftersom att jag har upplevt vardagen med henne eh, jaa, 
pappa han är inte ”jättesocial” för han har aldrig varit den som pratar en massa och jag har inte 
kommit han nära på samma sätt men däremot så känner jag att han älskar mig över allt annat 
så att men vi har ju aldrig liksom kommit varann jättenära så om jag har haft något problem då 
ringer jag inte honom så har det aldrig vart i sånt fall så ringer jag nog Anne istället, hans fru. 

Sara beskriver själv att hennes mamma och pappa har varit viktiga för henne under hennes 
uppväxt och hon menar själv att det faller sig mer naturligt att hon påverkats mera av sin mamma 
i sin socialisering eftersom att det är hos henne som hon har tillbringat den mesta tiden. 
Säkerligen så har hon en poäng med att det skulle kunna vara så då vardagen är en stor del i varje 
människas liv. Hon beskriver sin pappa som ingen man pratar med direkt utan han har mer 
funnits där och istället har Sara sökt sig till Anne då hon upplevt att det funnits skäl till det. I 
Saras berättelse finns ändå en bild av hur en ”lyckad skilsmässa” kan gå till och hur både föräldrar 
och barn verkar känna sig tillfreds med den situation som de lever i även om Sara berättar för mig 
om hur hon önskar att hennes familj skulle vara en ”vanlig familj” där hennes båda föräldrar lever 
tillsammans. Sara säger under intervjun:  

Sara: samtidigt som jag självklart kan önska att tänk om mamma och pappa kunde bo 
tillsammans, men sen tänker jag att det har de ju faktiskt gjort en gång och att de skulle göra de 
fortfarande självklart skulle jag önska det men det är ändå ingenting som jag känner att jag varit 
lidande för eller vad man ska säga. 

Sara berättar om att hennes föräldrars skilsmässa inte har påverkat eller orsakat stora problem för 
henne eftersom de båda varit överens om att hitta den bästa lösningen för Sara. Självklart nekar 
inte Sara till att hon ibland önskar att hennes föräldrar skulle leva ihop för att det skulle 
underlätta, men å andra sidan är Sara klok och menar att de faktiskt har levt tillsammans en gång i 
tiden men att inte det fungerade för dem. I Saras fall går det att se hur hennes föräldrar faktiskt 
har lyckats med att upprätthålla både det individuella föräldraskapet och det gemensamma föräldraskapet 
efter skilsmässan. Enligt Margareta Hydén9 kan ett föräldraskap liknas vid ett projekt som kan 
vara antingen gemensamt eller individuellt. Då vi blir föräldrar så kan det ses mestadels som ett 
individuellt projekt eftersom att en sådan händelse påverkar och förändrar vår identitet. Vidare 
menar hon att föräldraskapet kan ses som ett gemensamt projekt i den meningen att föräldrar 
och barn är delar som ingår i projektet på samma gång. Samtidigt som det individuella 
föräldraskapet måste erkännas av varje enskild person måste också detta ske av den andra 
föräldern och av vår omgivning för att den enskilda individen också ska kunna identifiera sig i sin 

                                                 
9 I Margareta Bäck – Wiklund och Tommy Lundströms(red.) bok Barns vardag i det senmoderna samhället. 
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roll som förälder. För att uppnå ett bra föräldraskap krävs att båda föräldrarna visar varandra 
ömsesidighet i ett ständigt samspel. Utifrån föräldraskapet tillkommer familjeskapet vilket kan 
förklaras vara en familj som lever tillsammans i en parrelation med sina barn. Familjeskapet kan 
avslutas men ett föräldraskap är livslångt eftersom att då en individ blivit förälder kommer denne 
alltid vara förälder (Bäck – Wiklund & Lundström, 2001). Samtidigt som Saras föräldrar har levt 
var och en för sig i sina nya relationer har de även kunnat enas i det gemensamma föräldraskapet, 
allt för att Sara ska ha upplevt en trygghet av sina båda föräldrar under uppväxten trots att de 
varit skilda. 
 
För att åter ge exempel på det sociala föräldraskapet berättar även Annas om att hon är positivt 
inställd till att hon har fått dubbel uppsättning av föräldrar och att främst det sociala 
föräldraskapet har fungerat bra under hennes uppväxt. Hon beskriver sin mammas nya man Arne 
så här:  

Anna: så mamma hon träffade den här mannen – eller Arne som är min styvfar idag, han är 
”jättego”, jättetrevlig och jätteomtänksam. 

Tydligt är att Arne är en omtyckt person av Anna och hon unnar verkligen sin mamma att hon är 
lycklig med honom. I Annas berättelse får jag känslan av att hon ser sina föräldrars nya relationer 
som kompisar och trevliga vänner och inte som en extra mamma eller pappa. De senaste tre åren 
har Anna börjat träffa sin mamma igen och nu är de goda vänner och umgås mycket och när 
Anna berättar om hur båda hennes två familjer har firat jul tillsammans de senaste två åren så 
märks det att det är med värme hon berättar för mig:  

Anna: jag är ju bara glad över att under de senaste två åren så har vi firat jul ihop alltså pappa 
har vi varit hos på julafton vanlig jul och sen har alla vi syskon åkt till mamma på dagen efter 
och det har betytt mycket för både mig och mamma eftersom det verkar som att alla vill vara 
där och ingen blir tvingad till det liksom. 

Anna har de senaste åren känt att hon har två familjer och det tycker hon inte längre är jobbigt 
utan istället ser hon fler fördelar med att de är många i familjerna. Att som barn leva med en 
dubbel uppsättning föräldrar kan säkert både ha sina fördelar och nackdelar. Fördelar kan vara att 
oavsett vad det gäller så finns det någon som kan ställa upp och hjälpa till. Några av nackdelarna 
med att leva med skilda föräldrar är enligt flera av mina informanter att de som barn ibland 
upplever att de får dåligt samvete för att de inte kan vara hos båda föräldrarna på samma gång 
och att de upplever det vara svårt att välja, med vem och hur de exempelvis ska fira jul, 
födelsedagar och andra större tillställningar. I föräldrarnas nya relationer, med barn från tidigare 
äktenskap eller förhållanden, kan således även medföra att barnet inte längre är ensamt utan får 
syskon som de ska leva tillsammans med utan att de valt det själva. Detta kan säkert leda till både 
konflikter och glädjestunder för barnen. I kommande kapitel ska jag redogöra för hur mina 
informanter ser på skilsmässor i dagens moderna samhälle. 

Informanternas syn på skilsmässor i dagens moderna samhälle 
I detta kapitel ska jag redogöra för informanternas syn på skilsmässor i samhälle. Detta tema fann 
jag vara av stort intresse eftersom jag ville höra om hur mina informanter ser på skilsmässan idag, 
i förhållande till vad de har upplevt genom sina föräldrars skilsmässa. Alla informanterna har 
berättat om att det är svårt och många gånger tufft att leva i ett förhållande idag och att det krävs 
att båda parterna jobbar på det. Orsaker till detta kan enligt Bäck – Wiklund & Bergsten vara att 
det är stressigt och tufft att leva samt prestera i det moderna föräldraskapet. Att föräldraskapet 
även innebär att den autonoma individen får ge mycket av sig själv då man skaffar barn, eftersom 
att barn tar mycket av varje förälders tid påverkar också vårt sätt att leva efter att en individ blivit 
förälder (Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997). Dock är det nog av stor vikt att vi i varje förhållande 
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och äktenskap ser till att ge varandra utrymme till egna aktiviteter och intressen så länge det sker 
på lika och jämställda villkor.  
 
Lenas erfarenheter av hur det var när hennes mamma och styvpappa skiljde sig har gett henne 
följande tankar om hur föräldrar bör respektive inte bör bete sig vid och efter en skilsmässa eller 
separation. Att lena idag har egna barn skulle även det påverka vad hon tänker om skilsmässor i 
största allmänhet. Hon berättar följande: 

Lena: Att man inte ska prata skit och så där inför barnen för de ska inte utsättas för såna saker 
utan har man problem ska man lösa dem utan att blanda in barnen och likadant när man väl 
har skiljt sig sen för det är ju inte så att jag går omkring och tänker den perfekta uppväxten 
utan mer om jag och Magnus skulle sluta att älska varann så kan man inte leva ihop bara för 
barnens skull utan jag tror att barnen mår bättre av att man av att veta att båda föräldrarna mår 
bra liksom och slippa höra bråk och tjafs men just att man inte pratar skit om den andre 
familjen bakom ryggen så måste man verkligen tänka på det för ett barns föräldrar är alltid 
deras föräldrar oavsett vad som händer och då spelar det ingen roll alltså man älskar den så 
mycket ändå så att så det är väl mest så att man får tänka på att man aldrig pratar skit om den 
andre föräldern utan att man mer tänker på barnen istället.  

Lenas tankar om hur en förälder bör tänka och agera vid en eventuell skilsmässa stämmer väl 
överens med både Dalids resonemang om att föräldrarna ska hitta den bästa lösningen för barnen 
och inte sätta dem mellan de båda föräldrarna genom att prata skit och få över barnet på sin sida 
och på så sätt utnyttja sin position som förälder (Dalid, 2000). Lena menar också att det är av stor 
vikt att föräldrar inte lever ihop för barnens skull utan skiljer sig eller separerar om det inte 
fungerar i förhållandet och detta är precis vad de båda författarna Coltrane & Adams skriver om i 
sin artikel vilken jag kort redogjorde för under rubriken tidigare forskning (Coltrane & Adams, 
2003). 
 
Sara berättar för mig om hur hon ser på skilsmässor och separationer i dagens samhälle: 

Sara: det är ju bara vad jag har fått för mig men jag tror ju att det är vanligare att folk skiljer sig 
idag och det känns som att det är mer accepterat idag i samhället det har blivit så öppet på nåt 
sätt alltså partner byts och folk är så stressade och man ska prestera så mycket idag på alla håll 
och det gäller väl de flesta människor att man har en högre prestation så man orkar nästan inte 
med ett förhållande för om man inte har balansen i yrkeslivet så kan man inte ha balans i det 
andra privata livet och då blir det lätt att det sliter kan jag tänka mig så folk orkar inte kämpa 
och ger upp för sen vet inte jag om det är för att man jobbar mycket att det är ett sånt tryck 
uppifrån. 

Att Sara har en bild av att det är vanligare att skilsmässor äger rum idag än vad det var förr 
stämmer också med mycket litteratur som har skrivits om familjeliv och skilsmässor. Hon menar 
också att en av de största orsakerna till att vi skiljer oss idag är stress och att vi inte hinner vårda 
våra relationer på det sätt som vi behöver göra. Samtidigt ska vi göra karriär och prestera på 
andra sätt genom att hålla våra hem fina och vara den perfekta vännen, familjefadern, arbetaren 
eller vad det nu kan vara.  
 
Dagens moderna föräldraskap kännetecknas av att framförallt mannens och kvinnans roller i 
familjen idag främst skapas genom att det sker en ständigt pågående förhandling mellan de båda 
parterna, allt för att vardagen ska fungera så bra som det är möjligt. Att vi försöker hjälps åt och 
lösa de olika arbetsuppgifterna i hushållet tillsammans och framförallt att det sker genom en 
dialog mellan parterna menar Bäck – Wiklund & Bergsten (1997) är av stor vikt för att vi ska 
lyckas med relationer, arbete och familjeliv idag. Vidare skriver författarna att det är i 
förhållanden där paren inte lyckas uppnå den ömsesidiga tilliten, ett lika värde oavsett kön och en 
individuell autonomi som problem kan uppstå. Främst är det kvinnan kan känna sig utnyttjad och 
inte känna att hon har samma värde som mannen när det gäller hushållsarbete och att ta hand om 
barnen och familjen. Viktigt är också att vardagen planeras långsiktigt om det är möjligt då Bäck 
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Wiklund & Bergsten menar att det är genom tillfälliga lösningar som otrygghet skapas och om vi 
istället strävar efter att skapa struktur mår vi bättre genom att risken för konflikter kan minimeras 
på detta sätt (Bäck – Wiklund & Bergsten, 1997).  
 
Anna berättar för mig om hur hon ser på skilsmässor och separationer i samhället idag och hon 
ger också en förklaring till varför hon tror att det är på det sättet:  
 

Anna: Det känns verkligen som att det är mer vanligt förekommande nu än vad för det blir ju 
dom i min ålder nu som har barn istället så det känns väldigt vanligt idag faktiskt att folk är 
separerade, min sambo han har inte separerade föräldrar och där märks det stor skillnad för jag 
är nog mer osäker som person än vad han är för han har någon att luta sig tillbaks på och för 
mig så måste jag först bestämma vilken jag ska luta mig emot och där kan jag känna en 
osäkerhet som jag har fått och samtidigt så har jag nog en tanke om att många barn till 
skilsmässoföräldrar ser ett större värde i att ha kontakt med sina föräldrar jag tror att en kris på 
ett eller annat sätt kan göra att man kommer närmre sina föräldrar och kanske uppskattar dom 
på ett sätt och att man blir mer rädd om varandra och där känner jag att jag har lärt mig det i 
alla fall tackvare skilsmässan att medan min sambo får lära sig på ett annat sätt att uppskatta 
sina föräldrar och jag har en egen teori att folk ger upp för lätt idag och att duger det inte idag 
så är det lätt att separera för det är att det är för lätt idag och att det är mer accepterat av 
samhället idag att individen själv får välja och att samhället sätter normen och att välja den 
enklare vägen och det kan vara tillåtet att tänka på sig själv på ett annat sätt idag 

Enligt Anna är skilsmässor och separationer vanligare idag än vad hon tror att det var när hennes 
föräldrar skiljde sig vilket var för drygt tio år sedan. Hon menar att det är samhället som sätter 
normen för vad som är normalt eller avvikande och idag är det tillåtet och accepterat i ganska 
stor utsträckning att skilja sig eller separera och att därmed ge upp lite för lätt som Anna säger. 
Anna berättar också att hon tror att skilsmässobarn är osäkrare och detta kan ha att göra med att 
det inte har funnits trygghet för de unga individerna under deras uppväxt och identitetsskapande. 
Hon menar också att samtidigt som det kan vara bra att ha en dubbel uppsättning föräldrar kan 
det också vara jobbigt att välja vem man ska ringa till i situationer då man är i behov av det. I 
Enligt Anna så tror hon att skilsmässobarn i flera fall arbetar hårdare för att skapa en bra relation 
till båda sina föräldrar och att det inte görs i samma utsträckning av de unga individer som lever i 
en mer traditionell familj med mamma och pappa tillsammans. I kommande kapitel har jag tänkt 
diskutera och resonera kring intressanta resonemang som framkommit i denna studie.  

Slutdiskussion 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur barn och ungdomar kan påverkas i samband 
med att föräldrarna skiljer sig eller separerar under deras uppväxt. Jag hade även för avsikt att 
studera hur unga individers identitetsskapande kan påverkas av en skilsmässa eller separation och 
vilka uppväxtvillkor den utvalda gruppen kan ha genom att de lever växelvis hos sina föräldrar. 
Jag ville också höra om informanternas upplevelser av att leva med skilda föräldrar och hur de ser 
på skilsmässor i dagens moderna samhälle.  
 
Det har skett en stor förändring om synen på skilsmässor och separationer. Idag uppfattas det 
inte längre som särskilt konstigt eller onormalt att skilsmässor eller separationer äger rum. Förr 
var det mer eller mindre tabu att skiljas och medförde många gånger en stor stigmatisering för 
individen, både barnen och de vuxna som upplevde och var delaktiga i skilsmässan. Idag kan det i 
flera fall kännas mer som att det har blivit accepterat och normalt att skiljas och ibland kan istället 
ses som avvikande att leva med samma partner mer eller mindre hela livet. Kan personer som 
skiljer sig ses som avvikarna i samhället eller är det traditionalisterna som håller hårt på att 
äktenskapet är normen som är de avvikande?  
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Det som jag finner vara viktigast och mest betydelsefullt för mina informanter är att det är hur 
föräldrarna väljer att lösa det praktiska och om de kan diskutera och respektera varandra som kan 
vara en avgörande faktor för hur barnen kan komma att acceptera skilsmässan eller separationen.  
Ytterligare en mycket viktig faktor vid en skilsmässa är hur föräldrarna väljer att berätta för sina 
barn om att de ska skiljas eller separera. Om inte ett barn får reda på vad det är som händer och 
sker omkring dem kan det lätt bli så att barnen kan ta parti för den ena eller den andra föräldern 
eller som i Annas fall att inte barnen vill träffa den föräldern som de ser som mest skyldig till att 
skilsmässan genomfördes.  
 
Hur kan då en skilsmässa påverka den unga individens identitet och identitetsskapande? Efter att 
ha läst och fördjupat mig inom mitt valda tema har jag kommit fram till att det är flera faktorer 
som kan påverka en individ som växer upp med skilda eller separerade föräldrar. Att det kan vara 
svårare att skapa sin identitet i ett samhälle som ständigt förändras, tror jag kan hänga samman 
med Giddens resonemang om att vi idag har större möjligheter till att påverkas av flera 
signifikanta andra än de närmaste familjemedlemmarna. De signifikanta andra kan i flera fall lika 
gärna vara skola och dagis detta eftersom barn och ungdomar idag tillbringar allt mer tid utanför 
hemmet i jämförelse med hur det var för 30 – 40 år tillbaka i tiden. Problemet för individen kan 
därför bli att denne känner sig splittrad eftersom det finns många att identifiera sig med och ta 
över roller ifrån. I familjer där föräldrarna skaffat nya relationer finns det fyra föräldrar vilka den 
unga individen kan identifiera sig med vilket även det skulle kunna skapa en kluvenhet och 
förvirring för vem individen egentligen är och vill vara. Samtidigt kan även detta vara positivt för 
den enskilda individen, att leva i två familjer eller med fler föräldrar än de båda biologiska 
eftersom nya vägar och möjligheter kan öppnas för individen i sitt identitetsskapande.  
 
I dagens moderna samhälle är det kanske inte bara familjen som är de mest betydelsefulla 
signifikanta och generaliserande andra utan detta kanske idag även till stor del även kan vara 
institutioner som skola och dagis som står för den största delen av den unga individens 
socialisering och identitetsskapande. För ett par decennier tillbaka var det tillåtet att vara hemma 
med sina barn under många år och sköta hus och hem medan samhället idag inte tillåter att vi 
lever på det viset. Givetvis kan detta ha att göra med att ekonomin idag inte tillåter att en förälder 
är hemma med barnen utan istället tvingas vi lämna bort våra barn till dagis och skola för att vi 
ska kunna arbeta och tjäna pengar. Dagens livsstil kanske inte tillåter att vi lägger ned tillräckligt 
med energi och omsorg på att ta hand om och vårda våra relationer och äktenskap? Att dessa 
värden läggs åt sidan till förmån för arbete och karriär för att samhället idag ställer högre krav på 
oss samtidigt som samhället har blivit mer individualistiskt. Befinner sig den traditionella 
kärnfamiljen idag i en kris? Hur skulle vi kunna minska antalet skilsmässor och separationer i 
dagens samhälle? På något sätt måste vi skapa trygghet för de barn som föds, för att de ska kunna 
få chansen att växa upp i en trygg familj, tillsammans med sina föräldrar. Därmed vill jag inte säga 
att den enda familjeformen idag är den traditionella kärnfamiljen utan det viktiga är att familjen 
kan skapa trygghet och ge barnen en bra uppväxt.  
 
Enligt flera av mina informanter är stress en av de stora faktorerna till att många familjer idag inte 
klarar att hålla ihop medan andra faktorer kan vara ekonomi och brist på jämställdhet andra stora 
orsaker till att man inte orkar leva tillsammans utan istället väljer att sköta sig själv eller hittar en 
ny partner som befinner sig på samma nivå som man själv. Bäck – Wiklunds resonemang om det 
moderna föräldraskapet där hon menar att det mer eller mindre hela tiden bör ske en förhandling 
mellan de båda parterna i äktenskapet och att detta bör omprövas varefter förutsättningarna 
förändras av både samhället och den enskilda individen. Att vi bör bli medvetna om varandra och 
stävar efter att uppnå den fullständiga ömsesidigheten och tilliten är nog mer eller mindre A och 
O för att vi ska klara att leva i ett förhållande eller äktenskap idag. Samtidigt har den autonoma 
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individen tagit större plats i dagens samhälle och på många sätt är det den enskilda individen som 
ska göra sina val.  
 
Hur skulle då denna studie kunna summeras och vad skulle kunna ses som viktigt att tänka och 
reflektera över i fortsättningen. För min del är det ändå en fråga som lever kvar och det är om en 
skilsmässa egentligen är på gott eller ont? Som med allt annat finns det för - och nackdelar och 
jag tror att det bör vara varje enskild individs eget ansvar att ta ställning för vilka mål som är 
viktigast för just mig och hur jag vill identifiera mig i samhället. Hur som helst är det fortfarande 
den traditionella kärnfamiljen som av de flesta ses som normen, även om det idag är så att det 
finns andra familjeformer som börjar accepteras i allt större utsträckning. Att barn vars föräldrar 
väljer att skilja sig eller separera, påverkar dem i större eller mindre utsträckning är dock något 
som står klart. Trots allt är det nog att föredra att föräldrar skiljer sig eller separerar om de inte 
har det bra tillsammans och inte väljer att leva kvar i sin relation ”för barnens skull”. 
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Att vara homosexuell 

- en studie om hur homosexuella ser på sina livsvillkor i dagens 
samhälle 

Av: Jessica Lifström 
 

 

Inledning 
Sedan århundraden tillbaka har människor attraherats, haft sex och valt att leva med människor 
av samma kön. Normerna för vad som har betraktats som ”normalt” och ”onormalt har varierat 
genom olika tider och kulturer.  Enligt svensk lagstiftning var alla homosexuella handlingar 
kriminella ända fram till 1944. Den som blev ”påkommen” kunde därmed dömas till fängelse 
eller straffarbete i upp till fyra år (Andreasson, 2000).  Efter 1944 stiftades en ny lag, 
homosexualitet ansågs inte längre som något kriminellt, nu blev det istället klassat som en mental 
sjukdom.  Det var först 1979 som sjukdomsbegreppet försvann. Under åren 1978-1984 tillsattes 
en utredning i Sverige som skulle undersöka homosexualitet. ”Homosexutredningen” kom fram 
till en sak, nämligen att hos homosexuella finns förmågan att älska någon av sitt eget kön, istället 
för någon av motsatt kön. Efter att homosexualitet blev ”lagligt” har en mängd olika debatter 
uppstått, de homosexuella har ett evigt kämpande för att betraktas likvärdigt och behandlas på 
samma villkor som andra individer i samhället. Frågor som partnerskap, föräldraskap och 
diskriminering diskuteras flitigt. Trots att homosexualitet idag är lagligt är det långt ifrån 
accepterat av alla (RFSL, 2006).  Således har synen på homosexualitet förändrats genom tiderna, 
från att ha varit olagligt till att bli lagligt och mer eller mindre accepterat. Parallellt med en sådan 
utveckling har förklaringsmodeller om homosexualitet utvecklats. 
 

Syfte 
Mitt bidrag till denna antologi syftar till att undersöka hur homosexuella upplever sina livsvillkor 
samt hur de ser på förutsättningar till identitetsskapande i dagens samhälle. Frågor som jag tagit 
upp är till exempel hur de upplever att omgivningen bemöter dem i samhället?  Har synen på 
homosexuella förändrats? Olika fördomar som finns i samhället?  Ovanstående studie grundar sig 
på ett antal intervjuer med homosexuella män, de är alla vuxna idag men i intervjuerna reflekterar 
de även över hur de såg på sin ungdom.  
 

Metod  
För att kunna genomföra denna studie började jag med att utföra två olika observationer. Den 
första utförde jag på allmän plats, jag satt på ett café och bara tittade på människor. Tanken med 
detta var att försöka titta på människor och utifrån det kunna avgöra om personen ”såg” 
homosexuell ut eller inte, eftersom jag upplever att människor ofta pratar om homosexuella som 
att han/hon ser homosexuell ut. Under min observation väcktes nya tankar tillexempel måste en 
man som ser feminin ut vara bög? Kan han inte bara vara väldigt intresserad utav sitt yttre? 
Eftersom detta enbart var en observation vet jag inte om mina antydningar stämmer, men det 
väckte många spännande och intressanta tankar och frågor för min egen del.  
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Min andra observation ser jag som en kombinerad fältobservation/intervju, då jag skulle träffa 
sex homosexuella män. Inför observationen/intervjun var jag inledningsvis mycket noggrann och 
tydlig med att informera om de grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002). 
Jag var även tydlig med att informera vad de olika kraven innebär och betyder. Detta kändes 
viktigt för mig då jag tyckte att vi berörde känsliga och utlämnande ämnen. Jag blev alltså 
hembjuden till ett homosexuellt par som i sin tur hade bjudit hem fyra homosexuella män, alla 
dessa män var mellan 39-56 år. Två av dem har varit gifta med kvinnor innan och har barn 
tillsammans med dem, de andra fyra har sedan tidig tonår varit medvetna om sin sexuella läggning 
och har sedan dess haft relationer med andra män. Jag träffade dessa män under cirka en timme 
då jag även bandade hela vårt samtal med hjälp av en bandspelare.  De ämnen vi berörde var 
bland annat Har synen på homosexuella förändrats? Vad innebär det att leva som homosexuell? 
Medias roll och påverkan? Adoption? Min avsikt med att träffa dessa män var att på ett avspänt 
och naturligt sätt försöka beröra allmänna frågor där alla kunde vara med och diskutera, samt 
försöka knyta en kontakt som i sin tur kunde leda till enskilda intervjuer. Vårt första möte kändes 
avspänt och naturligt och de sex männen var alla villiga att träffa mig igen för att utföra enskilda 
intervjuer.  
 
När de enskilda intervjuerna skulle genomföras valde jag att endast intervjua fyra av de sex 
tilltänkta informanterna, detta för att jag under intervjuernas pågående insåg att alla intervjuerna 
givit mig ett bra underlag och material, så därför valde jag att avgränsa mig där.   
 
De enskilda intervjuerna utfördes i informanternas hem, vilket kändes naturligt och bekvämt för 
min del. Jag tyckte att det var viktigt att mina informanter kände sig ”hemma” när vi träffades, då 
jag anser att de är öppenhjärtiga och pratar om väldigt utlämnande och privata saker. När jag 
genomförde mina intervjuer hade jag färdiga uppstrukturerade frågor som ändå gav möjlighet till 
följdfrågor. Jag spelade in intervjuerna på en bandspelare, intervjuerna har sedan transkriberats 
och sedan kodats och analyserats enligt Grundad teori (Guvå & Hylander, 2003). Från början 
hade jag en önskan om att mina informanter skulle vara blandade åldrar och kön, för att på så vis 
även kunna jämföra ur en ålders och ett genusperspektiv, nu blev det inte så. Det som jag ser som 
intressant med mina informanter är att alla har nu varit ”offentliga” under ganska lång tid och 
verkar trygga i sin roll, de frågor jag ställer jämförs nu istället ur ett mer likartat perspektiv. Frågor 
som jag tagit upp är hur de homosexuella upplever att omgivningen bemöter dem i samhället?  
Har synen på homosexuella förändrats? Olika fördomar som finns i samhället?  Hur skapar man 
sig som homosexuell ungdom idag en identitet?” 
 

Presentation av Informanter  
Min första informant har jag valt att kalla för Anders och han är idag 41 år gammal. Han är 
uppvuxen i en storstad och upptäckte sin sexuella läggning i tidig tonår. Anders gick ut offentligt 
när han var 14 år och träffade sin man när han var 20, de har varit tillsammans i 20 år och gifta i 
10 år. De har inga egna barn, men har till och från fosterbarn. Anders arbetar som frisör. 
 
Min andra informant har jag valt att kalla för Henrik och han är idag 45 år gammal. Han är 
uppvuxen i en mindre stad i Mellansverige och upptäckte sin sexuella läggning när han var runt 
12 år och gick ut offentligt med det när han var runt 20 år. Henrik är sambo sedan 18 år tillbaka. 
Han arbetar på ett boende för gravt utvecklingsstörda.  
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Min tredje informant har jag valt att kalla för Håkan och han är 56 år gammal. Han är uppvuxen i 
en mindre småstad i Mellansverige. Han har varit gift med en kvinna i 12 år, de fick inga egna 
barn men hade fosterbarn. Håkan tror att hans sexuella läggning alltid har funnits. Han har nu 
varit tillsammans med sin nuvarande man i ca 20 år. De har inga egna barn men har fosterbarn. 
Han arbetar som ridskolechef.  
 
Min fjärde informant har jag valt att kalla för Fredrik och han är idag 39 år gammal. Han är 
uppvuxen i en mindre småstad i Mellansverige. Fredrik upptäckte sin sexuella läggning under 
”skolåldern”. Han beskriver det som ”med tjejer blev jag bara kompis, med vissa killar ”pirrade i magen”, 
det var så han började upptäcka sin sexuella läggning. Han väntade dock till han var 21år med att 
berätta för allmänheten om sin sexuella läggning. Fredrik har varit sambo sedan dess och är 
fortfarande tillsammans med samma man. Han arbetar som lärare. 

Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Min studie är en del av en antologi som bygger på livsvillkor och identitetsskapande för olika 
individer. I den gemensamma delen av vår antologi presenteras några teorier som jag finner 
relevanta för min egen studie, bland annat redovisar vi för teorier om identitetsskapande och 
socialisering. De centrala tankarna kring individens socialisation och identitetsskapande är att 
socialisationsprocessen är särskilt viktig under barndomen samt att signifikanta andra, det vill säga 
mamma, pappa, syskon, mormor, farmor med mera, och dess omgivning har stor betydelse för 
individens identitetsskapande. Inledningsvis kommer jag att presentera tre olika perspektiv på hur 
synen på homosexualitet har förklarats. Det är inte dessa teorier jag kommer att utgå från i min 
egen analys, då mitt syfte inte är att förklara varför en människa blir homosexuell, utan min 
ambition är ju att förstå deras identitet och livsvillkor. Efter det kommer jag att redogöra för 
begreppen; livsvillkor, identitet, socialisation, avvikelse/normalitet, vilka är de teoretiska begrepp 
jag kommer att använda mig utav i min analys. Därefter kommer jag att beskriva vad queerteorin 
innebär eftersom jag även kommer att använda mig utav den i min analys. 
 

Olika synsätt på homosexualitet 
Alla teorier om varför en människa är homosexuell, handlar om att hitta en orsak till varför vissa 
människor utvecklar en homosexuell identitet. Folklivsforskaren Karin Lützen har en relativt 
enkel teori: ”Tänk om det är så att det är övervägande positiva upplevelser som gör att en person 
blir homosexuell, tänk om det är så att man blir homosexuell för att man helt enkelt har lust till 
det ” (Lützen, 1988). 
 
Hur kommer det sig att man blir homosexuell? Varför dras en del människor till människor av 
samma kön? Vad beror det på? Dessa frågor har länge upptagit mångas tid, såväl forskare som 
psykologer, som föräldrar och lärare. Däremot är frågorna inte alltid speciellt betydelsefulla för 
den som är homosexuell, de bryr sig många gånger inte om varför de är det, de bryr sig mer om 
varför de inte får vara det (Bohman, 1995). Vad är egentligen orsaken till att vissa människor får 
en homosexuell identitet istället för en heterosexuell? Genom åren har en rad olika forskare 
presenterat sina teorier om vad homosexualitet beror på. Det man kan konstatera är att det inte 
går förklara eller förstå homosexualitet utifrån en enda faktor. Ingen teori kan ge en heltäckande 
förklaring till hur eller varför en människa blir homosexuell. Trots all forskning kring 
homosexualitet har ingen studie fullt ut kunnat bevisa varför vissa människor utvecklar en 
homosexuell identitet (Bohman, 1995).   
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Jag kommer att redogöra för ett antal teorier som legat till grund och haft stor betydelse för 
ytterligare forskning kring homosexualitet. Dessa teorier är biologiskt, psykoanalytiskt och 
socialkonstruktionisktiskt inriktade.  
 
 
Enligt den socialkonstruktionistiska teorin är inte homosexualitet något biologiskt. Forskare 
menar istället att om en individ blir heterosexuell eller homosexuell så har det enbart med den 
sociala konstruktionen att göra, där samhället och de sociala relationerna spelar en stor och 
avgörande roll. En stor forskare inom ämnet var den franske filosofen Michael Foucault, han 
menade att den sexuella identiteten är ingenting vi föds med, utan det är istället resultatet av en 
lång och komplicerad social process. Enligt Foucault påverkas individen av det samhälle och de 
sociala relationerna som individen omger sig med. Den sexuella identitetsbildningen är en viktig 
del av socialisationsprocessen, denna process kan pågå livet ut, vi har alla möjligheten att 
utvecklas till unika individer och att tillsammans med andra skapa en identitet och en kultur 
(RFSL 1988). 
 
Ett annat sätt att förklara uppkomsten av homosexualitet är de psykoanalytiska teorierna. En av 
de första och största forskarna inom området är Sigmund Freud. Freud har gjort en rad olika 
teorier om vad uppkomsten till homosexualitet kan bero på. Freud beskrev heterosexualitet som 
en form av begränsning av den polymorfa och bisexuella barnsexualiteten, homosexualitet 
beskrev han som en annan. Han menar vidare att man inte kan påvisa att heterosexualitet skulle 
vara det ”normala” och homosexualitet det ”onormala” utan menar istället att dessa begrepp mer 
är normativa idéer (Bohman, 1995). Enligt Freud föds alla individer som bisexuella, och att 
homosexualitet liksom heterosexualitet är en process som växer fram under barnets första 
levnadsår. Bisexualitet beskriver Freud som något perverst, det är således något som alla 
människor bär med sig ifrån födseln och en del av naturens gång. Freuds teorier grundar sig på 
att olika händelser och upplevelser under uppväxten vilket han menar är en förklaring till att en 
del människor utvecklar en homosexuell identitet (Bohman, 1995).  
 
Dock är den vanligaste tanken idag att homosexualitet är något som man bär med sig ifrån 
födseln, detta innebär således att individen inte själv, har någon möjlighet att påverka sin sexuella 
läggning, utan tvingas istället acceptera den tillhörighet man tilldelas. I dagens Sverige är denna 
teori den absolut vanligaste förklaringen, åtminstone upplever många homosexuella själva att de 
varit homosexuella ”så länge de kan minnas” (Bohman, 1995).  Den forskning som inriktat sig på 
att försöka förklara i vilken utsträckning homosexualitet är ärftligt har främst inriktat sin 
forskning på tvillingstudier och syskonstudier. Studien visar att främst enäggstvillingar i stort sätt 
alltid har samma sexuella läggning. När det gäller tvåäggstvillingar och syskon har det däremot 
visat sig vara svårare att fastställa ett tillförlitligt resultat. Ett annat tecken som skulle kunna tyda 
på att homosexualitet är genetiskt betingat har enligt vissa forskare med X-kromosomerna att 
göra. Forskning inom detta område har kommit fram till att hos homosexuella män finns en 
egenhet som saknas i de heterosexuella männens X-kromosomer. Även denna teori saknar 
entydiga tecken, även om många homosexuella saknade kromosomvarianten, hade en del 
heterosexuella den fortfarande kvar. Ytterligare en biologisk teori är att det istället för gener 
skulle handla om hormoner. Många homosexuella män har berättat om sin rädsla för att delta i 
vilda lekar och slagsmål i sin tidiga barndom. Detta ska, enligt forskare, ha bidragit till 
hormonbrist av det manliga könshormonet testosteron, vilket i sin tur ska ha medfört ett 
utvecklande av homosexualitet (Bohman, 1995). De biologiska teorierna om sexualiteten vidhåller 
att sexualiteten är given en gång för alla, de menar att ett beteende som är ärftligt, genetiskt och 
medfött inte kan påverkas och förändras ”hur som helst”. En annan teori är en kombination av 
biologiska teorier och psykoanalytiska teorier, de hävdar att medfödda genetiska anlag och 
neurotiska störningar i barndomen kan vara en orsak till homosexualitet (RFSL, 1988).  
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Jag kommer i föreliggande studie inte att använda mig av någon av dessa teoretiska perspektiv, då 
mitt fokus överhuvudtaget inte ligger i att ”förklara” homosexualitet. Att jag valt att redogöra för 
ovanstående olika synsätt syftar enbart till att ge läsaren en form av bakgrundsbild av hur olika 
förklaringsmodeller har konstruerats. Indirekt kommer sådana perspektiv kanske eventuellt att 
speglas i min text, i så fall indirekt genom mina informanters uttalanden och kanske i deras 
berättelser av hur omgivningen har bemött dem och tolkat deras sexualitet. De teorietiska 
utgångspunkter som jag använder mig av i studie för att närma mig mina frågeställningar, 
redogörs för och diskuteras i nedanstående.  
 

Livsvillkor 
Livsvillkor kan sägas utgöra de förhållanden som individen lever under, exempelvis 
klasstillhörighet, kön, etniskt ursprung, sexualitet eller vilken ålder individen har. Dessa olika 
faktorer skapar skilda förutsättningar och begränsningar för individen och det som uppfattas som 
dåliga eller goda livsvillkor är en individuell bedömning. Därmed ser livsvillkoren olika ut för de 
flesta människor och därmed skiljer sig också socialisationsprocessen åt. Giddens menar att 
socialisering är en process som alla individer går igenom under hela sitt liv. Det är genom denna 
process individen lär sig normer och värderingar och för att få tillträde till den redan existerande 
världen måste vi alla socialiseras in i den (Giddens, 1998). 
 

Identitet 
Att definiera begreppet identitet är alla gånger inte så lätt, det är svårt att ge ett entydigt svar även 
om den självklara översättningen helt enkelt borde vara ”vem man är”. Eftersom identiteten utgörs 
av kroppsliga, psykologiska, sociala och kulturella faktorer som interagerar med varandra skulle 
begreppet också kunna översättas med personlighet, karaktär eller social roll. (Ahmadi, 1998) Giddens 
menar att identitet är ett något som särskiljer drag eller egenskaper hos en individ eller grupper av 
individer. Han menar att identiteten utgörs av sociala "markörer" och ett exempel på en sådan 
kan vara namnet som för vissa kan vara en viktig del av individualiteten (Giddens, 1998).  Erving 
Goffman beskriver identitet som förvärvd och tillskriven identitet. Den förvärvade identiteten utgörs 
av de egenskaper och den självbild som individen själv upplever sig ha, för att känna sig tillfreds 
med sig själv behöver bilden få ett erkännande av omgivningen. Däremot den tillskrivna 
identiteten är den identitet som andra tillskriver en individ och dennes personlighet (Goffman, 
1972/2004). En annan teori är den som Charles H. Cooley förespråkar, nämligen spegeljaget. 
Cooley menar att individens identitet växer fram i samspel med andra, att vi speglar oss i andras 
reaktioner på våra handlingar och att det påverkar vår självuppfattning. Enligt Cooley innebär 
detta att det vi känner när vi tänker på oss själva har sin grund i vad vi tror att andra tänker om 
oss. Detta leder i sin tur till att våra handlingar påverkas och styrs av andras reaktioner och 
omdömen (Hilte, 1996). Den socialisationsprocess och de signifikanta andra som utgör 
individens uppväxtvillkor är således av mycket stor betydelse för individens identitetsskapande.  

Socialisation 

Socialisation innebär enligt Anthony Giddens de sociala processer som hos barn bildar en 
medvetenhet om jaget och om sociala normer och värden. Giddens menar att socialisationen 
pågår genom hela livet även om processerna är särskilt viktiga under barndomen (Giddens, 1998). 
Hur socialiseringsprocessen ser ut skiljer sig givetvis åt mellan individer men det finns ändå några 
gemensamma stadier som alla individer går igenom på ett eller annat sätt.  Peter Berger & 
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Thomas Luckmann redogör i sin bok Kunskapssociolog bland annat för teorier och faktorer som 
styr och påverkar individens socialisation in i samhället. De menar att en individ är medlem i 
samhället först efter internaliseringen, vilket innebär att individen skapar en förståelse av 
människor och upplever världen som meningsfull. Den första socialiseringen en individ 
genomgår kallas den ”primära socialisationen”, den betraktas även som den mest betydelsefulla 
för individen då det är här grunden läggs för individens framtida värderingar. Under den ” 
primära socialisationen” möter individen sina ”signifikanta andra”, vilka kan utgöras av till 
exempel pappa, mamma, syskon, far- och morföräldrar, med andra ord de människor som finns 
runt omkring individen. Berger & Luckmann menar att de ”signifikanta andra” har stor betydelse 
för individens socialisation, särskilt under det primära stadiet då de signifikanta andra fungerar 
som en länk till omvärlden. De signifikanta andras definition av verkligheten tas för given och 
upplevs för barnet som riktig verklighet. Individen identifierar sig i stor utsträckning med den 
”signifikanta andre”, genom att det övertar de signifikanta andras attityder och roller och 
omvandlar dessa till sina egna.  Med andra ord reproduceras de signifikanta andras roller och 
attityder genom barnen (Berger & Luckmann, 1998).  

Det andra socialisationsstadiet är den sekundära socialisationen som beskrivs som en process som 
leder en redan socialiserad individ in i nya sektorer av samhällets objektiva värld. (Berger & 
Luckmann, 1998) Detta stadie hänvisar till den socialisation som sker under ungdomen och 
under tiden som vuxen. Framförallt har skolan en viktig roll för den sekundära socialisationen, 
men även massmedierna och kamraterna är viktiga för individens fortsatta socialisering. (Connell, 
2003) 

Avvikande – Normalt 
Vem bestämmer vad som är normalt? När blir något avvikande? Enligt Anthony Giddens blir 
individer avvikande när de bryter mot de uppsatta regler och allmänt vedertagna normer som 
finns i samhället (Giddens, 1998). Erwing Goffman tar upp tre olika typer av stigma som 
påverkar individen, dessa är kroppsliga missbildningar, olika fläckar på den personliga karaktären 
och stambetingade stigman som ras, nation och religion. (Goffman, 1972/2004). Det går att 
ifrågasätta varför det är så viktigt för samhället att skapa gränser mellan vad som ska accepteras 
som normalt respektive avvikande. Socialkonstruktonisterna menar enligt Hilte att människorna 
är samhällets konstruktörer som skapar den värld de lever i. Det finns ingen självklar relation 
mellan människan och världen, vilket gör människan otrygg. Individen föds dock till en kultur, 
vilken till viss del kan ge trygghet eftersom samhället använder sig av sanktioner och kontroll för 
att människor ska ställa sig i ledet och inte avvika. (Hilte, 1996) Begreppen normalitet och 
avvikelse skulle kunna ses som bundna till varandra, på så sätt att skapandet av och gränserna för 
vad som ses som normalt också kan avgränsa det som faller utanför ramen och som då blir 
avvikande. Konstruktioner av normalitet och avvikelse har således en konstrativ prägel, det vill 
säga för att definiera någon som normal behövs en motpol för att kunna definiera någon annan 
som avvikande. Det som betraktas som normalt respektive avvikande skiljer sig åt beroende på 
vilken kultur individen lever i och vilka regler och normer som gäller för just denna kultur.  
Giddens menar att det är svårt att göra en definition av begreppet avvikelse eftersom det vad som 
uppfattas som avvikande skiljer sig åt beroende på i vilken kontext individen befinner sig. 
(Giddens, 1998). Det är i samspelet mellan avvikarna och de sociala kontrollinstanserna som 
samhället markerar hur mycket avvikande som tolereras för att systemet skall kunna upprätthålla 
sin kulturella integritet. I det samspelet tydliggörs gränserna mellan det tillåtna och förbjudna, det 
normala och det avvikande och mellan oss och dem. (Hilte, 1996)  
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Queerteorin 
Queerteorin är en teori om kön och könsidentitet. En av de mest framträdande inom queerteorin 
är Judith Butler, hon menar att en persons könsidentitet helt eller delvis är en social konstruktion, 
och att enskilda individer därför inte fullt ut kan beskrivas i sexuell mening med formuleringar 
som homosexuell eller kvinna. Genom att särskilja kön och genus upprätthåller man att kön är 
något naturgivet och inget som människor funderar över. Kön blir onödigt om vi inte lägger in 
mer i det än anatomiska skillnader. Om det skulle gå att skala av det vi kallar genus, skulle det då 
verkligen finnas någon könsspecifik kärna i människor? Hon menar i stället att det är 
föreställningarna om genus som skapat föreställningen om ett inre kön. Enligt en Queerteoretiker 
är normer konstruerade och förutsätter avvikelser, de ser även genus, identitet och sexualitet som 
något konstruerat. Enligt deras synsätt kan man också säga att berättelserna även visar hur yttre 
krav, normer och värderingar eller med andra ord heteronormativiteten skapar förväntningar på 
personer med avvikande sexuell läggning att förklara sig eller nästan ursäkta sig. Detta behöver 
inte heterosexuella fast deras sexualitet är lika konstruerad (Rosenberg, 2005).  

Analys 

Analyserna av mitt material har jag valt att dela in i fem olika kapitel som behandlar en rad olika 
teman. Det första kapitlet ”Att skapa en personlig identitet” handlar om hur en individ upptäcker 
sin sexuella identitet, samt hur individen accepterar den. Det andra kapitlet ”Att berätta för 
andra” handlar om hur individen har blivit bemött efter att ha gått ut med sin homosexuella 
identitet. Det tredje kapitlet har jag valt att kalla ”Samhällets syn” och där reflekterar informanter 
kring hur de upplever att samhället ser på homosexualitet. Det fjärde kapitlet heter ”Medias 
betydelse” och handlar om hur media framställer homosexuella samt vilken betydelse detta har 
för synen på homosexuella. . Det femte och sista kapitlet är ”Homosexuella med barn” där 
informanterna reflekterar kring om det är rätt eller fel att homosexuella ska få ha barn. Därefter 
följer en avslutande diskussion. 

Att skapa en personlig identitet 
Att beskriva hur den homosexuella identiteten utvecklas, sker i aktiv interaktion med andra 
människor. Det beskrivs även som en dynamisk social process som innefattar en rad olika 
utvecklingssteg där individen ska försöka konstruera en trovärdig och acceptabel definition av sig 
själv. Hur individen definierar sig själv ses som mycket betydelsefullt, även hur signifikanta andra 
stämplar eller betecknar individen. Individen är själv med och påverkar sin identitet, samtidigt 
som individen försöker behålla kontrollen över allt som sker. De tankar och funderingar 
individen har om sig själv, vem man egentligen är, hur man ser på sig själv, är resultatet av denna 
många gånger komplicerade process. Även signifikanta andra och deras reaktion och bemötande 
är av stor betydelse för individen (RFSL,1998). 
Thomas Haansbaek har i sin studie … som en kamel med två pucklar- om homosexuella invandrare i 
Sverige studerat hur homosexuella invandrare upplever sina livsvillkor. Haansbaek menar att hur 
en homosexuell upplever sina livsvillkor beror på en rad olika individuella faktorer. Två individer 
upplever ofta en situation på olika vis, detta beror på att olika individer har olika erfarenheter 
vilket i sin tur påverkar hur en individ upplever och tolkar en viss situation I studien redogör 
även Haansbaek för en rad olika temaområden som han anser är viktiga och påverkar hur en 
individ upplever sina livsvillkor, dessa är: Självuppfattning i ungdom och tidigt vuxenliv, hälsa, 
social kontakt och familjeband, samliv och sexualitet, diskriminering i arbetsliv, erfarenheter av 
kränkningar och våld, bruk av berusningsmedel, öppenhet om sin sexuella identitet samt synlighet 
som homosexuell i det offentliga rummet ( Haansbaek, 2002). 
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Att upptäcka att man är homosexuell och att sedan acceptera detta för sig själv och andra är ofta 
en lång och för många, en komplicerad process. Att hitta sin identitet och sexualitet tar olika lång 
tid för olika människor. De fyra informanterna Anders, Henrik, Håkan och Fredrik beskriver hur 
de upptäckte att de var homosexuella så här: 

 

Anders: -Hur? Det bara var så. Jag vet inte hur jag ska förklara det……..man märker det väl 
inte på nåt särskilt sätt, men……. Jag tror inte att det är så stor skillnad, du upptäcker att du 
har en sexualitet, men sen att det är, ja, nej, jag vet inte hur jag ska förklara det. Att erkänna för 
sig själv var inte speciellt svårt, jag har aldrig funderat på det, för mig är det fullkomligt 
naturligt. Det har väl liksom bara rullat på… 

När Anders ska berätta hur han upptäckte sin sexuella identitet, tycker han först att det är svårt 
att beskriva, han tycker inte det var så konstigt. Han menar vidare att man upptäcker att man har 
en sexualitet, att den sedan riktade sig till killar ser han inte som något konstigt. Det har alltid 
känts naturligt för honom. Även Henrik har alltid uppfattat sin sexualitet som något naturligt och 
han beskriver så här: 

Henrik: -Jag tror egentligen att jag alltid har vetat om det, jag var ju rätt sen med att gå ut med 
det, jag var runt 20. Hur man känner… ja man känner en attraktion till människor, och den var 
ju starkare till killar än den var till tjejer. Tjejer var lite mer…….man blev kompis med bara. 

Henrik tror att han alltid har vetat om sin sexuella identitet, trots det var han runt 20 år när han 
”gick ut” offentligt. Han beskriver det som att ” man känner en attraktion till människor, och den 
var ju starkare till killar än den var till tjejer”. Håkan däremot är den enda av dem som har haft 
relationer även med kvinnor, han beskriver det som att för hans del har det mer handlat om 
personen i sig, än könet, han poängterar även att det aldrig har känts konstigt för honom: 

 

Håkan: - För mig var det ju så att jag var ihop med en tjej innan… för mig har det nog varit 
personen, först träffar jag en tjej jag blev kär i, sen träffade jag Anders som jag blev kär i. Jag 
var 36 år när jag träffade Anders, jag hade innan haft lite sexuella kontakter med män innan 
men det hade jag haft med tjejer också. För mig har det aldrig varit något konstigt. Att sedan 
erkänna för sig själv har heller aldrig varit särskilt svårt, att vi skulle flytta ihop liksom… 

  

Fredrik: -Jag berättade hemma när jag var 17 år kommer jag ihåg………. Ja, i början var det 
lite jobbigt att acceptera, men det gick ju så fort sen när jag väl hade gjort det och berätta för 
de närmaste i alla fall, hur det var. 

Fredrik däremot berättar att han var 17 år när han berättade för sina signifikanta andra om sin 
sexualitet. Han beskriver det som lite jobbigt att acceptera i början, men när han väl berättat gick 
det ganska fort.  

Sammanfattningsvis har alla fyra informanterna så länge de kan minnas känt sig dragna till 
personer av samma kön. De flesta har inte upplevt det som svårt att erkänna sin sexualitet för sig 
själva, utan det har snarare känts naturligt för dem. Många homosexuella uppger idag denna 
förklaring när de ska beskriva hur de upptäckte sin sexuella identitet, de beskriver att de känt sig 
dragna till personer av samma kön så länge de kan minnas (Bohman, 1995). Detta resonemang 
kan kopplas till det biologiska synsättet, de menar att homosexualitet är något en individ föds 
med, det är därmed inget som individen själv kan påverka, utan föds man med en homosexuell 
identitet så gör man (Bohman, 1995). Enligt en queerteoretiker däremot är en persons 
könsidentitet helt eller delvis är en social konstruktion, man föds därmed inte som man eller 



 40

kvinna, utan en persons sexuella identitet påverkas av den sociala konstruktionen. De menar 
vidare att genom att särskilja kön och genus upprätthåller man att kön är något naturgivet och 
inget som människor funderar över (Rosenberg, 2005). I nästa kapitel belyser informanterna hur 
de upplevde att det var att berätta för omgivningen om sin sexuella identitet. 

Att berätta för andra 

Att berätta för sina signifikanta andra att man är homosexuell upplevs av många homosexuella 
som något oroväckande. Att berätta för nära vänner kan vara svårt, tankar som, kommer de att 
acceptera mig som homosexuell? Eller, hur kommer de att reagera? Även tankar om att 
föräldrarna ska reagera negativt och kanske rentav bryta kontakten är vanliga. Därför är det inte 
ovanligt att föräldrarna är bland de sista som får kännedom om sitt barns homosexualitet. Att 
upptäcka att man är homosexuell och att sedan acceptera detta för sig själv och andra, kan många 
gånger vara en lång och komplicerad process. Att hitta sin identitet och sexuella läggning tar olika 
lång tid för olika människor. Vissa homosexuella kommer aldrig så långt, så att de berättar för 
någon i deras omgivning om sin sexuella läggning. Detta beror givetvis på en rad olika 
anledningar, som tillexempel osäkerhet på sin egen sexualitet eller rädsla för de signifikanta 
andras reaktion. Så här beskriver Anders att hans familj reagerade: 

Anders: -Det var nog ingen som reagerade, de visste nog det innan. Med familjen har jag nog 
aldrig haft några större problem så, mer än att min farmor hoppades ända fram tills hon dog 
att jag skulle hitta någon trevlig flicka och gifta mig med. Men jag sade det till henne att det är 
lika bra att du ger upp, men sedan har det aldrig varit någon diskussion.  

Enligt Anders var det inga problem att berätta för familjen, han tror själv att de förmodligen hade 
anat det sedan innan så därför blev ingen överraskning för dem. Däremot Anders farmor hade en 
önskan om att Anders skulle hitta en trevlig flicka och gifta sig med, men Anders talade om för 
henne att så skulle det aldrig bli, sen var det ingen diskussion mer om det. I Henriks fall var det 
däremot inte lika självklart för alla: 

Henrik: -Ja. För min del var det nog så att min mamma hade nog alltid vetat om det så, hon 
hade känt det på sig, medan min pappa inte anat någonting, men det gick jättebra. Min lillebror 
hade lite svårt, men han sade ingenting så, men han besökte mig och Fredrik en del, det var 
nog hans sätt att bearbeta det. Vi har jättebra uppbackning utav våran släkt, vi har en stor släkt. 

Henrik beskriver det som att mamman hade nog alltid känt det på sig medan pappan inte anat 
någonting, men reaktionen från de båda föräldrarna var ändå positiv. Däremot hade Henriks bror 
lite svårt att acceptera det hela i början, han sa inget men besökte Henrik och hans sambo en del 
den första tiden, detta tror Henrik han gjorde för att bearbeta det hela. I dag är det inga problem. 
Henrik talar även om att de alltid har känt ett stort stöd ifrån hans släkt. För Håkan däremot var 
det viktigaste att hans äldsta syster skulle acceptera honom, eftersom de alltid har stått varandra 
väldigt nära, och gör fortfarande. Hon hade inga problem med hans sexualitet, utan resonerade 
som så att du är min lillebror i alla fall. Även med föräldrarna var det inga problem. 

Håkan: -Jag hade kommit så långt så jag brydde mig inte om vad folk tyckte och tänkte, det 
som kändes viktigast för mig var att min äldsta syster skulle acceptera det, vi står varandra 
väldigt nära, det var det viktigaste för mig, hon svarade bara:”du är min lillebror ändå”. Jag 
visste att min mamma och pappa aldrig skulle vända mig ryggen. Men det var inga problem. 
Sen de andra de får acceptera om de vill eller inte. 

Håkan poängterar även att han hade kommit så långt att han inte brydde sig vad någon annan 
tyckte, utan de fick acceptera det vilket de ville eller inte. Men det hela gick bra. Däremot i 
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Fredriks fall hade båda mamman och systern svårt att acceptera det hela till en början, Fredrik 
beskriver det hela på följande vis:  

Fredrik: - pappa hade förstått att det var så, sade han men mamma var ju helt tagen på sängen 
och hon var ledsen och sådär, och han hade svårt att acceptera att det var så, och min syster 
vet jag hade också svårt i början att acceptera att det var så, men sedan när jag träffade Fredrik 
så har det lossnat både för min syster och för min mamma, de förstår att det inte är konstigare 
än så. 

När Fredrik berättade det hemma så hade pappan anat det hela, medan mamman inte hade anat 
något och ”helt blev tagen på sängen”. Mamman blev ledsen och hade till en början svårt att 
acceptera det hela, även Fredriks syster hade lite svårt att acceptera det hela. Det hela lossnade 
dock för både mamman och systern när Fredrik träffade sin sambo, då förstod mamman och 
systern att ”det var inte konstigare än så”. Så även här fungerar allting bra. Sammanfattningsvis 
går att konstatera att enligt samtliga informanters berättelser har de signifikanta andras reaktioner 
varit av betydelse. Även om de signifikanta andra har reagerat på olika vis när informanterna har 
berättat om sin sexuella identitet, har de ändå känt att de har blivit accepterade och haft stöd 
hemifrån. Erwing Goffman pratar om vilken betydelse det har för individen att känna sig 
accepterad. Goffman pratar om den förvärvade identiteten, vilken utgörs av de egenskaper och 
den självbild som individen själv upplever sig ha, för att individen ska känna sig tillfreds med sig 
själv behöver bilden få ett erkännande (Goffman, 1972/2004).  

Som jag tidigare nämnt är många homosexuella oroliga över att familjen och vännerna ska 
behandla dem annorlunda när de gått ut med sin homosexuella identitet. Jag frågade mina 
informanter hur de upplever att omgivningen bemöter dem nu, om de behandlar dem 
annorlunda?    

Här är alla fyra informanterna överens om att de tycker att de blir behandlade på samma vis som 
innan de gick ut med sin sexuella identitet. Med andra ord upplever de inte att de blir behandlade 
på ett avvikande sätt. De tror att det har med personligheten att göra, att det spelar en stor roll 
hur man är själv. Detta tankesätt kan kopplas till det som Cooley kallar för spegeljaget, där han 
beskriver hur individens identitet växer fram i samspel med andra. Han menar vidare att det vi 
känner när vi tänker på oss själva har sin grund i vad vi tror att andra tänker om oss (Hilte, 1996). 
Med andra ord om en homosexuell har en föreställning om sig att vara avvikande och annorlunda 
så speglar det sig i mötet med andra. Håkan berättar en incident som hände när han var på 
återträff med sin gamla klass, framåt kvällen när en del personer blev onyktra, då ville de prata 
om hans sexuella identitet om hur han upptäckte det och när och så vidare. Det upplevde Håkan 
som ”tröttsamt”, att när folk blir fulla, då vågar de fråga. Han menar vidare att han var ju inte där 
för att prata om sin sexuella läggning:  

Håkan: -Nej det tycker jag inte, däremot när jag var på en klassträff för några veckor sedan och 
folk börjar bli fulla så skulle det börjas diskuteras om min sexuella läggning, om tillexempel när 
upptäckte du det och så vidare, och då blir jag lite trött på det så då åkte jag hem faktiskt, jag 
tyckte inte jag var där för att diskutera om min sexuella läggning, men då var klockan tre på 
natten så det var ändå dags att åka hem. 

Här ger Håkan ett tydligt exempel på hur han som homosexuell blev avvikande i sällskapet, samt 
den rädsla som många individer känner inför det som skiljer sig ifrån det ”normala”. Alla som 
befann sig på klassträffen kände till Håkans sexuella identitet, men det var ingen som vågade 
prata om det förrän de blev tillräckligt onyktra. En annan fråga som jag ställde till mina 
informanter var om de tror att deras sexuella identitet påverkar dem som personer?  Så här svarar 
Anders: 
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Anders: - Jag har ju ett sådant yrke, så det hör ju nästan till, så fort man säger frisör så liksom 
jaha bög, liksom. Det ingår nästan i yrkesutbildningen. Jag har aldrig gjort någon ”affär” av jag 
är bög. Frågar folk mig rakt ut, så säger jag ja, men jag presenterar mig inte som det, jag pratar 
och lever normalt, om det inte är en speciell situation då jag känner att det här måste jag nog 
berätta. Jag kommer ihåg en gång när en kund eller en gammal tant som var närmare 90 år 
frågade mig: ”är du gift” Jaa, svarade jag, och sedan säger hon: ”och vad gör din fru?” och 
samtidigt ser jag en arbetskamrat som står en bit bort och ”håller på att bryta ihop” av skatt, då 
kom jag liksom av mig och säger bara: jaa, hon är hemma. Jag kom mig inte för att säga detta 
till denna lilla tant. Men varje gång hon var hos mig så sade hon:”hälsa till lilla frun”. Men det 
var faktiskt ganska kul. 

Här svarar Anders att han tycker sig ha ett typiskt ”bög” yrke. Han säger att det hör nästan till 
frisöryrket. Här blir det tydligt hur Anders själv framställer att den stereotypa bilden av en manlig 
frisör är att manliga frisörer är bögar. Även detta resonemang går att koppla till det som Cooley 
kallar för spegeljaget, det vi känner när vi tänker på oss själva, har sin grund i vad vi tror att andra 
tänker om oss ( Hilte, 1996).  Anders har aldrig gjort någon ”affär” av att han är homosexuell, om 
någon frågar så svarar han, men han presenterar sig inte inledningsvis med det. Han lever och 
pratar normalt, som vem som helst. Däremot om det skulle vara en speciell situation där han 
skulle känna att jag borde nog berätta, då gör han det, inte annars. Anders berättar vidare om en 
incident som hände på hans jobb en gång, när en äldre dam frågade om han var gift, då svarade 
han ja, den gamla damen tog förgivet att det var med en kvinna, Anders själv kom liksom inte sig 
för att berätta att han var gift med en man, så varje gång den här damen kom och klippte sig hos 
honom så sade hon alltid ”hälsa hem till lilla frun”. Damens föreställning var således att Anders 
var gift med en kvinna, här blir det tydligt hur normen i samhället är att en man är gift med en 
kvinna och tvärtom. När Henrik svarar på frågan om han tror att hans sexuella identitet påverkar 
hans personlighet, tror han absolut att den gör det: 

Henrik: - Ja det tror jag, och på ett sätt så tror jag att den kvinnliga biten har man ju lättare att 
ta till sig, ser på ett annat vis än vad man gör som man, även om man har mycket av det 
manliga i sig och så men, det märker jag på jobbet och så… omvårdnadsbiten liksom, man 
tänker och ser på ett annat sätt än vad många män gör. Det tror jag har med den sexuella 
läggningen att göra. Jag tror att jag har lite mer av omvårdnadsbiten i mig än andra killar har, 
det tror jag har med min sexuella läggning att göra, jag tror det alltså. 

Henrik tror på ett sätt att han har lättare att ta till sig den kvinnliga biten, att han ser och tänker 
på ett annat sätt än vad många män gör, även att han har mycket av det manliga i sig ändå. Han 
tror även att hans yrkesval kan på verka hans sätt att vara men samtidigt är det där han märker 
skillnaden mellan sig och andra män när det gäller omvårdnadsbiten, det tror han absolut har 
med hans sexuella identitet att göra. Så här resonerar Håkan: 

 Håkan: - I mitt yrke finns det ju också mycket gay, jag har ju innan hållit på med 
hunduppfödning och det var mycket gay även där. Jag har nog alltid haft ”gaymänniskor” 
omkring mig fast jag knappt har vetat om det själv. Jag har nog inte reflekterat så mycket över 
det så speciellt mycket. Jag kan vara provocerande ibland, men det är väl för att jag är ganska 
säker på mig själv, jag kan tycka att det är kul att se en reaktion, tillexempel om jag har stått och 
pratat med en person en stund som inte vet om min sexuella läggning och sedan kommer 
Anders och då säger jag: ”det här är min man” då kan det vara kul att se folks reaktion.  

Även Håkan har i sitt yrke träffat mycket folk som är homosexuella, men det är inget som han 
egentligen har reflekterat över. Håkan berättar vidare att han ibland kan upplevas som 
provocerande, men det är enligt honom bara för att få se andra människors reaktion över hans 
sexuella identitet. Detta resonemang tyder på att Håkan är trygg i sin sexualitet, samtidigt som 
han är medveten om att han tillhör en avvikande grupp, är han inte ”rädd” för andra individers 
reaktion. När Fredrik däremot beskriver om han tror att hans sexuella identitet påverkar honom 
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som person menar han att det är mycket som påverkar en individs livssituation, till exempel vilket 
jobb man har samt umgänge och livsstil. Han beskriver det på följande vis: 

 Fredrik: -Det beror på vad du menar, det är ju så mycket som skapar en person, dels är det 
jobbet, sen är det ju umgänge och livsstil, det är ju i så fall umgänge och livsstil som kan kännas 
annorlunda förstås, vi har inte några barn, vi har inte…, vi kan uppleva att vi inte har de där 
komplicerade förhållandena till syskon eller till före detta fruar eller till barn och så vidare, 
mycket av det här som våra syskon pratar om. När vi träffas ett gäng bögar så är det ju mest att 
vi har kul… ` 

Enligt Giddens påverkas en individs livsvillkor av en mängd olika faktorer, bland annat vilken 
klasstillhörighet, etniska ursprung, sexualitet, ålder individen tillhör ( Giddens, 1998) . I Fredriks 
fall tycker han att det i sådana fall är umgänget och livsstilen som kan kännas annorlunda, 
eftersom de inte har några barn eller när de träffar bekanta är det ofta ett ”gäng bögar” som 
träffas och har kul. Här anser Giddens att de livsvillkor en individ lever under endast dåliga eller 
goda livsvillkor beroende på vad individen själv bedömer (Giddens, 1998). Fredrik menar vidare 
att han upplever att de inte har något komplicerat förhållande till syskon eller före detta fruar, 
mycket av det som han upplever att andra kan prata om.  I nästa kapitel ska informanterna ge sin 
syn på hur de upplever att samhället ser på homosexuella idag. 

Samhällets syn 

Som jag inledningsvis skrev har synen på homosexuella varierat kraftigt genom olika 
århundraden, såväl i Sverige som i andra länder och kulturer. Ibland har historien färgat de 
åsikter, normer och värderingar vi har gentemot homosexuella idag. Sedan 1996 har hatbrotten i 
det svenska samhället mot homosexuella, bisexuella och transpersoner fördubblats. De vanligaste 
är att personerna förtalas och förolämpas. 1996 uppgav 25 procent av de tillfrågade att de någon 
gång utsatts för någon typ av hatbrott. 2004 däremot uppgav hela 52 procent att de någon gång 
utsatts för hatbrott. Tidigare var det vanligast att män var de som var mest utsatta men idag är 
både män och kvinnor lika utsatta för hatbrott (Nationella sekretariatet för genusforskning, 
2004).  Jag frågade mina informanter hur de upplever att de blir bemötta i samhället? Fredrik 
säger så här: 

Fredrik: - Jag tycker oavsett vad man ska göra, gå till mataffären eller köpa möbler eller köpa 
kläder blir man mottagen på ett mycket bra sätt. Jag vet inte om de tror att man är en bra kund 
och så…, det vet jag inte Eller som när vi skulle köpa huset var det inga problem eller köpa 
lägenheten inga problem heller, allt har flutit på. Jag tror också att det har att göra med hur 
man själv är som individ, jag tror att om man själv går ut och tänker så här att, åh nu är jag 
annorlunda och så vidare, om man bestämmer sig för det ifrån början då kommer det säkert att 
bli så, eller ens egen upplevelse blir så, tror jag. 

Alla fyra informanterna är eniga om att de upplever att de blir bemötta på ett bra sätt i samhället. 
Två av dem poängterar dock vikten av individens egen attityd, där de menar att det är av stor 
betydelse hur man själv uppträder, som många gånger avgör hur man blir bemött. De menar 
vidare att om individen har en föreställning om sig att man är avvikande och annorlunda, så blir 
bemötandet ett annat. Detta resonemang går att kopplas till det som Charles H Cooley 
förespråkar när han pratar om spegeljaget. Cooley menar precis som Anders beskriver att en individ 
påverkas av andra människor reaktion när det gäller våra handlingar och vår självuppfattning, det 
vi känner när vi tänker på oss själva har sin grund i vad vi tror att andra tänker om oss, detta leder 
i sin tur till att våra handlingar styrs av andras reaktioner och omdömen (Hilte, 1996). En annan 
teori som går att koppla till det resonemang som informanterna beskriver är det som Erwing 
Goffman förespråkar, nämligen självstämpling, vilket innebär att ”man blir enbart avvikande om 
man själv ser sig som det” (Goffman, 1972/2004). Enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt 
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konstruerar människan det samhälle vi lever i. De förutbestämda normer som finns i samhället är 
det som upplevs som det normala. Eftersom heterosexualitet uppfattas som det normala blir 
alltså homosexualitet avvikande. Med andra ord om inte människan hade konstruerat 
heterosexuelliteten som det normala, hade inte homosexualiteten uppfattats som onormalt.   

 En annan fråga som vi diskuterade kring var om det är någon skillnad att bo i en storstad eller 
småstad? Här visar det sig att både Anders och Håkan anser att det är skillnad att bo i en storstad 
eller mindre stad: 

Anders: - I en större stad är du anonym, där är ingen som bryr sig. Det är inga problem, då är 
det värre i en småstad, vi har varit förskonade, men det gäller att stå på sig. Allt som är 
avvikande eller extremt är intressantare än ”medelsvensson”.  I en småstad kan man mer gotta 
sig och nysta fram vem personen är, i en storstad upplever inte jag att det är likadant.  

Håkan: -Ja, absolut, i en storstad är du anonym, i en småstad måste du markera att du inte 
accepterar vad som helst. 

De menar vidare att i en storstad är du mer anonym, det är ingen som bryr sig vad du gör, medan 
i en mindre stad bryr sig människor mer om vad andra gör. De anser dock att de varit 
förskonade, men poängterar samtidigt att man måste stå på sig och markera att man inte tolerera 
vad som helst. Däremot tycker inte Henrik och Fredrik tycker att skillnaden är så stor: 

 

Henrik: - Nej, det tror inte jag. Om man är ett etablerat par, man vet ju som vilket par som 
helst, man umgås med nära vänner. Det kan man lika gärna göra här som där. Men det klart 
det har ju med ålder och göra också om jag vore 20 år idag skulle jag kanske ha tyckt att det var 
roligare att vara i Stockholm, större utbud och ställen att gå till och så.  

Fredrik: -Nej, det tror inte jag, när vi hälsar på kompisar i Stockholm och så så upplever inte vi 
att de umgås med sina vänner på nåt annat sätt än vi, eller går ut på några annorlunda ställen än 
vi gör eller sådär, utan det är nog samma. Skillnaden är väl att det är lite större och mer av allt.  

Deras uppfattning är att om man umgås som par är det inte någon större skillnad, man umgås på 
samma vis i en större eller mindre stad. Däremot är utbudet större i en storstad. De tror även att 
det har med åldern att göra, om man är 20 år vill man förmodligen hellre vara i en storstad på 
grund av utbudet.  

Sammanfattningsvis har informanterna sett begreppen storstad/småstad ur två skilda perspektiv. 
Detta kan bero på att två av dem bor ”ute på landet” medan de andra två bor i en medelstor stad. 
De informanterna som bor i en medelstor stad anser inte att skillnaden är större mer än till 
utbudet. Medan de informanterna som bor på landet mer pratar om anonymitet. De menar att i 
en storstad är du anonym och i en mindre stad vet alla vem du är och lägger sig i vad du gör. Jag 
kommer nu att vidare beskriva hur informanterna upplever att synen på homosexuella är idag.  

Synen på homosexuella har som sagt varierat genom tiderna, och gör det fortfarande. Vilken 
inställning olika individer har till homosexualitet beror på många olika faktorer. I Sverige sågs 
homosexualitet ända fram till 1978 som en mental sjukdom, efter det tog sjukdomsbegreppet 
bort. Trots att det snart gått 30 år, är det långt ifrån accepterat utav alla. Jag frågade mina 
informanter hur de upplever att synen på homosexuella är idag. Så här svarade de på denna fråga: 

Anders: - Jag vet inte om det har att göra med att allting är så öppet idag och liksom, det finns 
alltid de som utmärker sig, man behöver väl inte göra nå´n affär av det, men samtidigt så tycker 
jag att bli accepterad för den man är, är väl en självklar sak. När det har med tillexempel 
religion eller sexuell läggning att göra. 
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Henrik: - Ja, absolut 

Håkan: - Jag tycker man borde ha kommit längre faktiskt. 

 Fredrik: - Ja. Oh ja, jag tror att det är positivt, men det märks ju mycket i media, det finns ju 
några pionjärer ändå, som Jonas Gardell och Mark Levengood och Eva Attling och Eva 
Dahlgren och de här... som har gjort väldigt mycket. Fler och fler kommer ut. Tillexempel ja till 
partnerskap. Jag tror även att det är en generationsfråga. 

Även här är informanterna överens om att synen på homosexuella har förändrats. Håkan anser 
dock att man borde ha kommit längre. Fredrik däremot tror att det är positivt, han pratar om 
medias betydelse, samt att kända personer går ut och berättar offentligt om sin sexualitet tror han 
påverkar synen positivt. Fredrik tror även att synen på homosexualitet är en generationsfråga. De 
värderingar och allmänt vedertagna normer som råder under en individs socialisation, präglar en 
individs framtida synsätt. För dagens ungdomar som växer upp är det mer naturligt och därmed 
mer accepterat. Detta resonemang går att koppla till det som Giddens beskriver när han ger sin 
förklaring till varför en del människor betraktas som avvikande. Giddens menar att en individ blir 
avvikande när den bryter mot de uppsatta regler och allmänt vedertagna normer som finns i 
samhället (Giddens, 1998). Som jag tidigare nämnt ansågs homosexualitet ända fram till 1978 som 
en mental sjukdom, många människor idag lever fortfarande kvar i den föreställningen och har 
därmed svårt att acceptera att något som innan sågs som ”icke normalt” idag istället ska vara 
”fullt normalt”.  På det sättet blir det mer en generationsfråga. Enligt Berger och Luckmann har 
de normer och värderingar en individ genomgår i sin socialisationsprocess samt de signifikanta 
andras påverkan en stor betydelse och präglar individens framtida inställning och synsätt (Berger 
& Luckmann, 1998). När Anders funderar kring hur synen på homosexuella har förändrats tror 
han att det kan ha att göra med att allting är så öppet idag. Han tycker att det finns de som 
utmärker sig, även om han själv inte vill göra någon ”affär” av sin sexuella identitet. Samtidigt 
anser han att det borde vara en självklarhet att alla individer ska bli accepterade för dem de är.  
 
Sammanfattningsvis tycker informanterna att synen på homosexuella har förändrats och är under 
ständig förändring. Att offentliga personer går ut med sin homosexuella identitet ser de som 
positivt. De offentliga personerna ses på något sätt som en slags förebild, och genom sin 
offentlighet har de även chans att påverka. Samtidigt anser några informanter att synen på 
homosexuella är en generationsfråga. I nästa kapitel kommer jag att redogöra för vilken betydelse 
media och kända personer har när det gäller homosexuellas livsvillkor.  

Media och kända personers betydelse 

Ur ett socialkonstruktionistiskt synsätt är människorna samhällets konstruktörer som skapar den 
värld de lever i. De menar vidare att det inte finns någon självklar relation mellan människan och 
världen, vilket gör människan känner sig otrygg. Individen föds dock till en kultur, vilken till viss 
del kan ge trygghet eftersom samhället använder sig av sanktioner och kontroll för att människor 
ska ställa sig i ledet och inte avvika. (Hilte, 1996) Begreppen normalitet och avvikelse skulle 
kunna ses som bundna till varandra, på så sätt att skapandet av och gränserna för vad som ses 
som normalt också kan avgränsa det som faller utanför ramen och som då blir avvikande. Vi har i 
föregående fråga diskuterat hur synen på homosexuella ser ut idag. Men hur framställer 
egentligen media homosexuella? Och vilken betydelse har det för de homosexuella när 
kända/offentliga personer går ut och erkänner sin sexualitet? Så här svarade Anders och Henrik: 
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Anders: finns både för och nackdelar som med allt annat. De har säkert tillfört mycket bra, 
men både på gott och ont. Mer på gott tror jag.  

 Henrik: - Ibland kan jag tycka att media förstör när de tillexemplen visar ifrån Pridefestivalen, 
då visar de de här extrema människorna som går i de här tågen och så, de visar inte de här 
vanliga människorna som går där också då, man fokuserar bara på nakenheten och det 
utspacklade och fjolliga. Och det ser ju folk då ser de ju bara det. Media förstör så mycket då, 
av det som det här tåget egentligen står för. 

Enligt Anders har media och kända personer säkert tillfört mycket, men både på gott och ont. 
Henrik däremot uppger att han tycker att media ibland mer förstör, som när de till exempel visar 
ifrån Pride-festivalen. Då upplever han att de visar det extrema, de som utmärker sig, alltså de 
som avviker ifrån mängden, och det är den bilden allmänheten får. Detta ger enligt Henrik inte en 
rättvis bild av det som tåget egentligen står för. Homosexualitet har som jag tidigare nämnt blivit 
”accepterat” enligt svensk lag för ungefär 30 årsedan. Trots att det gått så lång tid är fördomarna 
mot homosexuella fortfarande många och långt ifrån accepterade av alla i samhället (Bohman, 
1995).  Då kan man tycka att när media som är en del av det ”offentliga rummet” har stor makt 
att påverka folks attityder till olika frågor, de har också makt att på detta sätt förmedla olika 
bilder, nyanserade eller stereotypa av olika grupper av människor, kan man tycka att de skulle 
förvalta denna makt på ett bra sätt. De människor som fortfarande ser homosexuella som något 
avvikande i samhället får det på något vis bekräftat när massmedia till stor del visar de som 
utmärker sig, istället för att visa lite mer av de ”vanliga” individerna. Då kanske bilden av dem 
skulle bli mer accepterad. En individ blir avvikande när den bryter mot de uppsatta normer och 
regler som råder i det samhälle individen lever i (Hilte, 1996).  

Sammanfattningsvis är alla informanterna överens om att media har tillfört mycket positivt för de 
homosexuella, och gör det fortfarande. Även att kända personer träder fram och erkänner sin 
sexuella läggning tror de är av stor betydelse. Informanterna är även överens om att medias 
framställning av homosexuella både är på gott och ont. I det sista kapitlet som handlar om 
homosexuella med barn, har informanterna diskuterat kring om det är rätt eller fel att 
homosexuella ska få ha barn eller inte? 

Homosexuella med barn 

Att homosexuella skulle kunna ha barn var så sent som under 1990-talet helt otänkbart för 
många, eftersom två homosexuella kvinnor eller män, rent biologiskt inte kan skaffa barn 
tillsammans ( Bohman, 1995). Sedan 2003 är det enligt svensk lag tillåtet för homosexuella par att 
adoptera barn. I massmedia har frågor som; Är det inte farligt för barnen? Blir de inte mobbade? 
Tänk om de blir homosexuella själva? Är det verkligen rätt emot barnet? Kan två av samma kön 
ersätta en mamma eller en pappa? Diskuterats flitigt. Jag frågade mina informanter vad de tyckte i 
denna fråga, så här svarar Anders: 

Anders: -Ja, homosexuella par kan ge lika mycket kärlek och respekt som i en heterosexuell 
familj. Det finns många barn som växer upp i trassliga familjeförhållanden, eller med en 
ensamstående mamma eller pappa, så att växa upp med två personer av samma kön behöver 
inte vara sämre. Man tar även olika roller, jag har nog mer mammarollen. Jag lagar mat och 
fixar och så. Det finns väl heterosexuella människor som aldrig över huvudtaget skulle ha barn, 
det finns väldigt gott om sådana.  

Anders pratar även om att det finns i dagens samhälle många barn som växer upp i trassliga 
familjeförhållanden, vilket gör att barnen mår dåligt, så att växa upp hos två personer av samma 
kön behöver inte vara sämre. Han talar även om de olika rollerna som man har även i ett 
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homosexuellt förhållande, han menar att han själv tar nog mer den typiska mamma rollen i sin 
relation. Även Henrik och Håkan anser att homosexuella par absolut ska ha rätt till barn: 

 

Henrik: - Jag tycker att det är jättebra att det finns möjlighet till att adoptera barn, det finns 
många som passar att ha barn som inte har det. Och att det sedan är två tjejer eller två killar 
tror jag kan funka jättebra, … adopterar man ett barn så tror jag att det är så genomtänkt, man 
önskar så att få ett barn, så jag tror det kommer gå bra. Vad ett barn behöver är ju trygghet och 
kärlek och att bli behandlade med respekt. Det behöver ju inte vara en man och en kvinna för 
att ge det, det kan lika gärna vara två män eller två kvinnor, bara man gör det på rätt sätt, och 
att man kan få barn att växa upp och bli trygga och starka individer. 

Håkan: - Ja, det ska de, men då ska det vara på lika villkor även om det är två tjejer eller två 
killar. Idag är det svårt för killar att kunna få adoptera, för att många inte vill adoptera bort 
barn till två killar, för tjejer är det lättare, de kan ju om de vill gå ut på krogen en kväll och ha 
”ett one night stand”. När det gäller barn så är det viktigaste att ha två skötsamma människor 
omkring sig som vill ens bästa, och att man känner att de här människorna tycker om mig och 
vill att jag ska må bra och fostrar mig förmodligen till att bli en bra människa. Jag tror att det är 
det viktiga, jag tror inte det har med könet att göra. 

Håkan tar även upp hur han upplever att det fungerar när killar ska adoptera barn, han menar att 
det inte är på lika villkor när två killar eller två tjejer ska adoptera. I dag är det svårt för killar att 
adoptera barn på grund av att många inte vill adoptera bort barn till två killar. För en tjej är det 
lättare eftersom hon kan ha en tillfällig relation och bli med barn.  

Fredrik: - Alla vi som är homosexuella i dag kommer ju ifrån heterosexuella förhållanden, de 
flesta av oss, sen visar det ju sig nu att pappan kanske var homosexuell, men alla kommer ju 
ifrån heterosexuella familjer. Och så finns det ju ensamstående föräldrar. 

Fredrik däremot diskuterar kring de hemförhållanden som många homosexuella har, om menar 
att de flesta som är homosexuella idag kommer från heterosexuella familjer. Han menar även att i 
vissa fall har det framkommit att till exempel pappan i familjen varit homosexuell men inte ”gått 
ut” med sin sexuella läggning förrän senare i livet. Men alla kommer ju ifrån början ifrån 
heterosexuella familjer. Sedan pratar han även om de som växer upp med bara en förälder.  

Det som framkommer här att alla fyra informanterna är positiva till att homosexuella ska få 
adoptera barn. De tror inte att könet spelar någon roll utan att det viktiga är barnet känner sig 
älskat och respekterat samt att barnet ska växa upp och bli starka och trygga individer. De anser 
därmed att det inte behöver vara en man och en kvinna för att ge det, utan att det kan lika gärna 
vara två män eller två kvinnor. Därmed är alla fyra informanterna överens om att 
socialisationsprocessen är viktig för barnet samt att de signifikanta andra har stor betydelse för 
barnets identitetsskapande (Giddens, 1998). Detta resonemang kan även kopplas till det som 
queerteorin förespråkar, nämligen att könet endast är en socialkonstruktion. De menar vidare att 
det finns egentligen ingen  skillnad emellan en man eller kvinna utan det är  istället samhället som 
har behov av att kategorisera (Larsson, 2005).  

Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur homosexuella ser på sina livsvillkor i dagens 
samhälle. Min avsikt var därmed inte att förklara uppkomsten till varför vissa människor 
utvecklar en homosexuell identitet, utan mitt intresse var istället fokuserat på hur homosexuella 
upplever att det är att leva som homosexuell idag. Jag var även intresserad av frågor som rör 
identitetsskapande samt hur de signifikanta andra har hanterat det hela. Synen på homosexuella 
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har som sagt varierat genom olika århundrade och olika kulturer, och gör det fortfarande. Det 
som anses accepterat på vissa platser behöver således inte vara lika accepterat överallt. Det är 
många olika faktorer som styr och påverkar en individs identitetsskapande, samt hur man 
upplever bemötandet i samhället. Det man kan konstatera är att en individs socialisationsprocess 
och de signifikanta andra är av stor betydelse för individen eftersom det är här man formar och 
påverkar individens framtida synsätt och värderingar.  Många forskare har genom åren försökt att 
hitta ”anledningen” till varför vissa individer utvecklar en homosexuell identitet. Trots att många 
olika förklaringar getts har ingen teori fullt ut kunna bevisa att den är helt tillförlitlig. Så 
fortfarande vet man inte vad som utlöser det hela. De flesta homosexuella är som jag tidigare 
påpekat egentligen inte så intresserade om varför de är homosexuella utan är istället mer 
intresserade av varför de inte får vara det. De flesta homosexuella i Sverige i dag, beskriver att de 
varit homosexuella så länge de kan minnas, de kan inte själva ge någon förklaring till det, å andra 
sidan om man känt sig dragen till en person av samma kön istället för motsatt kön så länge man 
kan minnas, vad har man då att jämföra med? Denna förklaring stämmer även överens med den 
som mina informanter ger, det har för dem känts naturligt så länge de kan minnas. De fyra 
informanterna som jag har använt mig utav är alla mellan 39-56 år gamla idag, vilket innebär att 
de varit ”offentliga” i ungefär 20 år. Detta tror jag till viss del har påverkat studiens resultat, hade 
studien riktat sig till fyra 20 åriga män hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. 

En del av de frågor vi har berört har därmed inneburit att informanterna har fått reflektera över 
händelser som de upplevde för relativt länge sedan. Min uppfattning är att alla fyra informanterna 
kändes väldigt trygga i sina identiteter, detta tror jag beror på en rad olika faktorer. Dels på deras 
ålder, att de varit ”offentliga” så pass länge, även att alla fyra lever i trygga relationer samt att de 
alltid känt att deras signifikanta andra har accepterat och respekterat deras sexuella identiteter. Att 
berätta för sina signifikanta andra att man är homosexuell, med andra ord att man tillhör en 
avvikande grupp människor i samhället är för många homosexuella ofta en svår process att gå 
igenom. Många gånger kanske det tar tid att själv acceptera sin ”nya” identitet, därför är stödet 
från de signifikanta andra oerhört viktigt och påverkar den självbild individen skapar om sig själv 
(Hilte, 1996).  De är även överens om att de tycker att de blir bemötta på ett bra sätt i samhället, 
de tror även att den självbild en individ har om sig själv påverkar individens sätt att vara. Med 
andra ord ser man sig själv som annorlunda och avvikande blir man det också (Hilte, 1996). Det 
som också framkommit under studiens gång är att informanterna anser att media och kända 
personer har och tillför fortfarande mycket när det gäller synen på homosexuella. Att kända 
personer går ut med sin homosexualitet bidrar i vissa fall till att det blir mer accepterat, däremot 
framställer media ibland bilden av en homosexuell på ett icke rättvist sätt. Här menar 
informanterna att media fokuserar på det som ”sticker ut” och ser ”annorlunda” ut, det gör att 
den föreställning vissa människor har till homosexuella förstärks istället för att fokuserar mer på 
alla de homosexuella som är och beter sig lika ”normalt” som vilken heterosexuell person som 
helst. Enligt mina informanter lever de och fungerar på samma sätt som heterosexuella par, 
skillnaden är att man lever med en person av samma kön. Mina informanter talade även om att 
de tror att synen på homosexualitet är en generationsfråga. Som jag tidigare nämnt sågs 
homosexualitet ända fram till 1978 som en psykisk sjukdom vilket innebär att många människor 
som lever idag har upplevt när homosexualitet var klassat som en psykisk sjukdom. Min 
uppfattning är att förändringar som sker i samhället tar tid, man kan tycka att det har gått snart 30 
årsedan sjukdomsbegreppet försvann, men ändå är det långt ifrån accepterat utav alla, hatbrotten 
mot homosexuella har som jag tidigare nämnt ökat markant de senaste åren. Då kan man fråga 
sig vad detta beror på?  Med tanke på att vi idag lever i en tid där vi är mer upplysta än någonsin. 
Beror det på att många människor som lever idag är uppväxta med att homosexualitet är något 
avvikande och annorlunda, och därmed inte kan acceptera förändringen? Vad kan vi iså fall göra 
för att förändra den bilden? En av mina informanter ansåg att det borde vara en självklarhet att 
alla individer i samhället ska bli accepterade för dem de är. Jag har i denna studie förespråkat 
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vikten av socialisationsprocessens och de signifikanta andras betydelse för en individs 
värderingar, så kanske stämmer det att det är en generationsfråga. Idag ses inte homosexualitet 
som något brottsligt enligt svensk lag, vår lag säger istället att en homosexuell individ ska 
behandlas med samma rättigheter som alla andra individer i samhället. Så om den nya 
generationen växer upp med den bilden under sin socialisationsprocess, så kanske kan synen 
förändas.  

Denna studie bygger som sagt på fyra informanters upplevelser. Det som informanterna berättar 
är personliga versioner av deras upplevelser, det är individuella åsikter och synpunkter. Jag är 
dock medveten om att dessa informanter inte kan utgöra någon generell bild av hur 
homosexuella upplever sin livssituation, däremot är det sannolikt att de livsvillkor som beskrivs 
gäller för många fler än blott för de personer som deltar i denna studie.  
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Sökandet efter ett nytt ljus 

– en studie om flyktingars identitet och livsvillkor i ett nytt land 

Av: Astrid Bolados Aguilera 
 

 
Offra sitt för att ge sitt barn allt 

Gav sitt liv, flydde till ett annat land, 
för att ge oss en bättre värld. 

Viejos vi förstår varför vi är här. 
 

Idioter som styr, folk flyr. 
Dom söker asyl för att få beskydd från tortyr. 
Till ett land som är tryggt. (Advance Patrol) 

 

Inledning 
Av världens befolkning lever det idag flera än hundra miljoner utanför sina födelseländer, 
flyktingar som har lämnat sina hem på jakt efter trygghet och en framtid (Olsson, 2005).  
Enligt Genèvekonventionen från 1951 definieras en flykting som en ”person med välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet 
till viss samhällsgrupp och som inte kan eller vill stå under sitt hemlands beskydd”. 
Konventionen saknar möjlighet att ge skydd åt dem som befinner sig på flykt inom sina 
hemländer. För att kunna få internationellt skydd som flykting måste man ha korsat sin egen 
nationsgräns och vara förföljd av den egna staten (Statens folkhälsoinstitut, 2002). I Sveriges del 
blev flyktingar ett begrepp under andra världskriget då vi fick ta emot ett stort antal flyktingar 
från olika delar av det krigshärjade Europa (Angel & Hjern, 1992). Människor kunde redan på 
1950- och 60- talet flytta till Sverige mer eller mindre fritt för att börja arbeta. I samband med att 
invandringen reglerades 1967 infördes krav att alla utom nordiska medborgare och flyktingar 
skulle ha beviljats uppehållstillstånd innan migration till Sverige. Detta innebar att både 
människor på flykt och arbetskraftsinvandrare ställdes inför nya krav på asylprövning. Statlig 
organisation för flykting- och migrationspolitiken byggdes upp. Grundprinciper bygges upp att 
den som får stanna får samma skyldig- och rättigheter som alla andra invånare i landet 
(Norström, 2004).  
 
I början av 1970- talet var det drygt 30 000 personer som invandrade till Sverige och det var den 
hårdare regleringen av den utomnordiska arbetskraftsinvandringen som reglerade detta. På 80-
talet växte antalet asylsökande successivt och var uppe i knappt 20 000/år 1985, mot slutet av 80- 
talet höjdes antalet drygt till 40 000 som mest. Under 1990-talet uppgick invandringen till över 50 
000 per år och under perioden 2000-2003 till över 60 000 (Lundh, 2005). Dessa siffror visar där 
med att det är ett stort antal människor i Sverige som har erfarenhet av att ha lämnat sina 
hemländer. Så frågorna som jag ställer mig då är: Vad händer med de individer som har lämnat sitt land 
för att söka skydd? Ett land de har bott och en dag blivit tvungna att lämna på grund av att det inte är längre 
säker att bo där. Hur och på vilket sätt påverkas deras identitet och livsvillkor? Och hur upplever sig dessa ha 
lyckats i det nya landet? Dessa frågor har fått mig att vilja skriva en studie om hur individens 
identitet och livsvillkor förändras vid migration till ett nytt land. 
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Om jag ska få förståelse för individens livsvillkor och identitet idag måste jag först börja med att 
gå tillbaka och vara lyhörd för dennes berättelse om de upplevelser och påfrestningar som hon 
eller han har gått igenom i samband med migrationen. Att lämna sitt hemland kan exempelvis 
innebära en förlust av trygghet och säkerhet, att man lämnar bakom sig kamrater, vänner, 
familjen, släktingar och de materiella grunder som man har skapat under sitt liv. För att försöka 
förstå vad det innebär att fly till ett nytt land har jag i denna studie intervjuat fyra individer som 
berättar sina livshistorier. 

Syfte 
Studiens fokus ligger på att få förståelse för hur individens identitet och livsvillkor kan förändras 
vid migration till ett nytt land. Ambitionen är att försöka förstå dessa individer, som man kan 
anta bär med sig erfarenheter av migration, erfarenhet som kan vara svåra att förstå för dem som 
aldrig behövt lämna sitt land eller känna otrygghet. I min studie är jag vägledd av frågan; Vad 
innebär det att behöva fly från sitt hemland, försöka bygga sig en ny trygghet och kämpa för att 
bli accepterad som likvärdig medborgare i ett nytt land? Ytterligare frågor som blir relevanta att 
ställa i föreliggande studie är också; Hur har flytten till ett nytt land påverkats personens tankesätt 
och deras sätt att leva? Dvs. hur har dennes livsvillkor och identitet blivit påverkat i 
migrationsprocessen? Jag är också intresserad av hur dessa personer som flyttat till ett nytt land 
upplever att de har lyckats att anpassa sig till det nya landet. 
 

Metod 
Under detta metodkapitel beskriver jag mitt tillvägagångssätt, hur jag har gjort mina intervjuer, 
vilka informanter jag har använt mig av samt hur jag bearbetar mitt material. 

För att belysa föreliggande frågeställningar, grundas studien på ett material bestående av en 
observation och fyra intervjuer med personer som flytt från sitt hemland till Sverige. Metoden 
som används är semi- strukturerad intervju, där informanten har haft en stor del av frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2002). I intervjuerna strävade jag efter att ställa så öppna 
frågor som möjligt och även följdfrågor utifrån interaktionen mellan mig och den intervjuade. Jag 
har informerat mina informanter att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de 
så önskar. Personens integritet har skyddats genom att jag har förändrat informanternas namn 
och identifierande drag, som är förenade med etiska och vetenskapliga dilemman (Kvale, 1997). 
Jag har genomfört min intervju i en plats där informanterna känner sig bekvämt och säker så att 
de kan prata fritt, utan att bli distraherade. För att jag ska kunna nämna mig de aktuella frågorna 
som jag rest, så är en gemensam nämnare att samtliga informanter har upplevt krig och flytt från 
sitt hemland på grund av politiska skäl. 

 
Under min forskning kom jag i kontakt med många individer men just i min studie har jag 
fokuserat mig på fyra informanter, som har bakgrund från: Bosnier, Syrien, Rumänien och Chile. 
I föreliggande text använder jag som tidigare nämnts fingerade namn på samtliga informanter i 
syfte att bevara deras anonymitet. Mina fyra informanter har jag namnge till Vilma, Fransiska, 
Rebecca och Mario. Längre ner på sidan har jag skrivit en kort presentation om varje person. 
Orsaken till att jag valde fyra individer med olika etniska bakgrunder var att jag vill se om det 
fanns en koppling eller någon slags av olikhet mellan dem. 
 
Under min intervju bestämde jag att informanten själv skulle få välja vart han eller hon ville bli 
intervjuad. Detta innebar att de flesta intervjuer skedde i deltagarnas hem, vilket var naturligt, 
eftersom då kunde ingen störa oss samt att det var mer komfortabelt för både mig och 
deltagaren. Genom att intervjua personen hemma skulle det bli enklare för mig att få fram mer av 
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informanten, han eller hon skulle kunna prata mer fritt och inte känna sig distraherad med 
någonting annat. Tre intervjuer genomfördes i deras hem, medan den fjärde intervjun 
genomfördes i skolan. När jag började genomföra mina intervjuer använde jag av öppna frågor, 
som sedan gav mig möjligheten att ställa följdfrågor. Jag använde mig av en bandspelare så att det 
skulle vara enklare för mig att visa all min uppmärksamhet för informanten, och för att få med så 
mycket som möjligt av intervjun. Ibland så inträffade det att de intervjuade inte förstod vad jag 
ville komma till, och ibland förstod de inte frågan alls och började då prata om helt andra saker. 
Det var även svårt för mig att förutse vad som var obehagligt att intervjua om eller vad som var 
för personligt. Exempelvis fick jag ibland avbryta intervjun eftersom vissa ämnen var ganska 
känsliga att prata om. Då fick mina informanter chansen att kunna hämta upp sig och sedan 
börja om igen. Ytterligare ett exempel var när jag ställde en fråga och märkte att informanten 
snabbt ville bortse från den frågan. 
 
Tolkningen och analysen av materialet gick till så att jag först läste mina transkriberade intervjuer 
för att kunna få en sammanfogning som skulle kunna få upp mitt arbete. Efter att ha genomfört 
intervjuerna, transkriberat och kategoriserat materialet, började jag söka efter litteratur som 
behandlade förhållandet mellan flyktingar, etnicitet, identitet och kultur med mera. Teorin som 
jag använde mig av vilar alla på en socialkonstruktionistisk grund och de för studien mest 
relevanta teoretiska begreppen är etnicitet, identitet, kultur, stämpling och avvikande. 
 

Teorier 

Identitet - Etnicitet - Kultur 
De teoretiska begreppen identitet, etnicitet och kultur är viktiga analysverktyg för att kunna tolka 
mina informanter berättelsen och för att kunna få svar på mina frågor och funderingar. 
 
Stammen till ordet identitet är latinets ”idem” och betyder ”detsamma”. Det är just känslan av att 
vara en också samma person trots att man uppträder på olika sätt på olika platser i olika åldrar 
som är kärnan i en människas identitet (Wellros, 1998). Begreppet identitet är sammansatt av allt 
det man är, hur man uppfattar sig själv och vilka roller och positioner man intar i varje given 
situation. Identitet är också relationen mellan en människa och andra. Le Page och Taboret- 
Keller (1985) menar att det finns minst två innebörden när man talar om identitet. Den första 
sidan gäller identitetens individuella karaktär att vara sig själv och annorlunda än andra. Det vill 
säga förmågan att kunna begränsa sig själv som en person som är åtskild eller särskild, med egna 
specifika drag, i en större grupp individer. Den andra sidan gäller identitets kollektiva sida, det vill 
säga förmågan att identifiera sig själv som tillhörig en kategori som är speciellt i jämförelse med 
andra kategorier i en större enhet (Ålund, 1997). Identitetsprocesser sträcker sig genom 
individens hela liv. Samtidigt brukar man säga att ungdomstiden i en människas liv är den period 
som identifikationsprocesser blir extra tydliga, i denna ålder frigör man sig bland annat från 
föräldrarna och börjar mer eller mindre betraktas som en vuxen individ. Som Aleksandra Ålund 
beskriver är ungdomar utsatta för en rad komplex betydelser i sitt identitetsarbete. Känslan av 
vem man själv är, och utvecklandet av en egen identitet, påverkas som regel stark av 
osjälvständiga stereotyper som tenderar att förpassa de unika individerna in i bestämda kategorier, 
inte minst olika etniska tillhörigheter med föregivet bestämda kulturer (Ålund, 1997). 
Etnicitet och den etniska bakgrunden är en aspekt som inverkar på individens identitetsskapande 
och etnicitet blir också något som används för att konstruera kollektiva identiteter. Ordet etnicitet 
är ett problematiskt begrepp som kan betyda identifikation med och känsla av tillhörighet till en 
grupp. Begreppet förklarar etniska gruppers konstituering och dynamiska relationer till varandra 
och sin omvärld. De vanliga kriterier som åberopas i samband med diskussioner om etnicitet är 
härkomst, kultur, språk och religion. Dessa kriterier kan kombineras på olika sätt. Etnicitet kan 
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alltså förstås som utvecklandet av en sorts ”vi-känsla” som förstärks av en gemensam kultur och 
sociala institutioner. För att etnicitet skall uppstå måste vi människor ha en kontakt med 
varandra, och måste ha en föreställning om att den andra gruppen är kulturellt annorlunda än den 
egna. Med andra ord är etnicitet en aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig 
själva som kulturellt avskilda från medlemmar av andra grupper som har ett minimum av 
regelbunden interaktion (Borgström, 1998). 
 
Ålund menar att etnicitet har två grundläggande kriterier, å ena sidan att bilda en kulturell 
samhörighet, att medlemmar i folkgrupper känner sig subjektivt höra samman frågor om 
värderingar, normer och beteende. Den andra sidan är bestämda strukturella förutsättningar och 
objektiva materiella villkor, som genererar intressegemenskap, gemensam social organisering och 
politiska handling. Mellan det strukturella och det kulturella kan etnicitet med politiska, religiösa 
eller kulturella förtecken komma till uttryck. Etnicitet kan dels tolkas ur ett primordialistiskt 
perspektiv, i vilket betoningen ligger på en ursprunglig identitet i termer av kulturell kontinuitet, 
som baseras på förflutna och genuin ursprung. Där anses ofta språk, tradition, religion och 
territorium bilda bas för etnisk identitet. Primordialisten påstår att etnicitet är grundläggande för 
människan, hon/han som föds med en etnisk tillhörighet och denna är oföränderlig (Ålund, 
2005). Cornell och Hartmann menar att priordialisten anser att människor inte assimileras på 
grund av att etniciteten finns i blodet. Detta synsätt kan ses i motsats till ett konstruktionistiskt 
perspektiv. 
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som jag i denna uppsats utgår ifrån, sätts därmed 
etnicitet i samband med sociala processer och etnicitet ses som en aspekt av en social relation 
mellan grupper av människor och inte som en egenskap hos en grupp. Etnisk identitet förstås ur 
detta perspektiv som en identitetsvariabel bland andra, där dess betydelse varierar med kontext 
och sammanhang. Den etniska identiteten kan också förändras eller bli mer eller mindre 
betydande beroende på sammanhang. Att individen som föds i en kultur kan se olika ut för olika 
individer beroende på hur individen ser sig själv. Graden av etnisk tillhörighet förändras. En gång 
etnisk turk betyder inte etnisk turk för all framtid. I exil till exempel får en turkisk kvinna som är 
gift med en svensk man gradvis en ny etnisk identitet.  Ålund representerar ett konstruktionistiskt 
perspektiv då hon betonar etnicitetens rumsliga och tidsliga aspekter och skriver: ”Etniska 
grupper kan konstituera sig som starkare eller svagare, och uttrycka sin etnicitet som politiska, 
religiösa och kulturella intressen beroende på vilken intresseplattform människor samlas kring” 
(Ålund, 1984). Ett sådant socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär också att kultur förstås som 
föränderligt och med olika stark inverkan på individer.  
  
Kultur är allt det praktiska som omger identiteten. Kultur är kunskap om hur människor hanterar 
och förändrar verkligheten, världen vi lever i. Kultur spelar en viktig roll i en människas 
utveckling, men kultur är samtidigt något som skapas av människor (Salimi, 1997). Kultur är ett 
mänskligt skapelseverk, lika effektivt förankrat i delad social samstämmighet som uttryck till 
språk, ritualer och institutioner etc. Kultur förmedlar olika erfarenheter som är relaterade till en 
social positionering i termer av kön, klass, ålder etc. Dessa ligger i grund för 
gestaltningsvariationer av etnisk identitet bland enskilda medlemmar av ”etniska grupper” 
(Olsson, 2005). 
 
Kulturchock är känslan av ett ständigt hotande kognitivt kaos som orsakas av att man saknar 
tillförlitliga tolkningsinstrument och fast referenspunkter och det upplever alla som flyttar, under 
kort eller långtids- period. Man kan känna den på en ny bostadsort, som medlem i en ny grupp 
eller på en ny arbetsplats. Den som flyttar till ett annat land upplever samtidigt chocken att bli 
”dövstum”, då man varken förstår språket eller kan göra sig förstådd. Därför används ordet 
kulturchock oftast i beskrivningar om invandrare- och flyktingskapets villkor, men den kan 
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drabba vem som helst i situationer vars underförstådda regelsystem och tysta förväntningar man 
inte behärskar (Salimi, 1997). 

 

Stämpling & Avvikande 
Under min forskning fanns det några av mina informanter som upplevde att de inte visste vart de 
tillhörde. Tänk dig att vara i ett land där man inte behöver antyda till någon annan vart man 
kommer ifrån. Varför måste vi människor alltid när vi pratar med varandra påpeka vart den andra 
individen är ifrån, varför är det så viktigt? Jag menar generellt varför det är så, som exempelvis 
när en lärare får en ny elev så måste läraren anmärka att individen är från ett annat land, och 
kanske även påpekar att han eller hon är lite annorlunda. 
 
För att teoretiskt närma mig sådana processer kommer jag att ta upp teorier om stämpling: 
Stämplingsteorin har sitt ursprung i Chicagoskolans sociologi på 1920-talet men kodifierades 
först på 60-talet, bl.a. av Howard S Becker i boken "Outsiders" (1963). Teorin har tillämpats 
inom flera skilda områden som beroendeproblematik, mentalsjukdom, barn- och 
ungdomsavvikelse. Stämplingsteorin har varit framgångsrik som tradition och har påverkat 
socialpolitikens utformning (Hilte, 1996). Stämplingsteorin handlar om att samhället och dess 
befolkning bestämmer vad som inte faller inom ramen för de normer som är uppsatta för just 
den sociala gruppen. Det är först när en persons beteende uppfattas såsom avvikande av andra 
personer som beteendet blir avvikande (Hilte, 1996). När omgivningen uppfattar en handling 
som ett normbrott så blir den ett avvikande beteende. Det är alltså först när en persons beteende 
kommer i kontakt med andra som det blir avvikande, vilket kan kallas för stämpling (Hilte, 1996). 
 
En ytterligare effekt är att en människa som tillhör en stämplad grupp ofta reduceras till själva 
avvikelsekategorin, såsom exempelvis knarkare, handikappad eller zigenare, vilket riskerar att 
överskugga personens alla andra drag (Hilte, 1996). Stämplingsteorin kan även härstamma 
avvikelsesociologin och den symboliska interaktionismen som innebär kortfattat att man kan 
”stämpla en människa som avvikare och han blir det” (Berg, 1998). Interaktionisterna menade att 
det sociala samspelet är betydelsefullt för människors självkänsla och självbild. Att vissa 
beteenden eller individer/grupper stämplas som avvikande är ofta en form av politisk, ekonomisk 
eller social maktutövning. Grovt förenklat vill det säga att om den grupp som har 
tolkningsföreträde i ett samhälle upplever att vissa beteenden/individer/grupper utgör ett hot 
mot samhällets homogenitet kan dessa peka ut, eller stämpla sådana beteenden eller 
individer/grupper som inte överensstämmer med normen, som avvikare, ironiskt nog för att 
bekräfta vad som är ”normalt” och vad som inte är det. Samtidigt uppgraderas den priviligierade 
gruppen genom nedgraderingen av de andra till en position som avvikare (Hilte 1996). 

 
Ett exempel till stämpling kan vara en person som har utländska föräldrar och upplever sig själv 
som svensk, medan någon annan i samma situation upplever sig själv som invandrare. På det 
sättet så stämplar personen sig själv, genom att personen upplever sig själv som invandrare och 
inte som svensk. Ytterligare ett exempel är en individ som är inflyttad till det nya landet kan 
uppleva en social trygghet medan personen förlorar tryggheten att kunna identifiera sig med 
andra i sin egen kultur. Dessa teorier blir relevanta för min studie genom att visar hur vida mina 
informanter upplever sig själva stämplade i det nuvarande landet och i sitt hemland. 

En presentation av informanter 
I denna del av studien har jag tagit upp en kort presentation av mina informanter för att ge en 
bakgrund till när och hur de tog sig till Sverige och vad de har gått igenom och går igenom. Syftet 



 56

här är att visa mina läsare en samlad bild av varje individ, dels för att upptäcka individuella 
skillnader som kan vara viktig för att kunna se hur det har påverkats deras sätt att leva och att 
tänka, dels för att se vad som eventuellt förenas dem. 

 
Ursprungligen är Vilma från östra Bosnien. Hon tog sig till Sverige när hon var tio år gammal, 
året var då 1992. Familjen tog sig till Sverige med flyktingsbuss anledningen till flykten var att 
familjen befann sig i en stad som var erövrad av Serber. Vilket gjorde att de blev tvungna att 
lämna sitt hem samt sina ägodelar. Familjen blev även tvungen att fly utan deras farfar som hade 
blivit tillfångatagen. Sedan dess har det gått cirka fjorton år och familjen har fortfarande inte 
någon spår om vad som har hänt honom. 
 
Året var 1992 när Fransiska på tolv års ålder blev tvungen att lämna sitt hemland för gott. 
Rädslan att förlora fadern gjorde att familjen blev drivna att lämna landet. Fransiska kommer 
ursprungligen från en liten stad i Syrien som ligger i gränsen till Irak och Turkiet. Familjen hade 
inte möjlighet att fly tillsammans utan lämnade efter sig en av familjemedlemmarna, Fransiska 
syster som blev tvungen att stanna kvar. 

 
Ursprungligen är Rebecca från Rumänien. Hon var fem år gammal när hon och hennes familj tog 
sig till Sverige, året var då 1986. Det var diktatur i Rumänien och det gjorde att Rebeccas far blev 
tvungen att fly från landet. Detta innebar i sin tur att hela familjen blev tvungna att lämna allt för 
att förenas med fadern. 
 
Året var 1981 när Mario och familj blev tvungna att fly från landet. Mario är ursprungligen från 
Santiago i Chile. Det var diktatur i Chile som gjorde att Mario i tjugosju år åldern blev tvungen att 
lämna sitt hemland, inte bara för hans bästa utan för att skydda sin familj. Ansvaret som han hade 
för sin fru och tre barn, fick honom att tänka på barnens framtid. För hans del var det inte längre 
säker att bo där utan landet tog hans rätt att kunna uttrycka sig som person. Rädslan för att 
barnen skulle kunna bli drabbade gjorde honom tänka på dem. 
 
Här så slutar jag med min presentation om mina informanter och går inne på min analys som är 
indelad i sju olika kapitel.  

Analys 
Denna huvuddel av studien har jag delat upp i sju olika kapitel, det första kapitlet har jag kallat 
för ”En individ, två identiteter” som handlar om dubbel identitet. Det andra kapitlet har jag 
namngett till ”Tvingas att växa upp” där jag tar upp hur mina informanter känner sig mognare än 
vissa andra i deras ålder. Det tredje kapitlet kallar jag för ”Tillhörighet” som handlar om att inte 
veta vart man tillhör och blir stämplad vart man kommer ifrån. Det fjärde kapitlet har jag 
namngett till ”Efter regnet kommer solen” här så har jag tagit upp en kort beskrivning om mina 
informanters mål och vad de har uppnått. Det femte kapitlet har jag kallat för ”En ny tillkomst 
börjat växa fram” och det handlar om ett nytt mångkulturellt samhälle som börjar växa upp med 
nya identiteter och etniciteter. Det sjätte kapitlet innehåller studiens slutdiskussion, där jag tar upp 
vad jag har kommit fram med mitt ämne. Studien avslutar därefter med en epilog där jag tar upp 
en text från en känd omtalad hip-hop grupp som kallar sig själva för Advande Patrol och låtens 
namn är ”Ett land som är tryggt”. 

En individ, två identiteter 
För en flykting som ska smälta in i ett nytt land är det viktig att individen tar emot samhällets 
normer och regler. Som exempel en individ måste kunna lära sig språk för att kunna 
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kommunicera med andra det är ett sätt för att kunna uttrycka sig med mängden. Detta kan vara 
svårt för vissa individer genom att det får lära sig allt på nytt inte bara språket utan även kunna 
regler och lagar om själva landet och där sedan kunna anpassa sig vid dem. Ur askan ska en ny 
identitet resa sig (Angel & Hjern, 1992).  
 
I denna text har jag använt mig av begreppet ”dubbel identitet” som handlar om känslan att 
tillhöra två världar samtidigt. Individens identitet upptar impulser från båda kulturer, vilket 
innebär att de individer som lever i en dubbel identitetssituation ofta utvecklar en dubbel identitet 
(Borgström, 1998). María Borgström menar att ungdomarna känner sig berikade som personer 
genom att ha en dubbel identitet. Författaren anser att identitet och språk går hand i hand. 
Ungdomarna behöver utveckla både sitt modersmål och svenskan för att kunna orientera sig i sin 
nya identitet. De måste se sig själva på ett annat sätt än endast utifrån den egna kulturen och 
hemspråket. Författaren talar om en utvidgad identitet, eftersom individen inte är delbar. Hon 
föredrar begreppet dubbel identitet eftersom det begreppet rymmer element från den egna 
hemkulturen utan fullständig förankring i det nya samhället (Borgström, 1998). Flera av mina 
informanter pratar om vad som kan tolkas som dubbel identitet. 
 
Vilma är en av dessa som berättar hur hon har upplever att ha en dubbel identitet. Hon lärde sig 
att se på saker annorlunda, saker som hon hade tagit för givet som hennes frihet, hennes hus och 
hennes land. Däremot hade hon vunnit dubbelt av allt, dubbelt barndom, dubbla hem. Vilma 
berättar om detta: 
 

V: Att aldrig ta saker å ting för givet, jag tog min frihet för givet, 
jag tog mitt hus för givet mitt land… men nu har jag dubbelt av 
allt jag har dubbel barndom, dubbla hem, dubbelt av allt helt enkelt 
och att man som människa är anpassningsbar… samtidigt har jag 
lärt mig att inte lita på människor till 100% för vi blev svikna av 
dom som var våra grannar o våra vänner………. 
 

I detta citat påpekar Vilma att hon inte uppskattade det hon hade tills den dagen hon blev 
tvungen att lämna allt, men där hon samtidigt säger att hon är tacksam över att ha dubbel av allt 
och tar även upp att människan är anpassningsbara. Vilma påpekar att hon inte kan lita på en 
individ till hundra procent för att hon har blivit övergiven av de hon ansåg då vara nära. Här kan 
jag se att Vilma har förlorat förmågan att kunna lita på en annan människa till hundra procent.  
Sedan frågade jag Vilma Kan du ibland ställa dig den frågan. Vem är jag egentligen, vad får du för svar då?  
Hennes förklaring blev så här:  
 

V: Jag får två svar, jag får ett svar som är knutet till min bakgrund 
samt så får jag ett svar som är knutet till nuet, jag är två människor 
i en fast samma personlighet. 

 
Här kan man se ett tydligt exempel på vad Borgström menar att ungdomarna känner sig berikade 
som personer genom att ha en dubbel identitet. Där Vilma påpekar att hon tog allt för givet men 
att hon har dubbelt av allt som i slutändan är bra i alla fall. 
 
Frågan om dubbel identitet blev också relevant för Fransiska som upplever sig själv som en 
syrian. Fast hon även säger att hon är en blandning av både syrian och svensk, så här berättar 
hon: 
 

F: Jag är en blandning av båda två… fast innersinne när jag är 
hemma är jag syrian men när jag är ute så är jag en blandning av 
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båda två… mat sätt och leva, jag vill verkligen vara helt svensk när 
jag är ute eller syrian heller utan vill ha båda två. När jag möter folk 
är det viktig vart jag kommer från. 

 
Här kan jag anse att Vilma vet att hon upplever en blandning av dessa två kulturer (bosnier och 
svensk) fast hon inte framhäver det medan Fransiska erfarenhet uttrycks annorlunda, för henne 
känns det som att hon inte vet riktig vem hon är. Alltså att Fransiska känner sig som syrian i 
hemmet, medan när Fransiska befinner sig på en offentlig plats i samhället, upplever hon sig själv 
som en blandning mellan syrian och svensk. Här så kan jag uppfatta Fransiska att hon inte vet 
riktigt vem hon är, genom att hon först säger att hon är syrian medan hon sedan säger att hon är 
en blandning. I Rebeccas situation var det annorlunda när jag frågade henne om hur hon ser sig 
själv som person berättar hon så här:  
 

R: Jag får inget svar, jag är den jag är, ibland känns det som om jag 
inte har något land, när jag åket till Rumänien så är jag utländsk, 
när jag är i Sverige är jag fortfarande utländsk, så vad tillhör jag 
egentligen (skrattar). Where is my land man (skrattar) Jag är en 
utländsk vart jag än åker så, jag har inget land jag är utrotad, jag är 
verkligen utrotad. 

 
I denna del så ser jag en koppling mellan Rebecca och Fransiska genom att de inte vet exakt vart 
de kommer ifrån. Men också att Rebecca är mer bekymrad över att inte ha ett land och där hon 
upplever sig själv som utrotad. Medan Fransiska och Vilma upplever att deras hemländer är deras 
land och att Sverige är deras hem. Alltså för Vilma och Fransiska så är deras land deras hem 
medan Rebecca upplever att hon inte har ett hem.  
 
Mario upplever sig själv nöjd för det han är och nöjd för vad han har åstadkommit. Han ser sig 
själv positivt och hel som person och ser inget fel med att ha två kulturer. Utan istället känner 
han sig rikare av det. Så här berättar han: 

 
M: Jag känner mig hel som person, rikare att vara den jag är.. När 
jag menar med rikare är att jag har sett mycket och jag kommer 
fortfarande att göra det. Å det har bara gett mig mer kunskap för 
den jag är och sedan rikare för jag kommer kunna föra vidare 
kunskaper till mina närmaste Så som person så är jag nöjd med vad 
jag har åstadkommit. 

 
Just i detta resonemang kan jag se att det har en poäng till alla mina fyra informanter genom att 
känna sig stolta över vart man är ifrån och vad de har åstadkommit. Alltså där Mario pratar om 
att han känner sig rikare för de kunskaper han har uppnått som exempel Borgström pratar om att 
känna sig berikad som person att kunna ha en dubbel identitet, men där även Vilma pratar om att 
hon har dubbelt av allt. 
 
Borgström menar även att inom begreppen dubbel identitet, ryms det olika ”tårtbitar” från två 
kulturella system, som sammantagna bildar individens totala identitet. Hon anser inte att 
begreppet ger en ”psykiatriskt” tolkning, utan att dubbel identiteten kan uppfattas positivt som 
negativt. Det beror helt enkelt på hur individen handskas med sin dubbla identitetssituation 
(Borgström, 1998). I ovanstående har givits exempel på hur mina informanter individuellt, på 
olika sätt, hanterar sin dubbla identitetssituation. 
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Tvingas att växa upp 
I min studie kom jag framtill att mina informanter talar om hur de har blivit tvungna att växa upp 
och att de känner sig mognare än många i deras ålder. Nihad Bunar har i sin bok Varken ung eller 
vuxen, intervjuat sex ungdomar med bosnisk bakgrund om hur dessa ser på bland annat 
utvecklingen av sin kulturella identitet i Sverige. Hans resultat stöder i hög grad på den bild som 
Ålund (1977) målar upp. Trots att Bunar tycker sig se att den verklighet ungdomarna lever i är 
mycket paradoxal och motsägelsefull (hat och kärlek, ytliga resonemang och djupa insikter, 
framtidsvisioner och en förankring i det förflutna, möjligheter och hinder) ger ändå ungdomarna 
en bild som andas optimism och styrka, vilket kan åskådliggöras med följande citat från en 
intervju med en av ungdomarna: 

 
”Jag tror att jag har makt att göra vad jag vill med mitt liv. Jag är en 
helt gränslös person. Man skapar gränserna för sig själv. Jag kan 
göra absolut vad jag vill” (Bunar, 2001). 

 
Även om inte Bunar tror att ”allt” är möjligt för dessa ungdomar så betonar han ändå den 
positiva grundkänsla som träder fram ur de mångkulturella (bosniska) ungdomarnas berättelser, 
liksom den ständigt återkommande ambivalenta rörelsen mellan möjligheter och hinder. Han 
menar också att de dagliga reflektioner kring sin situation, som ungdomarna tvingas till, ger dem 
en särskild analytisk förmåga att betrakta sin egen förändringsprocess vilket leder till en speciell 
mognad som utmärker hans informanter De livserfarenheter de bär med sig gör att de, på gott 
och ont, ofta känner sig mer mogna än sina jämnåriga svenska kamrater (Bunar, 2001). Denna 
mognadsprocess är något som också tas upp av mina informanter Vilma, Fransiska och Rebecca,  
 
Vilma upplever sig själv som mognare än visa andra ungdomar i hennes ålder, men samtidigt så 
har hon blivit tvungen att växa upp snabbt. Här så menar Vilma att hon är glad och tacksam över 
denna mognadsprocess, för att om hon inte hade gjort det skulle hon ha missat hennes historik 
om henne land. För hur som helst är hennes land en del av henne identitet, som hon säger själv: 
 

V: Ja, för att jag fått mogna snabbare än vissa i min ålder, jag blev 
tvungen till att bli mogen så tidigt. … men jag är glad för att det är 
så på utsidan är jag nog inte mer än min ålder klär mig men på 
insidan är jag väldigt mogen. 

 
Fransiska blev tvungen att bli vuxen. Familjen hade svåra situationer där Fransiska fick hålla sig 
gömd i nästan två år, där förlorade hon en del av hennes barndom. Fransiska ser sig själv 
mognare än många andra i hennes ålder. Detta har gjort henne att bli den personen hon är idag, 
stark och stabilt. Om hon råkar för svåra situationer så vet hon att hon inte ska ge upp så lätt. 
Fransiskas egna ord lyder så här: 
 

F: Ja, det kan jag göra för jag har varit mer om lite mer……men 
om jag råkar ut för svårheter så är det inte det förta jag gör att ge 
upp. Man har lärt sig att kämpa. 

 
Rebecca säger likadant som Fransiska, att hon upplever att hon känner sig mognare en vissa 
andra genom att hon tänker på helt andra saker, på grund av att hon har gått genom mycket mer 
än andra ungdomar. 
 
Bunar menar att vissa händelser som individ har upplevt i sitt hemland, kan leda till att personen 
mognas snabbare. Och att de livserfarenheterna som individen bär med sig gör att de, på gott och 
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ont, kan leda till nåt bra. Mina tre informanter påpekar att de har upplevt saker i sina hemländer 
men att som både har varit bra som dåligt, men som de har tagit lärdom av. 
 

Tillhörighet 
Att inte veta vart man tillhöra och bli stämplad kan också vara jobbigt för många. Som 
Aleksandra Ålund beskriver i sin bok Multikultiungdom är ungdomar utsatta för en rad komplexa 
betydelser i sitt identitetsarbete. Känslan av vem man själv är, och utvecklandet av en egen 
identitet, påverkas som regel starkt av osjälvständiga stereotyper som tenderar att förpassa de 
unika individerna in i bestämda kategorier, inte minst olika etniska tillhörigheter med föregivet 
bestämda kulturer (Ålund, 1997). I denna del av studien är tillhörighet relevant just för att mina 
intervjuer har blivit så olika från person till person. Alltså hur har de blivit bemötta i sitt 
nuvarande land och sitt hemland. Frågor jag ställde dem då var hur det blev som person när de 
åkte till sitt hemland, blir de mer svenskar när de befinner sig där eller tvärtom. Och vad ansåg 
dem vara deras hemland här eller där, här så blev svaren annorlunda. 
 
Två av mina informanter Vilma och Fransiska berättar att när de befinner sig i sitt hemland så 
upplever de sig som en i mängden, men samtidigt så upplever de sig annorlunda. 
Vilma upplever sig som Bosnier, hon kommer alltid anse Bosnien som hennes land och Sverige 
kommer alltid vara hennes hem. Fransiska upplever sig själv som Syrian och hennes land kommer 
alltid vara Syrien. Här kommer deras två citat som lyder så här: 
 

V: Jag blir mer bosnier för här i Sverige kan jag inte riktigt leva upp 
till min kultur och religion. Som jag kan där nere jag andas en 
annan luft jag dricker ett annat vatten jag äter en annan mat, här 
lever vi under bevakning på nått vis där nere har man fler som är 
som en själv. 
 
F: Allt, mitt hem o mina grannar, kompisar, gatorna, maten, att till 
kyrkan, skolan.. men mest hemmet at alla vi ska samlas där…… 
jag blir ju Syrian, men jag tänker på ett annat sätt, som de märker 
när vi diskuterar…. 

 
Här så anser jag att både Vilma och Fransiska upplever sig själva som en i mängden, när de 
befinner sig i sina hemländer, alltså så upplever de en tillhörighet med resten av deras befolkning. 
Samtidigt har de också en uppfattning att deras tankesätt och livssituationer är annorlunda genom 
deras diskussioner om livet. Rebeccas situation var det annorlunda, hon upplever tvärtom, hennes 
svårigheter är ju att inte veta vart hon tillhör. När hon åker till sitt hemland blir hon bemöt som 
en svensk och när hon befinner sig i Sverige blir hon bemött som invandrare. Men Rebecca anser 
sig själva som svensk oavsett om hon är född i Rumänien. Hon berättar så här: 

 
R: Jag blir nog rumänsk eller invandrare. Nej, jag känner mig mer 
som svensk faktisk, jag tycker om att vara som besök men efter en 
månad så vill jag åka tillbaka. 

 
Här vill jag också påpeka att alla tre av mina informanter Vilma och Fransiska och Rebecca blir 
stämplade som svenskar i sina hemländer men två av dem upplever sig som en i mängden. 
Mario för den delen har inte haft möjlighet att åka till sitt hemland men han känner sig hur som 
helst svensk och är tacksam för att Sverige har gett honom en chans. För honom så är Sverige 
hans hem och land. Visst vet han själva att han är invandrare men ser inte det som nåt fel utan 
det ger honom istället mer kött på benen, hans citat går så här: 
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M: Kunna vara i ett land och ha rätten att säga vad man tycker, 
rätten av att ha en åsikt utan att vara rädd att något ond kommer 
att hända mig eller någon i min familj. Rätten att leva i ett land 
som är så öppen, men bara du som individ lägger gränser för. 

 
Här kan man se en klar analys om att Rebecca och Mario uppfattar sig själva som svenskar, men 
att Rebecca har kunnat åka till sitt hemland medan Mario inte har haft möjlighet att göra det. 
När jag frågade Vilma och Fransiska vad de anser har förlorat, blev deras svar så här: 

 
V: Del av släkter och min barndom, vänner och ett hem, friheten 
jag hade och livet som en vanlig människa inte som utlänning…..  

 
F: Äh, min trygghet men på ett annat sätt, känna mig som alla 
andra när jag är i Syrien så är jag som alla andra. Det kan jag känna 
att jag är tryggt på så sätt, här i Sverige kan känna trygghet med 
pengar alltså ekonomi, utbildning.. men vad jag har förlorat är ju 
tryggheten som person få känna som alla andra, att likna alla andra, 
göra som alla andra, leva på deras sätt det har jag förlorat 

 
Alltså för Vilma och Fransiska upplever att de har förlorat tryggheten att kunna leva som en 
”vanlig” medborgare, med andra ord har de förlorat deras rätt att kunna identifiera sig med andra 
individer från samma kultur. Rebeccas och Marios känner att de inte har förlorat något utan 
istället vunnit, så här förklarar de sin anledning:  
 

R: Jag har kommit till ett bättre land, mer säkerhet, mer frihet, 
framtid för mig för mina barn och mina barnbarn å så vidare. 
 
M: Jag är tacksam för Sverige för att bli accepterad som en 
medborgare till och att mina barn får en bättre framtid. 

 
Här kan jag se att både Rebecca och Mario är tacksamma för att ha kommit till ett nytt land där 
de har mer möjligheter och en bättre framtid för dem själva och deras barn. I denna del av 
analysen kan jag se att alla mina fyra informanter har något som de har förlorat som vunnit, som 
exempel i Fransiska situation har hon vunnit en social trygghet men däremot har hon förlorat 
tryggheten i att identifiera sig med andra individer från samma kultur hon själv kommer ifrån. 
 
Som sagt så är stämpling något som handlar om hur samhället och dess befolkning bestämmer 
vad som inte faller inom ramen för de normer som är uppsatta för just den sociala gruppen. Det 
är först när en persons beteende uppfattas såsom avvikande av andra personer som beteendet blir 
avvikande (Hilte, 1996). Alltså för Vilma, Fransiska och Rebecca situation kan de uppleva att de 
betraktas som avvikande när det befinner sig i sitt hemland, medan de är i Sverige kan de bli 
behandlade som invandrare.  
 

Efter regnet kommer solen 
Här ska jag sluta med en kort beskriva av mina informanters alla mål och om de har kunnat 
åstadkomma alla deras önskningar och drömmar om livet. Jag tar även upp mina informanters 
upplevelser och det de har gått igenom i sitt hemland. Vissa av dem har tagit stora steg än andra 
medan andra fortsätter att göra det, men i slutänden så är de nöjda med vad de har och är 
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förhoppningsfulla för vad som kommer att ske. Just i denna del har jag tagit upp olika kopplingar 
som visa av mina informanter har gemensamt:  

 
Vilma förklara kort att hennes föräldrars mål var att integrera sig, att barnen skulle börja på 
skolan och att de själva skulle börja jobba. Men för att kunna göra det så var de tvungna att lära 
sig språket. Nu så är Vilma tjugofyra år och är lycklig gift, har en underbar son som hon och 
hennes make vill föra över historian om själva hemlandet. Vilma har uppnått det hon har velat 
uppnå, visst finns det saker som hon vill få svar på. Men annars är Vilma tacksam för det hon har 
fått och är hoppfull på det som ska komma. Vilma driver ett företag tillsammans med sin make, 
nu så har hon en del av företagen som hon själv får ta ansvar för. Hon längtar efter sommaren så 
att hon och hennes familj kan resa bort, och se vad livet har att erbjuda dem. 
 
Fransiska berättar att familjens mål var att ta sig till Sverige så att deras far inte skulle råka illa ut 
och även kunna komma till ett land för att stanna kvar och leva ett normalt liv. Hon berättar att 
hennes föräldrar vill också att hon skulle lära sig om sin kultur och vart hon kom ifrån så att hon 
inte glömmer sina rötter. Fransiska syster fick chansen att enas med hennes familj igen. Men för 
Fransiska var det inte bara kampen med att anpassa sig i ett nytt land utan även svåra situationer 
som att förlora en familjemedlem och sedan familjesplittring. Allt detta har lärt henne se på saker 
med andra ögon och funderingar om själva livet och familjen. Fransiska är tjugosex år och 
studerar, hennes drömmar om framtiden är att någon gång bli ambassadör, hon vill förmedla vad 
hon har fått lära sig i Sverige och sedan föra över det till Syrien. För hur som helst ser hon sig 
själv som både syrian och svensk. 
 
Rebecca klargör att hennes föräldrars mål var att komma till ett nytt vettigt land, för att kunna 
leva ett normalt liv och få en bättre framtid. Rebecca är tjugofyra år, hon är lycklig gift och är på 
väg att bli mamma. För bägge föräldrar är det viktigt att föra över en inblick om sitt land för 
barnet, så barnet kan ha en föreställning om vart de kommer ifrån. Rebecca vill att barnet ska 
kunna förstå att allt i världen inte är så lätt att få, utan det finns fattiga som rika människor och 
om man vill uppnå nåt så måste man vara villig att kämpa för det. Rebecca jobbar som vårdare 
och hennes drömmar om framtiden är att kunna äga ett hem och sedan med tiden kunna köpa ett 
hus i Rumänien. Men framför allt kunna vara lycklig med sin familj och att varje dag som går är 
en ny upplevelse för henne och familjen. 
 
Målet för Mario var tydligt när han tog sig till Sverige, det han hade förlorat i sitt hemland skulle 
inte han föra över till sina barn, utan hans mål var att barnen skulle få chansen att bli vad de 
skulle vilja bli. Chansen att känna hur underbart livet kan vara så länge man kämpar för det, 
chansen att bli någon. Visst var det viktigt för honom och hans fru att barnen skulle veta vart de 
är ifrån och varför de lämnade deras hemland. För varje upplevelse är nåt som man tar lärdom 
av. Mario är femtiett år och känner sig lycklig lottad för det som han har uppnått och kommer att 
uppnå för honom att se hur hans barn har växt upp. Det är en bekräftelse för att allt han har 
offrat är ingenting utöver de han har fått tillbaks. Mario har jobbat som tryckare i tjugo år men nu 
så är han sjuk pensionerad. Hans förhoppning inför framtiden är att leva i fred och se vad livet 
kommer att erbjuda honom. 
 
Kopplingen med detta resonemang är att kunna föra över deras historia om hemlandet till sina 
signifikanta andra. Ett exempel är Mario som vill föra över sin historia till hans barn så att de ska 
veta vart han kommer ifrån men även får en förklaring varför han blev tvungen att lämna landet. 
Ytterligare ett exempel är Fransiska som vill föra över de hon har lärt sig i Sverige till Syrien. Här 
kan jag se att kultur är en kunskap om hur människor hanterar och förändrar verkligheten, 
världen vi lever i. Kultur spelar en viktig roll i en människas utveckling, men kultur är samtidigt 
något som skapas av människor (Salimi, 1997). 
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Etnisk identitet förstås ur detta perspektiv som en identitetsvariabel bland andra, där dess 
betydelse varierar med kontext och sammanhang. Den etniska identiteten kan också förändras 
eller bli mer eller mindre betydande beroende på sammanhang. Här så kan jag ta upp att både 
Vilma och Rebecca som har blivit föräldrar påpekar att de vill föra vidare deras historia om deras 
land för barnen, men att de vet även att barnen inte kommer att uppleva det de har upplevt i och 
med att deras situation kommer att bli annorlunda genom att det är en ny tillkomst som börjar 
växa fram. Kan det inte vara så att barnet inte kommer att uppleva sig själv med ”dubbel 
identitet” genom att han eller hon inte är från två olika världar. Bara för att deras föräldrar är det 
så behöver det inte betyda att de kommer att bli det. Som María Borgström menar med 
begreppen ”dubbel identitet” att det ryms olika ”tårtbitar” från två kulturella system, men vad 
händer då när barnet inte är från den kulturen som deras föräldrar kommer ifrån utan födds i 
Sverige? Kan man inte då kunna säga att barnet inte har någon ”dubbel identitet”? 
 

En ny tillkomst börjar växa fram 
I dagens Sverige lever personer med olika etniska bakgrund som har migrerat till Sverige, de 
kallas ibland för nya svenskar. Man kan fråga sig om vi inte rentav lever i en tid då gränserna 
mellan det svenska och det utländska håller på att suddas ut? I olika vardagliga, privat och 
offentliga, kommersiella och kulturella sfärer finns det tecken på ett utsuddade av sådana gränser. 
Ett sådant område är också inom musiken och här vill jag avsluta med att lyfta fram mångfaldiga 
röster från hip hopen som förespråkar en framväxt av ett nytt Sverige. 

 

Hip-hop i Sverige har en relativ långt historia men det var inte förrän nittiotalet där det började 
framträda i offentliga sammanhang. Man skulle kunna säga att idag är hip-hop en media som för 
fram individers olika åsikter om samhällets förändringar som både kan vara för- och nackdelar. 
Hip-hopen är med andra ord en röst som för fram folket som inte har kunnat bli hörda och där 
får chansen att bli det. Låten som tas upp här är från en grupp rappare från Malmö, som sjunger 
om att en ny tillväxt börjar växa fram: 

 
(Gonza) 
Naj jag är inte som mina föräldrar vad jag vill förmedla är att tiden har 
förändrats. 
En Chilenare är ju aldrig punktlig, men jag e.  
För jag e multi kultig. (Javisst) 
De e min situation och då e  
Sveriges nästa generation (Aha) 
Förstod ni vad jag menade. 
Denna blatten kan bli Sveriges nästa ledare. 
Det låter skrämmande i mångas öron, jag är ju främmande i mångas 
ögon. 
Ett nytt Sverige håller på att växa fram där alla blandade raser tar 
varandra i hand. 
Ett nytt Sverige håller på att växa fram ta min hand så skapar vi ett underbart land 
(Advance Patrol). 

 
Så som det står i citatet att man är inte likadan som sina föräldrar för det man vill förmedla är att 
tiden har förändrats. Man kommer inte att kunna bli en hel chilenare, bosnier, syrian och 
rumänsk etc utan nu är man både och. Det börjar skapas en ny generation där individens 
ursprung inte spela någon stor roll längre, utan vi kommer att acceptera oss själva som vanliga 
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människor. Ett exempel som Gonza tar upp i citaten att han är multi kultig alltså menar han att 
han är multikulturell. Kan det inte vara så att vi rentav lever i en tid då gränserna mellan det 
inhemska och den utländska håller på att suddas ut? Med denna argumentering vill jag komma 
fram med att det är helt enkelt inte hur: Helt svensk, säger de, varken kan eller vill vi bli. Och 
andra sidan kan vi inte heller vara helt och hållet utlänning. Det är inte frågan om ett antingen 
eller. Vad det gäller är hur mycket man är och kommer att vara av båda delarna. 
 
Till dessa har vi många år framför oss och kampen kommer inte att vara lätt för hur som helst vet 
vi att det fortfarande finns folk som inte har accepterad både svenskar och invandrare. Men för 
att vi alla ska accepterar oss som vanliga medborgare måste vi först sluta kategorisera människor 
som vi och dem. Ålund beskriver en sådan förhoppning och tolkar att ett mångkulturellt samhälle 
börjar skapas fram där alla slags kulturer och transetniska medvetenheter anknyts med 
framväxten av sociala rörelser, som spelar en viktig roll i dagens samhälle. En mångfald av nya 
etniciteter och kulturer har blivit till här och nu. Den nya kulturella mångfalden är det moderna 
samhällets öde (Ålund, 1997). 
 

Slutdiskussion 
Idag så har ett mångkulturellt Sverige utvecklats och det är en del av vår egen tid, ett 
mångkulturellt samhälle innebär ett Sverige som fungerar på ett nytt sätt och tar tillvara 
mångfalden. Ett Sverige som bygger på människors olikheter, integrerar invandrare med 
värdighet och respekterar rätten att vara svensk på nya och annorlunda sätt. Ett Sverige där alla 
dess invånare har rättigheter och möjlighet att vara stolta över sitt land (Järtelius, 1995). 

 
Vad jag anser om flyktingar är att de har med sig sina kulturer och sina erfarenheter men att de 
även måste kunna handskas med deras hemlängtan. Samtidigt bestäms flyktingars livsvillkor i hög 
grad av det samhälle de kommer till och hur människor i det samhället bemöter dem. Det är i alla 
dessa vardagliga möten som flyktingens verklighet, identitet och livsinnehåll formas. 
Men det gäller också själv individen hur han eller hon integrerar sig till samhället, redan då kan 
man märka några förändringar som har skapas fram. Exempelvis kan personens identitet vara 
mer öppen med olika kulturer och kunna acceptera dem. Det gäller även att individen tillåter sig 
själv med nya ändringar och att den själv bestämmer att ta den vägen dit, för hur som helst har 
individen lika mycket ansvar som samhället. 
 
Frågor som jag ställer mig då är: Vem är det då som avgör vad som är sant eller falsk, rätt eller fel 
och bra eller dåligt? Att växla från en kultur till en annan kan i alla högsta grad förvirra begreppen 
för samtliga inblandade. Vad som är ”rätt” bestäms ju av den tid och den miljö vi lever i. Det 
som under en viss tid eller kultur är högst sanning kan i en annan tid uppfattas som både fel och 
falsk. Är det inte så att vi människor kan vara de som kan stoppa allt det här, att placera folk i 
olika fack? Kan det inte vara så att det är bara vi som alltid måste sätta gränser på allt, även på oss 
själva. Vem är vi som kan säga vad som är rätt eller fel när vi själva inte kan vara hel säkra att vi 
har rätt? 
 
Så rätten att vara annorlunda måste också innebära rätt att bli behandlad på lika villkor. 
Problemet uppstår när vi betraktar andra kulturer som en färdig produkt. Som professor Thomas 
Hylland Eriksen i Oslo sa ”Det är ofta tre saker som leder till konflikter: rätten till en identitet, 
politiskt inflytande och social rättvisa på det ekonomiska planet”. Individer som dagligen lever i 
multietniska förhållanden skapar en mångfald identiteter åt sig. För dem, som för alla andra, är 
det viktigt att vara jämställd inom en gemenskap, samtidigt som de har lov att vara annorlunda. 
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Världen förändras ständigt och vi med den. Samtidigt ägnar vi oss hela tiden åt att förändra 
välden. Dagens fiender kan vara gårdagens vänner. Morgondagens favoriter kan vara passé idag, 
och det som förra året var högsta mode kommer vi kanske att skratta åt inom en snar framtid. 
Världen är vad vi gör den till, och vi är vad världen gjort oss till i en ständig rörelse och kamp. 
 

Epilog: Ett land som är tryggt 
Här tar jag upp en av alla texter från en grupp artister som kallar sig själva för Advance Patrol. 
Låten heter Ett land som är tryggt och den handlar om Sverige. De personer som antingen kom till 
Sverige som arbetskraftsinvandrare eller som flyktingar bör få respekt för att de har kunnat klara 
sig igenom alla svårigheter som har kommit framför dem. Låten lyder så här: 
 
Offra sitt för att ge sitt barn allt 
Gav sitt liv, flydde till ett annat land, 
för att ge oss en bättre värld. 
Viejos vi förstår varför vi är här. 
 
Idioter som styr, folk flyr. 
Söker asyl för att få beskydd från tortyr 
Snabba ryck när man är på flykt från förtryck 
Till ett land som är tryggt 
 
(Juan) 
När Olof var boss, sträcktes handen mot oss 
Palme gav oss skydd, ett jobb, ett ställe att bo på. 
Kan inte glo på, vi har att göra. 
Inte för vår skull utan för dom döda 
30 år har gått och dom minns tillbaks. 
Dom var yngre än mig och lämna allting kvar. 
Mina föräldrar bland hundratusentals par utspridda över hela världen med sina barn. 
Jag ska bli president nån dag. 
Låta en viss general få ta sitt ansvar. 
Min mamma säger Juan du har egna strider din kamp är när du berättar och skriver. 
Vill inte låta allt för naiv men jag är aktiv klarar inte av att stå bredvid. 
Vill kunna mer om politik och skriva om många människors liv, förtryck och krig 
 
Skriv berätta, skrik av lättnad håll inte tyst om saker världen bör veta. 
Det här är vår kamp och du har säkert din, när många blundade hjälpte Sverige min familj. 
 
Idioter som styr, folk flyr. 
Söker asyl för att få beskydd från tortyr 
Snabba ryck när man är på flykt från förtryck 
Till ett land som är tryggt 
 
(Gonza) 
Det lilla barnet var älskat 
Därför packa dom sin väska 
Våra föräldrar har kämpat 
För att handskas med sin hemlängtan 
 
Tjena hejsan, tjenixen, läget? 
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Vi är från andra sidan ringvägen 
Tjena hejsan, tjenixen, läget? 
Ta det lugnt jag är inte våldsbenägen 
Jag är ett vuxet barn och du har redan hört min uppväxt roman (Jah!) 
Naj jag är inte som mina föräldrar vad jag vill förmedla är att tiden har förändrats. 
En Chilenare är ju aldrig punktlig, men jag e.  
För jag e multi kultig. (Javisst) 
De e min situation och då e  
Sveriges nästa generation (Aha) 
Förstod ni vad jag menade. 
Denna blatten kan bli Sveriges nästa ledare. 
Det låter skrämmande i mångas öron, jag är ju främmande i mångas ögon. 
Ett nytt Sverige håller på att växa fram där alla blandade raser tar varandra i hand. 
Ett nytt Sverige håller på att växa fram ta min hand så skapar vi ett underbart land. 
 
Idioter som styr, folk flyr. 
Söker asyl för att få beskydd från tortyr 
Snabba ryck när man är på flykt från förtryck 
Till ett land som är tryggt 
 
En liten tanke till dom som blev kvar 
Min familj bor så långt bort idag 
Det är likadant för en Arab som en Jugoslav. 
Undra hur många som det finns som har det som jag 
 
Idioter som styr, folk flyr. 
Söker asyl för att få beskydd från tortyr 
Snabba ryck när man är på flykt från förtryck 
Till ett land som är tryggt 
(www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=14420). 
 
Orsaken till att jag har använt mig av just denna text av Advance Patrol var att ge en uppfattning 
om hur vissa individer kan uppleva sig själva när de befinner sig i ett annat land och vad de får 
kämpa för att kunna bli anpassade i det nya landet. En annan anledning var att jag har citerat 
texten i två olika delar i min studie, så jag ansåg att det var relevant om jag hade hela texten av 
låten. 
 
Slutligen vill jag tacka alla mina informanter som bidrog med sina livsberättelser, utan dem skulle 
inte denna studie vara möjligt. Tack så mycket! 

http://www.hiphoptexter.com/text.asp?textid=14420
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Diskurser om genus i det offentliga rummet 

– en studie om hur barns genusidentiteter formas i dagens moderna 
samhälle 

Av: Maria-Theresia Rosén 
 

Inledning 
Dagens sociala institutioner skiljer sig huvudsakligen från tidigare samhällsordningar när det gäller 
betraktandet av kön och i dag är stereotypifieringen av kvinnligt respektive manligt mer påtagligt 
än någonsin (Gemzöe, 2004). I takt med sexualiseringen inom det offentliga rummet blir barn i 
dagens samhälle påverkade av stereotypifieringen i högre grad än tidigare, detta gör att den redan 
dominerande synen på könen först och främst reproduceras men också förstärks. Intressant är att 
samhället på många punkter arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män, exempelvis när det 
gäller lön och föräldraförsäkring, medan stereotypifieringen mellan vad som betraktas som 
kvinnligt och manligt förstärks oavbrutet, särskilt inom massmedierna. Media förmedlar genom 
bland annat reklam, stereotypa bilder av kvinnor och män som projiceras på både vuxna och 
barn. Hos mig har det under flera års tid funnits ett intresse i hur barnens egna upplevelser och 
tankar kring kvinnligt och manligt ser ut, hur ser barnen på sig själva och på andra i förhållande 
till genusidentiteter och livsvillkor? Samt hur skapar sig barn en identitet i dagens moderna 
samhälle med dess förstärkta diskurser om genus? 
 

Syfte  
Syftet med studien är att få förståelse för hur barn skapar, upprätthåller och reproducerar 
genusidentiteter och vilken roll det offentliga rummet spelar för denna socialisationsprocess. 
Detta kommer jag att studera genom att ett antal barn i förskoleåldern får ge uttryck för vad de 
tänker kring kvinnligt respektive manligt. Jag avser att undersöka hur dessa barn påverkas av 
avbildningen av könsroller som framställs i exempelvis sagoböcker och leksakskataloger, vilka är 
en del av det offentliga rummet. I förlängningen ämnar jag också att granska hur synen på de 
olika könen upprätthålls och förstärks i och med stereotypifieringen i det offentliga rummet. 
Studien grundar sig på ett antal intervjuer med barn, vilka kommer att analyseras och jämföras 
med olika teorier. 
 

Metod och tillvägagångssätt 
Den empiriska bakgrunden till denna studie utgörs av fältobservationer och intervjuer. Dels har 
jag observerat barn på en förskola och dels har jag studerat media riktad till barn, leksakskataloger 
och barnböcker. Eftersom jag intervjuade barn som jag sedan tidigare inte kände var det en 
fördel att ha gjort observationer då jag under dessa skapade en relation till barnen (Doverborg, 
Samuelsson, 2004). Observationer kan också vara till hjälp när det gäller att få information om 
processer i den yttre världen medan intervjuer kan inbringa kunskap om människan och den kultur 
människan lever i som inte går att erhålla från någon annan än individen. Genom intervjuer kan 
man alltså få ta del av den inre världen, det vill säga individens tankar, drömmar, värderingar 
normer och förhoppningar (Kaijser, Öhlander, 1999). Intervjuerna utfördes med barn av båda 
kön i fyra till fem årsåldern, både i grupp och enskilt. Totalt har jag intervjuat nio stycken barn 
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varav tre pojkar och sex flickor. På grund av brist på samtycke från föräldrar fick jag endast 
intervjua fyra stycken barn på den förskola där jag utförde min observation, varav ett av barnen 
inte delgav mig sitt samtycke. Sålunda erhöll jag samtycke från tre stycken barn från denna 
förskola och resterande barn som deltar i denna studie är från en annan förskola. Vad det gäller 
etisk hänsyn informerade jag både föräldrar och barn, genom att i ett formulär beskriva 
individskyddskravets fyra huvudkrav. (www.vr.se) Föräldrarna fick delge sitt samtycke till 
intervjuerna genom att skriva under formuläret och barnen fick ge sitt samtycke muntligt innan 
intervjutillfället. 
Som en förberedelse till intervjuerna läste jag boken Att förstå barns tankar skriven av Elisabet 
Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, vilken ger en hel del tips och idéer till hur man 
lämpligast intervjuar barn (Doverborg, Samuelsson, 2004). Denna bok har jag sett som ett stöd 
eftersom det var första gången jag intervjuade barn och jag har försökt efterfölja de råd som står i 
den. Det kan även vara bra att göra en pilotstudie innan intervjutillfället för att säkerställa att 
frågorna är lämpliga och att undersökningen i slutändan blir bra (Bryman, 2001). Därför provade 
jag mina frågeställningar på min egen femåriga dotter innan jag påbörjade mina intervjuer, 
varefter vissa av frågorna omformulerades.  
Under intervjutillfället satt jag och de barn jag intervjuade i ett rum där jag visste att ingen skulle 
störa, eftersom det då blir lättare för barnet att koncentrera sig och inte tappa intresset. Jag 
använde mig av bandspelare för att det skulle bli lättare att hålla ögonkontakt med barnen och 
därigenom kunna ge dem total uppmärksamhet, mot om jag exempelvis istället hade antecknat. 
Jag valde också att intervjua barnen vid en tidpunkt då de var mätta och belåtna eftersom jag ville 
att de skulle orka hålla humöret uppe under hela intervjun. Intervjuerna pågick högst en 
halvtimme och anledningen till detta var också av hänsyn till att de skulle orka med hela 
intervjun. Innan jag påbörjade mina intervjuer fick barnen delge sitt muntliga samtycke och sedan 
berättade jag för barnen vad det var vi egentligen skulle prata om. Därefter fick de sätta på 
bandspelaren och prata lite i den för att sedan lyssna om den fungerade ordentligt. Efter 
avslutade intervjuer fick barnen återigen lyssna på bandspelaren och på vad som blev sagt under 
intervjun, vilket samtliga tyckte var mycket spännande. 
Utöver mina frågeställningar använde jag mig av bilder och leksakskataloger som barnen fick titta 
i och reflektera kring. Jag använde mig även av en sagobok med feministisk underton som heter 
Så gör prinsessor och är skriven av Per Gustavsson (2005). Anledningen till att jag använde mig av 
just denna bok var att jag ville se hur barnen reagerade över delvis ombytta roller, om de kanske 
accepterade budskapet eller om det skulle uppstå någon sorts reaktion. Jag använde mig också av 
Konsumentverkets skrift Drömprinsen och Glamourtrollet, vilken på framsidan har en bild på Barbie 
och Batman. På bilden håller Batman en beskyddande arm om Barbie och tittar rakt på 
betraktaren medan Barbie står vänd mot Batman och nästan hänger på honom, medan hon tittar 
upp mot honom med en beundrande blick.  
 
Efter genomförda intervjuer transkriberades dessa. Att transkribera ett material gör att det blir 
lättare att få en överblick över data, samt som i det här fallet när jag har arbetat utifrån grundad 
teori. Transkriberingsprocessen leder också till ökad medvetenhet om vad som blev sagt under 
intervjun (Bryman, 2001). När transkriberingen var färdig kodade och kategoriserade jag 
materialet innan jag påbörjade min analys. Att jag arbetat efter grundad teori innebär således att 
jag inte utgått från en redan befintlig teori i min studie utan i stället analyserat mitt empiriska 
material och därefter kopplat detta till olika teoretiska tankegångar (Bryman, 2001).  
 
Under intervjuerna försökte jag hålla mig till det individuella barnets nivå och ställa frågor som 
barnen kunde relatera till, eftersom det för små barn ofta är komplicerat att tänka i ett längre 
perspektiv. I bland kan barn svara på frågor på ett sätt som inte överensstämmer med 
samhälleliga normer och värderingar och i dessa fall tenderar vuxna människor att omtolka 
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barnens svar så att det mer passar in i mallen för vad de borde anse (Larsson-Sjöberg, 2000). Detta 
resonemang hade jag sålunda i åtanke när jag senare analyserade intervjuerna, samtidigt var jag 
medveten om att jag som intervjuare även påverkade barnens svar (Bryman, 2002). Jag kände 
också att jag under intervjuerna hade svårigheter att inte ställa ledande frågor, det kändes 
stundtals som om frågorna inte kom naturligt, särskilt under intervjuerna med de barn som inte 
var speciellt pratsamma. Jag har tagit hänsyn till barnens anonymitet och integritet genom att inte 
använda deras egentliga namn i studien samt att inte redovisa för särskilt känsliga ämnen som 
kommit upp under intervjuerna. 
 
Jag har under studiens gång antagit att det finns skillnader mellan flickor och pojkar och mina 
frågor till barnen handlade mycket om dessa skillnader. Detta kan kännas lite märkligt när min 
feministiska utgångspunkt är att alla borde vara lika. Saken är att den ultimata jämlikheten inte har 
uppnåtts ännu och att det finns ett problem med alla individers rätt till lika behandling. Detta 
problem är att genom att behandla alla människor lika tar man inte tillvara på särskilt utsatta 
gruppers intressen. Om det inte görs en särskillnad, hur gör man då för att arbeta mot ett förtryck 
av dessa grupper? Det blir följaktligen svårt att utföra en studie av detta slag om inte 
utgångspunkten är att kvinnor och män upplevs som olika. Syftet med min studie var således inte 
att fastställa att det förhåller sig på detta vis utan att få en inblick i varför det förhåller sig på detta 
vis och hur det upprätthålls och reproduceras. Framförallt var syftet att försöka ta reda på hur ett 
antal barn uppfattar dessa skillnader. Meningen med denna studie var inte heller att på något sätt 
generalisera barns tankar kring kvinnligt och manligt (vilket i förlängningen kan tolkas som 
könsroller), utan endast att få en inblick i hur ett antal barns tankar kring dessa begrepp ser ut. 
Barnens berättelser är dock skapade i ett socialt sammanhang och speglar således till viss del det 
samhälle vi lever i (Kaijser, Öhlander, 1999). 
 

Presentation av informanter  
Mina informanter var som sagt nio stycken barn, sex flickor och tre pojkar. Anledningen till att 
jag intervjuat fler flickor är helt enkelt att pojkarna i mindre utsträckning samtyckte till att bli 
intervjuade. Den första intervjun utfördes på förskolan där jag hade gjort min observation, jag 
intervjuade två flickor samtidigt som jag har valt att kalla Elin och Hanna. Elin var vid 
intervjutillfället fyra år och Hanna var fem år. I bland kan det kanske vara bra att göra 
gruppintervjuer med barn, särskilt om de inte är så pratsamma av sig då de kan ha stöd av 
varandra, samt att barnen kan få vidgade perspektiv och nya tankar kring saker och ting 
(Doverborg, Samuelsson, 2004). Gruppintervjun med Hanna och Elin var visserligen bra på 
många sätt, men eftersom båda flickorna var i behov av mycket uppmärksamhet och pratade i 
mun på varandra hela tiden blev intervjusituationen något stökig. Flickorna påverkade varandra 
till stor del och tramsade en del men jag anser att intervjun varit av stort intresse och jag har fått 
fram mycket material under min kodning och senare analys. Den andra intervjun ägde också rum 
på samma förskola, denna gång intervjuade jag en pojke på fyra år som jag valt att kalla Olle. 
Denna intervju gick väldigt bra och jag har haft stor användning av även detta material. Efter 
dessa två intervjuer utfördes resterande sex alltså på en annan förskola. De första två flickorna jag 
intervjuade på den andra förskolan var väldigt blyga och svarade mest ja, nej och jag vet inte på 
mina frågor. Dessa två flickor blir aldrig citerade i denna antologi men jag anser ändå att dessa två 
intervjuer kommit till nytta framförallt eftersom jag använde mig av bilder och böcker. Den sjätte 
intervjun var med en femårig pojke som jag kan kalla Albin, som var väldigt framåt och pratade 
mycket. Den sjunde intervjun var med en flicka som jag kallar Lisa som också var fem år, även 
denna intervju var mycket intressant och kommer att analyseras. Min åttonde intervju var med en 
femårig pojke med det påhittade namnet Joel, han var inte särskilt pratsam men jag fick ändå 
fram en del intressant material. Min nionde intervju var med en femårig flicka som jag valt att 
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kalla Sandra, denna sista intervju gjordes som en komplettering till de övriga därför att jag ansåg 
att jag behövde ytterligare material att analysera kring. 

Teoripresentation 
Denna studie är en del av en antologi, där de enskilda bidragen förenas kring en gemensam 
teoretiskt utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Ett socialkonstruktionistiskt 
synsätt innebär att individen själv och i relation med andra konstruerar det samhälle individen 
lever i och att livsvillkoren utgörs av kontexten. Alla individer har dock olika förutsättningar för 
sitt identitetsskapande och i denna antologi fokuserar de olika förutsättningarna på att gälla familj, 
etnicitet, ålder, sexualitet och kön. Anledningen till att jag själv valt att ha ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv i min studie är dels att jag utgår från ett individuellt 
perspektiv och dels att jag menar att synen på genus är föränderlig och beroende av tid och rum 
(Månsson, 2004). 
 
Den gemensamma delen av antologin hänvisar till teorier som är högst väsentliga för min studie, 
såsom den primära och sekundära socialisationen, betydelsen av signifikanta andra samt synen på 
normalitet och avvikelse. När det gäller den primära socialisationen menar Berger & Luckmann 
att den är grundläggande för individens framtida värderingar. Under det primära stadiet har 
signifikanta andra, det vill säga betydelsefulla personer i individens närhet, såsom föräldrar, stor 
betydelse för individens socialisation eftersom de fungerar som en länk till omvärlden. Det 
sekundära stadiet av socialisationen refererar däremot, enligt Berger & Luckmann, till den 
socialisation som sker under ungdomen och under tiden som vuxen. Kort sagt är det sekundära 
stadiet en process som leder en redan socialiserad individ in i nya sektorer av samhällets värld 
(Berger & Luckmann, 1998).  
 
Den syn på vad som är normalt och avvikande i dagens samhälle är också grundläggande för 
denna studie genom att de förutbestämda könsroller som alla individer tilldelas vid födseln gör att 
individen för de mesta vill passa in under den könsroll den blivit given. Det blir viktigt för 
individen att kategorisera sig som ”normal” och att inte avvika från mängden. De olika 
könsrollerna gör också att det blir lättare att identifiera sig och att veta vem som är vem (Jenkins, 
2004). 
 
Ytterligare teorier som varit av intresse för studien och som jag valt att nedan redovisa närmre för 
under detta kapitel är, teorier om barndomen och för studien relevant genusforskning.  

Begreppsförklaringar 
För att underlätta läsningen och klargöra vissa begrepp har jag valt att förklara begreppen diskurs, 
det offentliga rummet och sexualisering, samt vad jag menar med sexualisering av det offentliga rummet.  

Diskurs  
En diskurs är ett visst sätt att beskriva och förstå världen på (Jörgensen, Phillips, 2000). Diskurs 
är också ett samlingsnamn för olika infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, frågeställningar, som 
i ett särskilt sammanhang bildar en mening, ett samtal, en konversation eller en text. 
(http://sv.wikipedia.se) Termen diskurs används av bland annat socialkonstruktionister för att 
förklara vilka föreställningar det finns kring vad som är normalt eller onormalt, sant eller falskt 
(Rosenberg, 2005). 
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Det offentliga rummet
Med det offentliga rummet avses den politiska, sociala, och kulturella sfären som kan kopplas till 
exempelvis stat, kommun, landsting, rättsväsende, organisationer, media, etcetera  
(http://www.umu.se). Det offentliga rummet är således institutioner som vi dagligen kommer i 
kontakt med och som påverkar våra livsvillkor och vårt identitetsskapande. I denna studie 
fokuseras institutionerna till media, sagoböcker och leksakskataloger som delar av det offentliga 
rummet.  

Sexualisering 
Sexualisering innebär stereotypa framställningar av könen som stärker könsrollerna och därmed 
också begränsar livsvillkoren för framförallt flickor och kvinnor. Men även pojkar och män 
framställs i det offentliga rummet på ett trångsynt sätt. (http://www.regeringen.se) 
 
När jag i denna studie använder begreppet sexualisering syftar jag inte direkt på sex utan ordet 
kommer från engelskans ”sex”, det vill säga kön. Om det hade funnits ett ord som ”könisiering” 
hade det kanske varit bättre lämpat att använda i denna studie om barn.  
 
Vad jag egentligen menar med att det har skett en sexualisering av det offentliga rummet är att 
könsrollerna blivit mer stereotypa och att vi ständigt omges av denna stereotypifiering genom 
bland annat massmedia. 

Teorier om barndomen 
En av de första forskare som uppmärksammade barndomen som ett kulturfenomen var Jean 
Piaget (1896 – 1980) (Doverborg, Samuelsson, 2004). Anthony Giddens menar att Piaget var 
intresserad av hur världen såg ut från ett barnperspektiv och att han ägnade större delen av sitt liv 
åt att studera barn. Piaget menade att barn inte passivt tar in information utan att de väljer ut och 
tolkar sina upplevelser rent individuellt. Han ansåg att barn faktiskt har en förmåga att 
rationalisera och skapa mening i sitt liv. Piaget kom i sina studier av barn fram till att alla individer 
passerar flera stadier genom livet, vilka lär individen att tänka kring sig själv och kring sin 
omgivning. Det första stadiet kallade Piaget för det sensori motoriska stadiet som pågår mellan 
födseln fram till två års ålder. Detta stadiums mest centrala händelse är att barnet lär sig se sin 
omgivning och dess tydliga och stabila egenskaper, barnet lär sig utforska sin omgivning och kan 
manipulera och röra vid föremål. Nästa stadium som är mest relevant för min egen studie kallade 
Piaget för det preoperationella och detta stadie sträcker sig från två till sju års ålder. Under detta 
stadie lär sig barnet behärska språket och kan använda ord mer symboliskt genom att exempelvis 
använda handen för att representera begreppet flygplan. Barn i detta stadie uppfattar enligt Piaget 
världen utifrån sitt eget perspektiv och kan inte förstå att människor kan uppfatta saker eller 
händelser på olika sätt. Piaget menade att barnen i detta stadium inte samtalar med andra 
människor på samma sätt som vuxna gör utan att de snarare talar till andra och de har svårt att 
relatera föregående talares yttringar till sina egna. Barnen har inte heller någon allmän uppfattning 
om tankekategorier såsom, orsak, hastighet, vikt eller antal. Efter detta andra stadium följer de 
formella operationernas stadium, som pågår mellan sju och elva års ålder och det formellt operationella 
från elva år och framåt, vilka jag dock valt att inte gå in närmre på. Giddens menar att Piaget har 
fått en del kritik för sina teorier och att de stadier som Piaget använde kanske inte är så tydliga 
som han hävdade. Bland annat har hans metod kritiserats med avseende på att han i sina 
undersökningar dels enbart använde ett fåtal barn och dels att samtliga barn bodde i samma stad. 
Många forskare har ställt sig frågan hur resultaten ska kunna generaliseras utifrån detta urval men 
trots mycket kritik är många av hans resonemang ännu i dag accepterade (Giddens, 2003).  
 

http://www.umu.se/
http://www.regeringen.se/
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Giddens refererar även till George Herbert Mead som också var intresserad av barns utveckling 
och Mead ansåg att utvecklingen till en social individ sker genom imitation. Rolltagandet som Mead 
kallar det, utvecklar barnets förmåga att förstå hur det är att vara i en annan människas situation. 
Vid fyra till fem års ålder får barnet en jaguppfattning, de får ett ”själv” i och med att det kan 
betrakta sig själv med andras ögon. Jagmedvetandet eller medvetenheten om sig själv uppstår när 
barnet lär sig skilja självet från jaget. Mead menar också att självmedvetenhet inte kan förstås utan 
den generaliserande andre. Det vill säga att utan den norm som har satts av samhället, utan det som 
uppfattas som sant och riktigt, skulle medvetenheten om den egna personligheten inte kunna 
förklaras (Giddens, 2003). Per Månsson hänvisar också till Mead och menar att när barnet väl har 
skapat sitt jagmedvetande så har det i och med detta kommit till den första fasen i 
socialiseringsprocessen. Nästa steg i processen är lekstadiet, där barnet testar olika roller och nya 
identiteter. Efter detta stadie följer sedan det så kallade spelstadiet, i vilket barnet också utövar 
roller och identiteter, men nu i samspel med andra människor (Månsson, 2004). Enligt Richard 
Jenkins menar Mead också att förhållandet att mänskliga varelser har kroppar är bland det 
viktigaste för identifierandet, på så sätt är det lättare att se i vilket fack man ska placera dem. 
Identifikation utan kroppar är en omöjlighet, men en identitet är aldrig bestämd och oföränderlig 
utan den förändras hela tiden i interaktion med andra och i samband med nya erfarenheter 
(Jenkins, 2004).  

Genusforskning 
Ett sätt att förstå skillnader, likheter och relationer mellan kön är att kategorisera i termer av 
likhet och särart. Den feministiska forskningen förklarar skillnader mellan könen på olika sätt, de 
två huvudinriktningarna är dock särartsfeminismen och likhetsfeminismen. Särartsfeminismen 
innebär i stora drag att män och kvinnor är varandras motpoler och målet för denna typ av 
feminism är att föra fram kvinnliga egenskaper, det vill säga att könen är biologiskt olika men bör 
ändå vara jämlika. Den typ av feminism som jag själv förhåller mig till av dessa två är 
likhetsfeminismen, som innebär att även om könen har vissa kroppsliga biologiska skiljaktigheter 
betyder inte detta att alla skillnader styrs av biologi (Gemzöe, 2004).  
 
Genus är, enligt Judith Butler, kulturellt konstruerat och visar på sociala och kontextuella 
skillnader mellan kön (Rosenberg 2005). Butler ifrågasätter begreppet genus innebörd och menar 
att när vi beskriver vad genus innefattar bidrar vi också till att skapa dess innebörd. Uttrycket att 
göra genus är ett resonemang som syftar till att klargöra interaktionen mellan individen och 
omvärlden som leder till ett skapande av dikotomierna manligt och kvinnligt. Eller kanske snarare 
ett ifrågasättande varför ett visst beteende förknippas med ett särskilt kön. Butler ser individers 
beteende som ett rollspel där normen upprätthålls och produceras genom ett upprepande av 
köns- och genusidentiteter och att rollerna kan spelas både rätt och fel. Samtidigt menar hon att 
det aldrig går att kopiera en annan roll och att detta kan leda till förändringar, men de flesta beter 
sig som sagt i enlighet med normerna, vilket leder till att det sociala och kulturella genuset 
reproduceras (Rosenberg, 2005). Sarah Fenstermaker och Candace West menar dock att genus är 
mer än ett individuellt kännetecken eller en roll som spelas, framförallt är det sociala och 
kontextuella situationer som skapar och återskapar genusbegreppet. De menar att genus inte är 
något som någon är, utan snarare något som någon gör i interaktion med andra. De skriver om 
barns genusskapande och menar att det är barns vilja att anpassa sig som gör att de formar sina 
identiteter så att de passar in i de redan existerande ramarna. Pojkar får oftast lära sig att bli 
fysiskt starka och att utveckla nödvändiga färdigheter, medan flickor blir dekorativa objekt 
(Fenstermaker, West, 2002).  
 
Även Robert Connell menar att pojkar förväntas vara starka, tuffa, mer krävande, aggressiva och 
energiska medan flickor förväntas vara passiva och medgörliga. Särskiljandet mellan könen börjar 
enligt Connell redan i spädbarnsåldern, då barnen skiljs åt genom bland annat rosa och blå 
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babykläder. Han menar att könsrollerna skapas i socialisationsprocessen och att olika 
socialisationsagenter, såsom familjen, skolan, kamratgruppen och massmedierna lär barnet att 
socialiseras in i rätt könsroll. Socialisationsagenterna överför handlingar, sociala normer och 
förväntningar till barnen och dessa handlingar, normer och förväntningar konstitueras olika 
beroende på vilket kön barnet har (Connell, 2003). Nina Björk menar som Connell att barn redan 
från födseln skiljs åt genom bland annat färger som rosa och blått. Björk menar att det patriarkala 
samhället lär barnet att könstillhörigheten är det grundläggande svaret på den existentiella frågan 
”Vem är jag?”. Detta gör att barnet ganska snabbt förstår att det har en roll att uppfylla och en 
könsbestämd identitet att skapa. Björk menar att i en kultur som delar in människor i olika kön är 
det viktigt för individen att lära känna sitt kön, att veta hur man ska agera och utifrån detta tolka 
sig själv. Detta skapar en identitet hos individen och om individen bestämmer sig för att avstå 
från de privilegier den bestämda könsidentiteten har, kommer individen inte få några privilegier 
alls utan det blir en dubbel förlust. Samtidigt menar hon att det är omöjligt att bevara innebörden 
av begreppet kvinnligt och ge det samma innebörd som begreppet manligt eftersom dessa är 
beroende av varandra och får sin mening genom att utgöra en hierarkisk ordning, där det manliga 
värderas högre än det kvinnliga (Björk, 2003).  

Analys  
I följande kapitel redovisas och analyseras studiens empiriska material, det vill säga mina 
intervjuer med barnen. Jag försöker också tolka barnens svar med hjälp av olika teorier och när 
jag citerar mina intervjuer har jag att valt att benämna mig själv som Tessan. Analysen utgörs av 
fyra kapitel med rubriker som på något sätt ska symbolisera innehållet. Det första kapitlet heter 
”Jag vill göra samma som mamma!” och handlar om hur generaliserande andra via signifikanta andra 
och det offentliga rummet projicerar genusidentiteter på barnen. Det andra kapitlet som heter 
Sagoböckernas prinsar och prinsessor behandlar sagoböckers framställning av könen och hur detta 
påverkar barnen. Kapitlet innefattar främst hur feministiska sagor kan uppfattas av barnen. 
Kapitlet Barbie versus Batman berör leksaker och hur de symboliserar olika värden beroende på 
vilket kön de är avsedda för. Det handlar om hur barnreklam framställer könen som dikotomier 
som är svåra för barn att ifrågasätta. Det sista kapitlet heter Vem är vem?, vilket är det största 
kapitlet i denna studie. I detta kapitel blir det fortsatt diskussion om leksaker men också varför 
det är så viktigt för individer att kategorisera andra individer. Vad kan vara bidragande orsaker till 
att barnen uppfattar pojkar och flickor som motpoler?  
 

”Jag vill göra samma som mamma!” 
Carsten René Jörgensen har forskat kring barns socialisering och han använder sig i sin bok 
Psykologin i senmoderniteten av flera olika psykoanalytikers tankar kring barns socialisationsprocess. 
Han nämner Peter Fonagy som bland annat menar att barnet lär sig genom sina signifikanta 
andra att handskas med känslor och upplevelser. När barnet ser hur föräldrarna reagerar i olika 
situationer tar barnen efter deras beteenden. Med andra ord imiterar barnen föräldrarna (se 
Mead). Barnet kommer därefter att utveckla förmågan att förutspå mammans och andras 
betydelsefulla personers beteende och reaktioner och därefter koppla dessa till sitt eget beteende. 
I samspelet med signifikanta andra utvecklas alltså en personlighet hos barnet. En ytterligare 
analytiker som Jörgensen hänvisar till är Erik Eriksson som menar att mamman skapar en tillit 
hos barnet genom att hon ger barnet omsorg och ser efter barnets individuella behov. När barnet 
har byggt upp en grundläggande tillit kan det som vuxet även känna en tillit till andra människor, 
till sociala institutioner och till världen i övrigt (Jörgensen, 2004).  
 
Nancy Chodorow har ägnat mycket tid till att studera barn och deras könsrollsinlärning och hon 
menar, enligt Månsson, att barns frigörelseprocess från modern skiljer sig åt mellan pojkar och 
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flickor. Hon menar att modern ser sonen som sin motpol och genom att han identifierar sig som 
manlig särskiljer han sig från modern, medan dottern som i stället upplevs som mer lik modern 
fortsätter att relatera till modern (Månsson, 2004). Enligt Giddens menar Chodorow att dottern 
således har en tendens att i längre utsträckning vara bunden till modern och det sker ingen skarp 
brytning mellan dem, som det däremot gör mellan sonen och modern. Pojkar utvecklar en känsla 
för sitt eget jag genom att separera sig från modern, medan flickors jag snarare blir en del av 
moderns. Pojkar strävar efter att bli män och med en stark relation till modern kan inte målet 
uppfyllas. Eftersom döttrar har en benägenhet att i större utsträckning identifiera sig med modern 
kommer de framtiden vara mer relationsberoende än sönerna, som blir mer självständiga 
(Giddens, 1998).  
 
Under intervjuerna benämnde barnen ofta föräldrarna som förebilder, framförallt sympatiserade 
flickorna med modern och pojkarna med fadern. Ett exempel på detta är under intervjun med 
Hanna och Elin, för när vi diskuterade olika yrken under intervjuns gång, ville båda flickorna 
arbeta med samma sak som deras mammor: 

 
Tessan: Vad vill du jobba med när du blir stor? 
Elin: Prinsessasaker 
Tessan: Du då? 
Hanna: Ehhh tänder (skratt) 
Tessan: Jaha vill du bli tandläkare? 
Hanna: Nää, ja vill jobba på mammas jobb 
Elin: Ja mä, ja vill göra samma som mamma! 

 
Som jag skrev innan menar Nancy Chodorow att döttrar har en tendens att vilja identifiera sig 
med modern vilket också leder till att dotter och mor skapar en gemenskap och som gör dottern 
beroende av relationen till först modern och i framtiden till en man. Förmodligen väljer också 
dessa döttrar med ett starkt band till modern relationsinriktade yrken framför karriärinriktade 
eftersom de tenderar att bli mer beroende av relationer och gemenskap än vad exempelvis en son 
blir. Mead talar som sagt om rolltagandet, vilket innebär att ett barns socialisation sker genom att 
imitera andra människor, exempelvis modern (Giddens, 1998). Under intervjun med Hanna och 
Elin ville båda flickorna arbeta med samma sak som deras mammor vilket tyder på att de ville 
vara som och imitera mamman även om de inte var helt säkra på vad mammorna egentligen 
arbetade med.  
 
Enligt Anna – Liisa Närvänen har alla individer ett slags biografiska scheman som vi använder oss av 
när vi skapar vår framtid. Hon menar att redan vid barndomen presenterar föräldrarna olika 
scheman, exempelvis när det gäller framtida tankar om studier eller kommande yrkesval. 
Närvänen menar att de signifikanta andra därigenom kan ha en stor betydelse för barnets framtid 
genom att vissa aktiviteter uppmuntras mer än andra, vilket i sin tur kan sätta stor press på 
barnet. Närvänen menar att det inte enbart behöver vara familjen som påverkar barnets framtida 
handlingar, utan att även klasskompisar, vänner och övrig släkt kan påverka barnet. Hon menar 
också att om de signifikanta andra flera gånger har påpekat för barnet att en viss tanke är konstig 
eller fel så kommer barnet även om det från början ansåg att tanken var bra, till slut också avfärda 
den som ”konstig” eller ”fel” (Närvänen, 1994). Detta behöver förstås inte alltid vara negativt, 
särskilt inte om de signifikanta andras avsikt är att framlägga nya föreställningar om redan 
uppsatta normer, exempelvis när det gäller betraktandet av ojämlikheter i samhället.  
 
När Albin och jag tittade i leksakskatologen berättar han vem som tycker om att spela 
ishockeyspel och vem som inte tycker om det. När han upptäcker ishockeyspelet utbrister han: 
 

Albin: Ett sånt här har jag hemma 
Tessan: Har du? Vad fint! 
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Albin: Ja 
Tessan: Vem brukar du spela dä mä då? 
Albin: Mamma och pappa, men mamma vill inte spela  
Tessan: Vill hon inte, varför då? 
Albin: Nää 
Tessan: Tycker hon inte att det är roligt? 
Albin: Nää 
Tessan: Tycker pappa det är roligt? 
Albin: Jaa 

 
Signifikanta andra (i detta fall Albins mamma och pappa) har stor betydelse för hur barnet 
identifierar sig och skapar roller och attityder (Berger & Luckmann, 1998). Albin och hans pappa 
har ett gemensamt intresse i att spela ishockeyspel som inte Albins mamma delar, vilket också gör 
att Albin förmodligen har lättare att identifiera sig och finna gemenskap med pappan åtminstone 
när det gäller just detta sammanhang. Det är i den dagliga interaktionen mellan vuxna och barn 
som genus skapas och återskapas och genusidentiteten varierar även från situation till situation. 
Den är således föränderlig men i hög grad beroende av de maktstrukturer, normer och 
värderingar som råder i samhället (Messner, 2000).  
 
Under det primära stadiet av socialisationen är det som sagt de signifikanta andra som har störst 
betydelse för barnets socialisationsprocess, vilket inte är så konstigt eftersom det är dessa 
personer som figurerar i barnets närhet (Berger & Luckmann, 1998). Under min observation 
gjorde jag en upptäckt kring just hur viktiga signifikanta andra är för barnens syn på saker och 
ting, men även hur det offentliga rummet kan påverka.  

 
Sara och Elin börjar prata om vad  
som är tjejfärger och killfärger.  
De menar att svart och orange är  
killfärger och att lila är en tjejfärg.  
Hur vet ni det frågar fröken?  
Det har jag sett på TV svarar Sara.  
Då säger fröken att: Ni har ju blåa  
tröjor på er är det en färg som alla  
kan ha då? Det tycker flickorna går bra.  
Fröken konstaterar att alla människor  
kan ha alla färger. Flickorna börjar prata  
färger igen men nu hävdar de att lila är en killfärg. 
 

Sara menar alltså att lila är en tjejfärg och att hon har lärt sig det via TV. Med andra ord har TV 
som är en del av det offentliga rummet lärt Sara att lila är en tjejfärg. När fröken säger att alla 
människor kan ha alla kläder så ändrar sig flickorna och lila blir helt plötsligt en killfärg. Under 
denna observation värderas alltså den signifikanta andras (frökens) åsikt högre än det offentliga 
rummets (TV: s). Men fröken antar också att blå faktiskt skulle vara en killfärg när hon frågar om 
alla kan ha blått.  
 
Berger & Luckmann talar om den sekundära socialisationsprocessen med vilken de menar 
ungdomars och vuxnas fortsatta socialisering, exempelvis spelar massmedia en stor roll i den 
sekundära socialisationsprocessen (Berger & Luckmann, 1998). Jag menar att i takt med en 
globalisering av det offentliga rummet kan även mindre barn i dagens samhälle ledas in i nya 
sektorer av samhällets värld, bland annat genom att titta på TV, bläddra i reklamkataloger eller 
läsa sagoböcker. Generaliserande andras tankar kring världen, det vill säga den norm som 
uppfattas som ”normal”, förmedlas alltså inte till barnen enbart genom signifikanta andra utan till 
stor del även genom det offentliga rummet. Men signifikanta andra har som sagt stor betydelse 
för individens socialisation och i detta ovanstående fall värderades som sagt frökens ord högre än 
TV: s, vilket kan vara bra att ha i åtanke som vuxen signifikant annan till ett barn. 
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Sagoböckernas prinsessor och prinsar 
Giddens menar att de traditionella sagorna för barn tenderar att innehålla en karakteristisk syn på 
könsroller och att sagoböckerna visar flickor och pojkar skilda framtida ambitioner (Giddens, 
1998). Kajsa Wahlström, som har skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger, håller med om detta 
resonemang och menar att huvudpersonerna i sagoböcker tenderar att vara av manlig karaktär 
medan birollerna innehas av kvinnliga karaktärer. Hon ger exempel på sagor som handlar om djur 
där pojkdjuren framställs som långa, starka, smiter snabbt, smyger bra och sticker hårt. Birollerna 
som innehas av kvinnliga karaktärer verkar sakna egenskaper enligt Wahlström, de verkar enbart 
finnas med för att kunna bli räddade eller för att ge tröst och omplåstring. Denna uppgift i sig 
kan vara viktig men är dock inte tillräckligt viktig för att lyftas fram i sagan. Wahlström frågar sig 
hur denna uppdelning ska få de flickor som identifierar sig med den kvinnliga karaktären att 
känna sig värda uppskattning och hon menar att birollen därmed inte blir tilltalande för vare sig 
flickor eller pojkar (Wahlström, 2004). 
 
I boken Modig och stark - eller ligga lågt skriver även Lena Kåreland att samhället bygger på en 
genusordning där det manliga genuset värderas högre än det kvinnliga och att det som betraktas 
som kvinnligt respektive manligt är både kulturellt och historiskt betingat. Begreppens innebörd 
är beroende av tid och rum och omskapas ständigt. Kåreland menar att genus organiseras utifrån 
ett samspel mellan individen och dess omvärld och hon har således ett socialkonstruktionistiskt 
synsätt som tankesätt, vilket även är min utgångspunkt i denna studie. Hennes bok handlar om 
litteraturens gestaltning av pojkar, flickor, män och kvinnor och hon gör i den en form av 
diskursanalys av olika barnböcker. Det som hon kommer fram till är att i barnlitteratur där pojkar 
är huvudpersoner tenderar pojkarna att etablera sin manliga identitet genom att särskilja sig från 
det som uppfattas som kvinnligt. De urskiljs som rebelliska och individualistiska. När det 
däremot gäller barnlitteratur där flickor står i fokus så har flickorna inget behov av att revoltera 
eller protestera, utan är mer relationsinriktade och anpassningsbara. Kåreland skriver vidare om 
andra forskares syn på pojkars självständighet och flickors behov av intimitet och relationer och 
en av dessa, Karen Horney, menade redan på 1930 – talet att det maskulina skapas tidigt hos 
pojkar som en motreaktion mot femininiteten och som en rädsla för att bli ett med modern 
(Kåreland, 2005). Dessa tankar är jämförbara med Nancy Chodorows teori om att pojkar 
tenderar att separera sig från modern i ett tidigt stadium för att bli en man (Månsson, 2004). 
 
De traditionella sagoböckerna levererar metaforer, egenskaper och skisser till barnen och med 
hjälp av dessa kan barnen tolka var de hör hemma i den sociala världen. Det som skapar det 
moraliska budskapet i böckerna är de olika relationerna mellan exempelvis man och kvinna, barn 
och vuxen eller rik och fattig. Det är dessa relationer som sagorna bygger på och som skapar det 
politiska budskapet. Bronwyn Davies menar att när en feministisk analys av en bok görs bör, 
förutom innehållet, också metaforerna, olika typer av relationer, modeller för makt och längtan 
granskas och analyseras. En typ av feministiska sagor för barn handlar, precis som i de 
traditionella sagorna om relationer, men metaforen för vad det betyder att vara kvinna eller man 
är motsatta och därigenom blir sagan annorlunda. Syftet med dessa sagor är dels att göra dem 
moderna och dels att ändra på den sedliga ordningen. Sagan blir densamma som innan men nya 
värden förs in och således uppstår en traditionell gestaltning av sagan men med moderna 
anspelningar (Davies, 2003).  
 
Med ovanstående i åtanke ville jag undersöka hur barnen i min studie reagerade på en mer 
modern saga där könsrollerna inte var så bestämda. Därför har jag som sagt använt mig av boken 
Så gör prinsessor, skriven av Per Gustavsson. Den är delvis en traditionell saga på så sätt att den 
handlar om en prinsessa som gör sig fin, döper båtar och så vidare, men hon gör även andra 
saker som att spela ishockey, jaga tjuvar, drakar och rädda prinsar. Under min intervju med 
Hanna och Elin reagerar de som följer när jag läser ett stycke ur boken: 
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      Tessan: Det händer att prinsessor kopplar av och spelar lite ishockey 

Hanna: Dä kan dom inte 
Tessan: Kan dom inte? 
Hanna: Nää 
Tessan: Varför då? 
Hanna: För dom gör inte dä 
Elin: Joho, nu vann hon 

 
Det som var ganska genomgående under hela sagoläsningen var att Hanna inte alls accepterade 
delarna där prinsessan spelade ishockey, jagade tjuvar, draken och räddade prinsen. Elin som 
förvisso fnissade lite åt det annorlunda budskapet accepterade sagan på ett helt annat sätt, tyckte 
den var jättebra och att jag skulle läsa den igen.  
 
När Albin fick se den rosa boken med en prinsessa på blev han alldeles upprymd, rosa var hans 
favoritfärg och han väntade otåligt på att jag skulle börja läsa. I början av boken ska prinsessan 
välja klänning, skor och smycken, vilket engagerade Albin mycket och han pekade ut vilka 
attiraljer han själv trodde att hon skulle välja. När jag läste samma stycke för Albin som jag 
tidigare läst för Hanna och Elin lät det såhär: 
 

Tessan: Det händer att prinsessor spelar lite ishockey 
Albin: Dä kan dom 
Tessan: Dä kan dom ja 
Tessan: Dom tacklar alltid hårdast och vinner 
Albin: Hon vann (glädjeskrik) 
Tessan: Ja för dä gör prinsessor 

 
Albin kommenterar prinsessans ishockeyspelande genom att säga ”dä kan dom”. Han var således 
tvungen att konstatera att prinsessor kunde spela ishockey både högt för sig själv och kanske 
även för mig. Detta konstaterande tolkar jag som att sagans innehåll möjligtvis framstod som 
annorlunda för honom men att han definitivt var beredd att godkänna detta. Övriga barn i min 
studie reagerade över sagan på samma sätt som Elin och Albin, de tyckte att sagan var väldigt bra 
och accepterade innehållet. Således är de flesta barn i min undersökning intresserade av och 
beredda att omvärdera könens egenskaper, vilket tyder på motsatsen till vad som vissa forskare 
menar, det vill säga att feministiska sagor enbart uppfattas som ”fel” av barn (Davies, 2003). 
 
Synen på könsrollerna har förändrats genom tiderna och det som för hundra år sedan sågs som 
manligt respektive kvinnligt kanske inte stämmer överens med dagens syn. Med detta i åtanke 
borde det gå att omvärdera dagens rådande genussystem genom att bland annat byta ut 
traditionella sagor mot nya mer moderna, vilket som sagt verkade fungera under min sagoläsning. 
Ett exempel på hur genussystemet har förändrats över tid står att läsa i boken Att göra kön av Ylva 
Elvin-Nowak och Helene Thompsson där Ylva Elvin-Nowak citerar en dagisfrökens ord: 

 
Vår uppgift är att se till att flickor får vara flickor och pojkar  
får vara pojkar. För det vet man väl hur barn är.  
Flickorna vill vara prinsessor och pojkarna vill slåss.  
Så har det alltid varit och hur skulle det se ut om  
pojkarna började gå omkring med rödmålade läppar?  
(Elvin-Nowak, Thompsson, 2004, s.102) 
 

Ylva- Elvin Nowak ger dagisfröken svar på tal i boken när hon skriver att Gustav III använde 
läppstift och att den kungliga manlighet som rådde på den tiden krävde rödmålade läppar (Elvin-
Nowak, Thompsson 2004). Denna upplysning i sig bevisar att genusgörandet är beroende av tid 
och rum och således är föränderligt.  
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Barbie versus Batman 
Det grundläggande syftet med kommersiell reklam är att påverka människor att köpa varor och 
produkter. Yngre barn förhåller sig inte kritiskt till eller ifrågasätter budskapen som reklamen 
förmedlar utan de tror bokstavligen på det som sägs om produkterna eller varorna. Barn blir som 
mest påverkade av ett reklaminslag när det upprepats ett antal gånger och de upplever 
upprepningen både som njutnings- och meningsfull enligt forskare (Konsumentverket, 1994). 
Mycket kritik har riktats mot att reklamen förstärker stereotypa attityder och inställningar till 
bland annat könsroller. Framförallt när det gäller TV- reklamen för leksaker har den under de tre 
senaste decennierna blivit mer stereotyp med avseende på den bild den förmedlar av kvinnor 
respektive män. De olika medierna bidrar till skapandet av människors inställning till världen, till 
sig själva och till den kultur de lever i. Framställandet av kvinnor och män påverkar 
föreställningar om kön och ett arbete för jämställdhet är därmed starkt förenat med kunskap och 
medvetenhet om mediernas roll i vårt samhälle (Svenska Filminstitutet, 2005). Anledningen till 
särskiljningen kan ha olika orsaker, dels kan det rent kommersiellt vara en fördel att göra 
gruppindelningar och dels kan det bero på att särskiljningen mellan könen blir något verkligt att 
hålla fast vid i ett samhälle där allting annat verkar diffust (Konsumentverket, 1998). 
 
Under senare år har marknadsförarna riktat ett större intresse mot yngre barn eftersom de är 
morgondagens konsumenter. Dels fungerar barnen som en kanal till föräldrarna och dels 
fungerar de som målgrupp för produkter som riktar sig till barn. Reklamen påverkar våra 
värderingar, synen på oss själva och den förmedlar oftast en stereotyp syn på könsroller. Flickor i 
reklam sköter bland annat om hem, leker med dockor och är måna om sitt utseende, medan 
pojkreklamen handlar om att konstruera, rasera, om kamp, tävling och våld. Exempelvis så 
brukar pojkar i reklam bygga något eller köra bil (Konsumentverket, 1998). Till pojkar finns 
leksaker som stimulerar aktivitet, konstruktion och kamp om makt, medan flickleksaker oftast är 
färdiga redskap som förknippas med hem och pyssel. Flickleksaker är också oftast gulliga, små 
och mjuka till skillnad mot pojkleksaker som ofta är snabba, tuffa och spännande (Svaleryd, 
2003). Även Giddens menar att de leksaker, pekböcker och TV – program barnen kommer i 
kontakt med delar upp manliga och kvinnliga egenskaper dikotomiskt (Giddens, 1998).  
 
Något som jag tycker är ett ganska påtagligt exempel på dikotomin mellan pojkleksaker och 
flickleksaker är leksaksfigurerna Batman och Barbie. Barbie kan ses som en flickleksak som blivit 
starkt symboliserad med kvinnlighet medan Batman å sin sida kan ses som en typisk pojkleksak 
som associeras till manlighet. Under mina intervjuer har jag som sagt visat barnen en bild från 
Konsumentverkets skrift där Batman och Barbie står bredvid varandra och under intervjun med 
Albin ber jag honom beskriva vad han ser på bilden: 
 

Tessan: Hur ser Batman och Barbie ut, vad gör de för nåt? 
Albin: Hon kramar honom 
Tessan: Hur ser han ut då? 
Albin: Han är farlig och modig, men han slåss inte 
Tessan: Han slåss inte? 
Albin: Nä men han kan flyga 
Tessan: Ser han snäll eller dum ut då? 
Albin: Dum 
Tessan: Ser han stark eller svag ut? 
Albin: Stark 
Tessan: Ser han arg eller glad ut? 
Albin: Arg 
Tessan: Hon då? Hur ser hon ut? 
Albin: Hon är söt 
Tessan: Är hon stark eller svag? 
Albin: Svag 



 80

Tessan: Är hon glad eller arg 
Albin: Glad 
Tessan: Är hon snäll eller dum? 
Albin: Snäll 

 
Albins beskrivning visar hur han tillskriver Barbie och Batman olika egenskaper och hur han 
också tolkar in olika handlingar för att beskriva dessa egenskaper. Exempelvis när han säger att 
Batman kan flyga och att Barbie kramas. Jag tyckte också att de var intressant att han uppfattade 
att det enbart var Barbie som kramades och inte Batman. När Albin för att beskriva Batman 
använder orden, farlig, modig, arg, dum och stark låter han lite hårdare i rösten till skillnad mot när 
han, för att beskriva Barbie, använder orden söt, svag, glad och snäll, då han i stället låter mjuk i 
rösten.  
 
Lisa får också titta på bilden av Batman och Barbie och hon beskriver dem såhär: 
 

Tessan: Hur ser Batman ut tycker du? 
Lisa: Fin tycker min brorsa och jag tycker hon är fin 
Tessan: Du tycker hon är fin och brorsan tycker Batman är fin (konstaterande) 
Lisa: Han ser stark ut för han kan ju bära henne 

 
Intressant med detta citat är att Lisa menar att hennes bror tycker Batman är fin medan hon 
tycker Barbie är fin. Hon påvisar således ganska tydligt att leksakerna är avsedda för olika kön. 
Även Lisas resonemang att Batman ser stark ut för att han kan bära Barbie är intressant i den 
bemärkelsen att dikotomierna stark/svag och handling/passivitet kan tolkas. Wahlström menar 
som sagt att manliga karaktärer tenderar vara huvudroller medan kvinnliga oftast utgörs av 
biroller (Wahlström, 2004). Jag tolkar Lisas uttalande som att Batman är huvudroll och Barbie 
biroll med tanke på att han kan bära henne och därmed rädda henne. Även om barnen under 
mina intervjuer inte kan uttrycka sig i termer som beroende och maktlös eller oberoende och 
maktinnehavande, så visar bilden ganska tydligt hur Batman och Barbie värderas.   
 
När Sandra ska beskriva bilden av Batman och Barbie låter det på liknande sätt: 

 
Tessan: Hur tycker du att dom ser ut? 
Sandra: Han ser arg ut och hon ser snäll ut 
Tessan: Ser hon stark eller svag ut då? 
Sandra: Svag 
Tessan: Ser han stark eller svag ut? 
Sandra: Stark ser du väl, han har ju muskler 
Tessan: Okej, vem av dom skulle du vilja va då? 
Sandra: Hon 
Tessan: Varför då? 
Sandra: För att hon ä snygg 

 
Återigen syns i beskrivningen hur skilda karakteristika tillskrivs leksaksfigurerna. Sandra beskriver 
alltså Batman och Barbie på följande sätt som de andra barnen och anledningen till att hon vill 
vara Barbie är att hon tycker att Barbie är snygg. Sandra är således redan vid fem års ålder 
medveten om att utseendet är viktigt för en kvinna. När ett barn föds in i ett samhälle där könen 
utgör den största skillnaden mellan människor är det inte så konstigt att barnen också uppfattar 
könen som olika. Sandra är som sagt bara fem år men hon vet redan hur en flicka/kvinna bör 
vara och se ut, det vill säga att hon ska vara ”snäll” och ”snygg”. Sandra vet också att hon är en 
flicka och således förstår hon också att hon måste uppfylla dessa kriterier för att bli en ”riktig” 
kvinna. Nina Björk talar om att kvinnan tar på sig en mask som döljer hennes identitet och att vi 
egentligen inte kan veta vad som är kvinnligt förrän kvinnan tar av sig denna mask. Hon menar 
inte att det är en falsk mask som kvinnor bär utan en mask som likställer kvinnlighet med 
skönhet, sexighet och framförallt med kropp. Hon menar att när den kvinnliga individen förstår 
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att hon är en kulturell skapelse förlorar hon också sin identitet eftersom hennes identitet är att 
vara just kvinnlig (Björk, 1996). Vad jag vill visa med detta är att Sandra har lärt sig att det är 
eftersträvansvärt att vara vacker och snygg och även om hon ännu inte är medveten om det själv, 
så är hon i rätt riktning mot att ta på sig Björks såkallade mask. Men lyckas Sandra att avvisa 
masken och vägrar att acceptera den roll hon blivit tilldelad, kvarstår ändå kvinnligheten i form av 
andra människors bemötande och attityder gentemot henne.  
 
I den skrift från Konsumentverket som jag har visat barnen ges några exempel på hur reklamen 
framställer Barbie respektive Batman. I en reklam för Barbie är det en ljus kvinnoröst som pratar 
och då låter det såhär:  

 
Kom, kom med på fest och se på discodans, jag är Dance Move Barbie  
dansar ju natten lång med vickande höfter, snurrar runt och med  
klackarna i taket nu vickar vi, aldrig stilla vi stå vi visar vår dans  
ohh vilken show Dance Move Barbie och jag vill dansa för dig.  
 
Dance Move Barbie dansar inte av sig själv men rör armarna  
när du vickar på hennes höfter. (Konsumentverket, 1998, s.32) 
 

I reklamen för Batman hörs i stället en mörk manlig speakerröst prata i raskt tempo: 
 

Vem har tillräckligt med kraft att bekämpa brott hela tiden? 
Ingen tvekan Batman – forever. Den fruktansvärda Twoface 
härjar i Gothic City. Men med Batwings häftiga anfall sätter  
han honom på plats och med sin Batmobil lyser Batman upp  
en väg för rättvisan. Twoface får betala, dubbelt upp ingen 
tvekan om saken – Batman forever. (Konsumentverket, 1998, s, 33) 
 

Således framställer reklamen dessa två typer av leksaker på helt skilda sätt. Reklamen för Barbie 
fokuserar mest på hennes kropp och att hon är duktig på att dansa. Medan Batman i stället 
framställs som modig och rättvis. Dessa leksaksfigurer som förutom att de är avsedda för olika 
kön, tillskrivs också vissa egenheter eller värden. Barnen beskriver under mina intervjuer Batmans 
och Barbies egenskaper som dikotomier. Batman beskrivs som arg, stark och dum, medan Barbie 
beskrivs som glad, svag och snäll. När jag frågade barnen vem av dessa karaktärer de helst skulle 
vilja föreställa, svarade samtliga pojkar Batman och samtliga flickor Barbie. Som det ser ut i 
dagens samhälle där könen upplevs vara den största skillnaden mellan människor är det inte så 
konstigt att pojkar vill identifiera sig med män och att flickor vill identifiera sig med kvinnor men 
det som är av stort intresse är hur män respektive kvinnor framställs. När Batman framställs som 
arg, stark och modig är det följaktligen också så pojkar vill och strävar efter att bli framställda. 
Barbie i sin tur som framställs som glad, svag, söt och snäll, ger signaler till flickor att detta är ett 
önskvärt beteende för en socialiserad kvinna. I samband med sexualiseringen av det offentliga 
rummet, har diskurserna om kön förstärkts och är svåra för barn att ifrågasätta.   
 

Vem är vem? 
Jag har som sagt under studiens gång använt mig av leksakskataloger, delvis för att själv kunna se 
hur katalogerna särskiljer utbudet till flickor och pojkar och delvis för att se hur barnen påverkas 
av denna särskiljning. Jag hade därför med mig en leksakskatalog som jag använde under 
intervjuerna och som jag och barnen bläddrade i tillsammans. Jag lät barnen tala öppet kring vad 
de såg, varefter jag ställde frågor som rörde bilderna.  
 
När jag intervjuade Lisa började vi prata kring arbete och vilket yrke som passade vem. Lisa visste 
inte riktigt vad hon ville arbeta med så jag gav henne några förslag: 
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Tessan: Vill du bli polis? 
Lisa: Nä dä kan inte tjejer vara 
Tessan: Kan dom inte va poliser, varför då?  
Lisa: Nä, dom kan inte dä 
Tessan: Brandman då? 
Lisa: Nää 
Tessan: Vill du jobba som snickare? 
Lisa: Nää, då snickrar ja mig i benet, min pappa snickrar på jobbet 
Tessan: Din mamma då, vad jobbar hon mä? 
Lisa: Hon snickrar inte, hon bara jobbar 

 
Lisa menar som flera andra av mina intervjuade barn, att tjejer inte kan vara poliser eller 
brandmän. När jag har frågat varför tjejer inte kan vara det har barnen inte kunnat svara, antingen 
på grund av att frågan är för svår att svara på eller för att de helt enkelt inte anser att det behöver 
ifrågasättas, det bara är så. Giddens menar att könsrollerna formas så tidigt i livet så att vi 
människor tar dem för givna, könsskillnader är något som omger oss ständigt och inget vi 
reflekterar över (Giddens, 1998). Davies menar, som Giddens, att barnen upplever den sedliga 
ordningen som en självklarhet som de kan upprätthålla genom att de vet hur världen fungerar 
och vad de ska ha för ståndpunkt till den (Davies, 2003). Med andra ord ser barnen på rådande 
normer och regler som de enda rätta och följer dessa normer och regler utan att fråga sig om det 
finns andra alternativ. Piaget kan möjligtvis ha en poäng här då han menar att barn ser världen 
utifrån sitt eget perspektiv och inte kan förstå att det finns andra sätt att uppfatta verkligheten 
(Giddens, 2003). Dock anser jag att barnen kan vara öppna för att förhandla kring nya 
värderingar av verkligheten, vilket jag kommer att resonera kring senare under kapitlet. 
 
Flickor kan enligt barnen i min studie följaktligen inte arbeta som poliser. Olle däremot, som är 
en pojke, vill bli polis när han blir stor eller var det kanske busschaufför? 
 

Tessan: Kan du säga nåt som du är riktigt bra på? 
Olle: Fånga tjuvar 
Tessan: Är du? Ska du bli polis när du blir stor? 
Olle: Mm 
Tessan: Skulle det finnas något annat som du vill jobba med? 
Olle: En busschaufför 
Tessan: Kan tjejer också vara poliser? 
Olle: Nä, bara killar 
Tessan: Brandmän då? 
Olle: Bara killar 
Tessan: Frisörer då, kan tjejer va frisörer? 
Olle: Ja 
Tessan: Kan tjejer jobba på dagis? 
Olle Ja 
Tessan: Kan killar va frisörer då? 
Olle: Ja 
Tessan: Kan killar jobba på dagis då? 
Olle: Nä 
Tessan: Men ni har ju en kille som jobbar här va? 
Olle: Mm (tänker) 
Tessan: Alltså kan killar jobba på dagis 
Olle: Jo 

 
Eftersom Olle inte var särskilt spontan fick jag fråga ganska mycket för att få svar, det som han 
kom fram till var i alla fall detsamma som Lisa kom fram till, det vill säga att vissa yrken utförs 
helt enkelt inte av killar och andra inte av tjejer. Som sagt det behöver inte ifrågasättas utan det 
tas för givet. Under intervjun ifrågasätter jag Olles resonemang angående att killar inte kan arbeta 
på dagis, då det faktiskt arbetar en manlig förskolelärare på just hans förskola. Jag vet inte varför 
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Olle svarade som han gjorde, kanske var hans första tanke att män inte kan arbeta på dagis eller 
också såg han inte den manlige ”fröken” som personal. Enbart faktumet att det inte finns ett 
annat ord för ”fröken” som skulle kunna användas till manlig personal, signalerar att män inte 
hör hemma inom barnomsorgen.  
 
Under intervjuernas gång talades det som sagt en del kring yrken och under intervjun med Hanna 
och Elin kommer vi in på ämnet igen: 

 
Tessan: Vad tycker pojkar om att leka mä för leksaker då? 
Elin: Hmmm spindelman 
Tessan: Brukar dom va spindelmän? 
Hanna+ Elin: mmm eller poliser eller killar (skratt) 
Hanna: Eller så brukar dom ha indiankläder på dom 
Tessan: Tycker ni om att leka indian? 
Hanna+ Elin: Näää (i kör) 
Tessan: Polis då? 
Hanna+ Elin: Näää (i kör) 
Hanna: Dä är för bajsigt 
Tessan: Kan inte tjejer va poliser? 
Hanna+Elin: Nääää usch 
Tessan: Men va kan tjejer jobba mä då? 
Elin: Som prinsessor 
Tessan: Ska dom jobba som prinsessor? 
Elin: Mmm eller nä, vi är prinsessor fast vi jobbar. 
 

Flickorna i denna intervju tillskriver pojklekar som tråkiga, äckliga och som något som inte flickor 
leker. Med andra ord tillskriver de pojkar motsatta egenskaper i förhållande till flickors. Genom 
att göra denna åtskillnad skapar sig flickorna en tillhörighet till det egna könet, det vill säga 
genom att kategorisera kön är det lättare att veta vem man själv är, hur man bör vara och se ut. 
Richard Jenkins menar att det är grundläggande för varje människas liv och för den sociologiska 
forskningen att veta vem som är vem och vad som är vad. Begreppen identitet och identifikation är 
viktiga grundtankar när det gäller att förstå den mänskliga världen. Jenkins menar att vi talar om 
olika grupper människor som om dessa grupper hade en enhetlig identitet. När vi i stället ska 
beskriva oss själva gör vi det på ett sådant sätt att andra ska identifiera oss som vi önskar bli 
identifierade (Jenkins 2004). De båda flickorna ansåg under intervjun att tjejer varken kunde bli 
polismän eller brandmän, däremot skulle de vara prinsessor, oavsett vad de arbetade med och 
senare under samma intervju låter det såhär: 
 

Hanna: Pojkar kan inte leka prinsessa 
Tessan: Varför då? 
Elin: Jag vet inte, dom kan vara prinsar 
Tessan: Brukar prinsen rädda prinsessan eller räddar prinsessan prinsen? 
Elin: Nää 
Tessan: Är det ingen som räddar eller vem räddar vem? 
Elin: Riddarna räddar prinsessorna 
Tessan: Kan riddaren va en tjej då? 
Elin och Hanna: Nää, blä 
Elin: Dä ä tokigt 
Tessan: Finns det nåt annat som pojkar kan som inte flickor kan? 
Hanna: Ehh leka indian 
Tessan: Kan inte flickor dä, varför då? 
Elin: För att dom har inte indiankläder 
Tessan: Men kan man inte köpa dä då? 
Elin: Nää dä ä tråkigt 

 
Elin menar att det är tråkigt att leka indian och att det är på grund av detta flickor inte gör det, 
snarare än att indiankläder skulle vara något som enbart är skapat för pojkars leklust. Med andra 
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ord ifrågasätts inte olika rollekar av flickorna i denna intervju, utan det tas förgivet att 
indiankläder är till för pojkar och prinsesskläder för flickor. Det finns två kön och antingen tillhör 
individen det ena eller det andra och genom att inskriva sig under det ena utelämnar man också 
det andra. Genom att veta vem man är vet man också vem man inte är, vilket i förlängningen 
innebär en vetskap kring hur man bör bete sig, se ut och tycka om.  
 
När Lisa och jag tittade i katalogen tillskriver även hon pojkleksaker som tråkiga:  

 
Lisa: Där är batmankläder 
Tessan: Mm, brukar du leka med såna? 
Lisa: Nää, det gör bara min brorsa 
Tessan: Jaha varför gör inte du dä då? 
Lisa: Dä ä tråkigt o för killar 
 
 

Under de intervjuer som gjordes med, Lisa, Elin och Hanna beskrivs pojkars lekar och leksaker 
som tråkiga och som något som bara killar gör. Under intervjun med Olle berättar han indirekt 
varför tjejer tycker det är tråkigt med pojkleksaker:  
 

Tessan: Vad önskar du dig mest av allt i julklapp för nåt? 
Olle: Spidermanleksaker 
Tessan: Är det roligt? 
Olle: Jaa, dinosaurier tycker jag om för de är coolast o robotar  
Tessan: Vad heter dina kompisar? 
Olle: Karl och Leo (påhittade namn) 
Tessan: Har du några tjejkompisar 
Olle: Nä eller jo två 
Tessan: Brukar dina tjejkompisar leka med spidermanleksaker? 
Olle: Nää 
Tessan: Varför gör dom inte dä? 
Olle: För att dom tror att dä ä för bebisar, men dä ä inte dä, dä ä för stora killar.               
 

Olle menar således att flickor tycker det är barnsligt med spidermanleksaker, men i själva verket 
vet Olle att de bara är stora killar som kan leka med dem. Eftersom han är en stor kille så gillar 
han alltså spidermanleksaker. Nina Björk menar som sagt att det är det patriarkala samhället vi 
lever i som gör att det blir viktigt att skapa sig en identitet som passar överens med ens 
könstillhörighet (Björk, 2003). När Olle säger att det bara är stora killar som leker med 
spidermanleksaker så blir innebörden av begreppet stora implicit också tuffa och starka. Något 
som inte flickor är. Jag har fått uppfattningen att flickorna och pojkarna i min studie uppfattar det 
motsatta könets kvaliteter och intressen som motsatser till de egna. Kanske gör de så för att 
skapa en tillhörighet till det egna könet, precis som jag skrev innan, för att få någon slags 
trygghet. Kanske kan det också vara för att barnen inte vill avvika från mängden, utan tycker det 
är viktigt att visa vilket kön de tillhör eftersom de flesta andra i omgivningen gör det. Genuset 
kan således reproduceras och upprätthållas även genom att det finns ett behov av gemenskap hos 
individen och en rädsla för att avvika. Även Bronwyn Davies menar att maskulinitet och 
femininitet inte är några medfödda karaktärsdrag hos individen men att dessa är infogade i den 
struktur som råder i samhället.  Hon menar att barn lär sig att tillämpa diskursen om kön på ett 
regelrätt sätt och att de genom detta skapar sin identitet. Om barnen däremot bryter mot den 
sociala ordningen kommer de att uppfattas som avvikande. Davies menar att genom att berömma 
det beteende som är önskvärt och som är relevant för könstillhörigheten skapas hos individen en 
strävan efter att upprätthålla detta beteende och att göra det så bra som möjligt. Hon menar även 
att det är viktigt för barn att kategorisera sitt kön för att kunna uppfatta sig självt som normalt 
och accepterat inom den kultur som råder i samhället (Davies, 2003).  
 
Jag uppfattade att Hanna och Elin var de två barn som mest av alla tog stereotypifieringen mellan 
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könen för given. Kanske kan intervjun ha blivit påverkad av att det var en gruppintervju och att 
de på något sätt influerade varandra till att göra sina yttranden. I vilket fall som helst så var de 
ganska tydliga med vad de ville och inte ville ha och vad som var pojkleksaker och flickleksaker 
och när vi tillsammans bläddrade i leksakskatalogen lät det såhär: 
 

Tessan: vad är det här för fina grejer då? (pekar på riddare och borgar) 
Elin: Dä kan bara pojkar ha 
Tessan: Varför då? 
Elin: Ja vet inte 
Tessan: Flickor kan väl leka med borgar om dom vill? 
Elin: Nää 
Tessan: Här har vi lite dinosaurier 
Elin: Nä, dä vill vi inte ha 
Hanna: Blä 
Elin: Ja vill ha Barbiefilmerna  
Hanna: Ja mä 
Tessan: Dom här traktorerna och lastbilarna då? 
Elin och Hanna: Blä 
Tessan: Bilbanor då? 
Elin och Hanna: Blä 
Tessan: Dom här vagnarna och bebisarna då? 
Elin: Dä är för tjejer 
Tessan: Killar då? 
Elin: Nä 
Tessan: Får inte killar leka med dockor och dra dem i vagnen? 
Elin och Hanna: Nää 
Tessan: Varför inte dä? 
Elin: Därför ibland vill dom leka själva o så (funderar) 

 
Även i detta fall blir det tydligt att könen uppfattas som dikotomier, flickorna anser att pojkar och 
flickor är olika och att de tycker om olika saker. Judith Butler menar, som jag skrev innan, att de 
flesta beter sig enlighet med de uppsatta normerna kring kön (Rosenberg, 2005). Det som jag 
märkt under samtliga intervjuer är att barnen har tagit könsrollerna för givna och när jag 
ifrågasätter deras resonemang så vet inte barnen vad de ska svara. Barnen har med andra ord fått 
lära sig rätt och fel beteende och ifrågasätter inte diskursen om könen. Därför är det med andra 
ord inte särskilt svårt att upprätthålla och reproducera den redan existerande synen på könen och 
dess egenskaper.  
 
Även under intervjun med Albin återspeglas de förgivet tagna diskurserna kring könen när vi talar 
om prinsessklänningar.  
 

    Tessan: Här har vi en prinsessklänning. Brukar du ha prinsessklänning på dig? 
Albin: Nä killar kan inte ha prinsessklänning på sig 
Tessan: Kan dom inte? (förvånat) 
Albin: Nä  
Tessan: Nähä (förvånat) 
Albin: Eller jo kanske lite 
Tessan: Lite kan dom det? 
Albin: Ja 
Tessan: Jag tycker det är jättegulligt 
Albin: Jaa 

 
Under flera av mina intervjuer har jag förmodligen påverkat barnens svar genom att exempelvis 
ha låtit förvånad eller ställt frågor på ett särskilt sätt. Jag tror att när jag reagerade förvånat på 
Albins kommentar så blev han lite tveksam och ändrade sig. Piaget menade som jag nämnde 
innan att, barn i denna ålder inte kan samtala med andra människor utan att de snarare talar till 
andra människor och att de har svårt att relatera föregåendes talares yttringar till sina egna 
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(Giddens, 1998). Detta tankesätt anser jag inte alls stämma överens med min egen undersökning 
där barnen i allra högsta grad blev påverkade av dels hur jag ställde frågor och dels kunde förstå 
och acceptera den annorlunda sagan Så gör prinssessor. Med tanke på att de under intervjuernas 
gång kunde ändra sitt synsätt tolkar jag som att de förstår att deras perspektiv av världen inte är 
det enda rätta utan att människor faktiskt kan se på saker på skilda sätt.  
 
När Olle och jag bläddrar i leksakskatalogen berättar han samma sak för mig som de övriga 
barnen konstaterat, det vill säga att vissa leksaker är till för flickor och andra för pojkar. 
 

Tessan: Vad är det här för nåt då? 
Olle: Prinsessklänning 
Tessan: Skulle du vilja ha en sån? 
Olle: Nää 
Tessan: Varför då? 
Olle: För det ä bara för tjejer 
Tessan: Dom här batmankläderna då? 
Olle: Dom är för killar 

 
När jag frågat barnen varför de inte vill leka med vissa leksaker, svarar nästan alla att det beror på 
att leksaken tillhör det motsatta könet. Barnen har således uppfattningen att vissa leksaker är till 
för flickor och andra för pojkar och den uppdelningen tar de förgiven. Elisabeth Doverborg och 
Ingrid Pramling Samuelsson skriver i boken Att förstå barns tankar att barnets sätt att tänka om 
världen är just förgivettagen och att det är deras tidigare upplevelser och erfarenheter som ligger 
till grund för hur de ser på saker och ting. Barnet har således en förförståelse med sig in i varje 
situation (Doverborg, Samuelsson, 2003). 
 
Något som var extra intressant under intervjun med Albin var att när vi bläddrade i katalogen, 
blev han alldeles upprymd av prinsessklänningar och prinsessleksaker. Såhär lät det vid ett tillfälle:  

 
Albin: Åhhh en prinsessbarbie, va fiiin 
Tessan: Jättefin, brukar du leka med en sån? 
Albin: Nähää det gör bara tjejer 
 

Det var så uppenbart att Albin egentligen ville leka med Barbie och prinsessor men att han 
samtidigt ”visste” att pojkar inte ska leka med sådana leksaker för det gör, enligt honom bara 
tjejer. När jag frågade om pojkar kunde leka med killdockor, såsom exempelvis Ken, tyckte Albin 
att det gick bra. Med andra ord har könet på dockan stor betydelse för om barn vill leka med den 
eller inte. Detta kan dels bero på att det är svårt att identifiera sig med det motsatta könet 
eftersom pojkar och flickor rent kroppsligt ser olika ut. Exempelvis menar Jenkins att 
omständigheten att mänskliga varelser har kroppar är bland det viktigaste för identifierandet, på 
så sätt är det lättare att veta i vilket fack man ska placera dem (Jenkins, 2004). Dels kan det även 
bero på att de värden exempelvis Barbie tillskrivs är svåra för pojkar att identifiera sig med, 
eftersom de flesta pojkleksaker innehåller helt andra värden som mer stämmer överens med 
diskursen om vad som uppfattas som manligt. 
 
Ytterligare exempel på att dockornas kön har betydelse för om barnet vill leka med den eller inte 
får jag under intervjun med Olle: 
 

Tessan: Vad är dä här för saker? 
Olle: Barbiesaker 
Tessan: Leker du mä Barbie? 
Olle: Ja 
Tessan: Är det roligt? 
Olle: Mmm ja leker mä killbarbien 
Tessan: Inte mä tjejbarbien? 
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Olle: Nää 
Tessan: Leker du med dockor då? 
Olle: Mmm mä dom här dockorna som ä killar, inte mä tjejdockorna 
 

Därmed menar Olle liksom Albin att könet på dockan har stor betydelse för om en pojke ska 
kunna leka med den. Genom ett studerande av dockorna kan man se att de uttrycker markörer 
för vad som är kvinnligt respektive manligt, exempelvis är Barbie och Sindy smala och kan inte 
stå på egna ben, däremot kan de böja på knäna och inta en rad kvinnliga poser. Detta i motsats 
till Ken eller Action Man som är muskulösa och starka och kan sitta med benen brett isär 
(Konsumentverket, 1998). Jag menar att leksaker symboliserar olika värden, pojkleksaker innehar 
värden, såsom styrka, farlighet, självständighet och makthavande medan flickleksaker har värden 
som svaghet, fredlighet, omsorg och underordnande. Leksakerna delas således upp i dikotomier 
utifrån vilket kön som leksakerna är avsedda till. Det som jag upptäckt under studiens gång är att 
de barn som medverkar i min studie internaliserar samma värden som de leksaker de leker med 
och således tillskrivs pojkar respektive flickor olika värden. Utifrån leksaker har därmed flickor 
och pojkar olika förutsättningar att skapa sin identitet. Leksaker bidrar följaktligen, genom 
barnen, till att upprätthålla och förstärka det som betraktas som kvinnligt respektive manligt.  

Slutdiskussion 
Denna studie fokuserar kring olika kategoriseringar av kön, hur barn ser på sig själva och på 
andra i förhållande till kön. Till hjälp har jag använt mig av kataloger, böcker och bilder som 
barnen fått reflektera kring. Det har varit intressant att analysera barnens beskrivningar av det 
motsatta könets egenskaper, då de har beskrivit dem som motpoler till det egna. En av 
anledningarna till denna kategorisering av kön kan vara att det blir enklare att veta vem man är, 
hur man bör vara och se ut. Även tryggheten i att känna tillhörighet och gemenskap samt en 
rädsla för att bli avvikande kan spela roll för en individs identitetsskapande. Visserligen hade jag 
tänkt inrikta mina frågeställningar på hur det offentliga rummet påverkar barnen explicit, men jag 
fann det också intressant att fråga sig hur de signifikanta andras inställning till det offentliga 
rummet projiceras på barnen och därigenom påverkar barnen implicit. Jag har tolkat det som att 
signifikanta andra har stor påverkan på hur barn uppfattar världen och även för barnens 
identitetsskapande, även om denna studie inte har gått in på djupet med just denna senare del. 
Däremot har jag mer fokuserat på massmedias påverkan och menar att den till stor del påverkar 
både barn och vuxna i deras identitetsskapande. Det har konstaterats att de flickor och pojkar 
som medverkar i min studie ser könsrollerna som ständiga och fasta och de finner ingen 
anledning att ifrågasätta denna särskiljning. Barnen i denna studie har med andra ord lärt sig vad 
som uppfattas som rätt beteende av en kvinna respektive en man och ser inga andra alternativ. 
Däremot har jag funnit att de flesta barn varit beredda att förhandla kring könsrollerna. 
Exempelvis när jag läste sagoboken Så gör prinsessor ansåg samtliga barn utom ett, att sagan var 
intressant och godtog budskapet. Vilket faktiskt innebär att det är fullt möjligt att ändra på 
uppfattningarna av det genussystem som råder. Men hur kan man då göra för att förändra det 
existerande genussystemet? 
 
Jag anser att vuxna bör uppmuntra till diskussioner kring könsroller och försöka förklara att 
många av de roller som verkar fasta och naturliga i själva verket har, håller på att, och kommer att 
förändras. Vuxna bör visa sina barn vilka möjligheter det finns och inte begränsa dem i 
könsroller. Det är viktigt att diskutera könsrollsfrågor med barnen, förklara varför det ser ut som 
det gör, att rollerna går att ändra på och att visa barnen att de har fler potentialer än de tidigare 
trott. Vuxna kan exempelvis försöka skapa en värld som inte är så stereotyp, till exempel med 
både manlig och kvinnlig personal på dagis, visa att det kan finnas kvinnliga poliser och manliga 
frisörer. Jag anser det även vara viktigt att verkligen vara jämställda i de vardagliga sysslorna 
eftersom barn påverkas framför allt av vad de verkligen upplever och ser, inte bara av vad de får 
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höra och lära sig verbalt. Jag menar att signifikanta andra bör se på TV-program gemensamt med 
barnen så att de kan förklara vad som sker och kanske lära barnen att ifrågasätta, de bör även läsa 
böcker kritiskt och kanske ändra sagan ibland så att flickor och pojkar byter karaktärer.  
 
Det som framkommit under tidigare studier och som även mina informanter bekräftat är att 
massmedierna i form av reklam, sagoböcker etcetera, inverkar relativt mycket på många av 
dagens barn. Massmedia är enligt Connell (2003) en signifikant annan och jag instämmer i detta 
resonemang eftersom dagens samhälle till stor del är uppbyggt kring media och till stor del 
formar våra liv. Så länge massmedierna fortsätter att stereotypifiera kvinnligt och manligt kan 
könsroller fortsätta att upprätthållas, reproduceras och förstärkas. En konsekvens av 
genusgörandet är enligt mig, att kvinnor och män tilldelas en bestämd roll beroende på vilket kön 
individen har. Det finns ett feminint och ett maskulint genus som innebär att individen bör hålla 
sig inom ramarna för det som betraktas normalt för sin egen könstillhörighet. Men framförallt 
leder återskapandet till att individen upplever sitt genus som naturligt och oföränderligt, samtidigt 
är ju genus konstruerat och borde rimligtvis vara föränderligt. Ständiga intryck av hur en kvinna 
respektive man fungerar gör dock att diskurserna inte ifrågasätts av de flesta, inte heller av barnen 
i denna studie. 
 
Att signifikanta andra har en stor betydelse för barns identitetsskapande är något alla som 
kommer i kontakt med barn bör ha i åtanke. Det ger ett hopp om att det faktiskt går att förändra 
traditionella diskriminerande normer och regler som existerar i dagens samhälle. Det ger en 
förhoppning om att alla människor ska få vara fria att vara så som de helst önskar oavsett 
könstillhörighet men också oberoende av sexualitet, klass, etnicitet och ålder. 
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Avslutning 
Denna antologis syfte var att studera hur olika individers livsvillkor och identitet skapas i dagens 
moderna samhälle. Detta har gjorts ur flera perspektiv där vi fokuserat på kön, etnicitet, familj, 
sexualitet och ålder. Gemensamt för samtliga bidrag har varit att vi utgått från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, samt att vi använt oss av olika gemensamma teorier som 
utgångspunkter. Dessa teorier redovisades inledningsvis i den gemensamma delen av antologin 
och vi har funnit att dessa teorier kommit till stor användning i tolkningen av vårt empiriska 
material. 
 
Vi menar att dagens moderna samhälle skiljer sig väsentligt från tidigare samhällsordningar när 
det gäller betraktandet av klass, kön, familj, etnicitet och sexualitet. Det som förr ansågs vara 
avvikande kan numera uppfattas som normalt och tvärtom. Samhälleliga förändringar kan vara 
både på gott och ont, vilket också har beskrivits i denna antologi. Samhället i dag kan sägas vara 
komplext, det är omöjligt att förklara uppbyggnaden av samhället med hjälp av teorier, utan 
hänsyn måste tas till många olika faktorer för att kunna förstå hur samhällsstrukturen ser ut och 
fungerar. Människan är samhällets konstruktörer och för att samhället ska fortgå är människan 
nödvändig för att en utveckling ska kunna ske och det är människorna som tillsammans 
bestämmer hur samhället ska fungera. I och med förändringarna har nya möjligheter skapats för 
människor och Giddens menar att det finns för många val och för lite hjälp att välja ”rätt” 
(Giddens, 1999). Vi menar att detta resonemang stämmer väl in på hur det ser ut i dagens 
samhälle men samtidigt gör valfriheten individen friare att söka sin egen väg jämfört med tidigare 
århundraden. Men valen kan förstås också hos individen skapa en beslutsångest och en känsla av 
otillfredsställdhet. Ett exempel på en stor samhällelig förändring är synen på homosexualitet som 
fram till 1979 var olagligt. Samt att synen på skilsmässor har förändrats drastiskt de senaste 
decennierna, det anses inte längre som särskilt avvikande att skilja sig, vilket också har lett till att 
fler människor väljer att skilja sig eller separera, vilket förstås kan anses vara både på gott och ont 
för individen. 
 
Det som framkommit i samtliga studier är att omgivningen det vill säga de signifikanta andra och 
olika institutioner har stor betydelse för den enskilde individens identitetsskapande, livsvillkor 
och socialisering. Institutioner som kan ha betydelse för individens socialisering kan exempelvis 
vara skola, föreningar och massmedia. Exempelvis har det i Maria - Theresias studie framkommit 
att barn till stor del faktiskt blir påverkade av den bild som massmedia förmedlar av kön och att 
stereotypifieringen av kvinnligt respektive manligt upprätthåller, reproducerar och förstärker den 
rådande normen kring könsroller. Signifikanta andra, exempelvis familj eller andra betydelsefulla 
personer i individens närhet såsom arbetskamrater, klasskamrater, lärare eller annan 
institutionspersonal, kan påverka individen på flera sätt. Exempelvis har det i Karins studie 
framkommit att signifikanta andra kan vara fler än främst barnens mamma eller pappa utan skulle 
lika gärna kunna vara mammans nya partner. Ett annat exempel på signifikanta andra kan vara att 
en specifik grupp av individer som är lika varandra söker gemenskap hos varandra. Exempelvis 
kan en homosexuell individ söka sig till andra homosexuella för att känna gemenskap eller en 
flykting kan söka sig till andra flyktingar för tillhörighetens skull. Även massmedia skulle 
hypotetiskt sett kunna ses som en signifikant annan med tanke på dess stora roll i dagens 
samhälle.  
 
Mead talar som sagt om rollövertagandet, vilket innebär att individen tar efter och imiterar andra 
betydelsefulla personer i individens närhet. Föräldrar fungerar som förebilder till barn och barnen 
tar ofta efter deras beteenden, normer och värderingar och identifierar sig med dem. Ett exempel 
på detta är i Maria - Theresias studie där flickorna i en intervju ville arbeta med samma sak som 
deras mammor, även fast de inte visste vad de arbetade med. Ytterligare ett exempel på ett 
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rollövertagande finner vi i Karins studie, där en av informanterna vid sina föräldrars skilsmässa 
tog på sig rollen som "mamma". För henne kändes det självklart att ta över de sysslor som 
mamman tidigare utfört. 
 
Samtliga studier har genomsyrats av tanken att det är viktigt för varje enskild individ att veta vem 
som är vem och vad som är vad för att lättare förstå vår omvärld och kunna identifiera sig i den 
(Jenkins, 2004). Rubriken "att vara eller inte vara" syftar på just detta resonemang. Det vill säga 
att när en individ är heterosexuell så är den därmed inte homosexuell. Eller är individen kvinna så 
är den inte man. Med andra ord är det viktigt att kategorisera för att veta i vilket fack man ska 
placera människor i och utifrån dessa fack vet man också hur man ska förhålla sig till andra 
individer och till sig själv. Exempelvis är det för barn ofta viktigt att kategorisera för att veta hur 
man ska bete sig, vara och se ut i det rådande samhället. Bronwyn Davies menar att den sedliga 
ordningen uppfattas som självklar för barn och att de kan upprätthålla den genom att de vet hur 
världen fungerar och vad de ska ha för ståndpunkt till den (Davies, 2003). När kategoriseringar av 
olika grupper av individer görs kan det bero på att individen har ett behov av att känna trygghet 
och gemenskap med den egna gruppen, samt för att veta hur individen ska förhålla sig till andra 
individer. I Astrids studie menar en kvinna att hon i och med inflyttningen till det nya landet 
vunnit en social trygghet men att hon däremot har förlorat tryggheten i att identifiera sig och 
känna samhörighet med sin egen kultur och dess människor. Anledningen till att det är viktigt att 
känna gemenskap och tillhörighet med andra kan också grunda sig i en rädsla för att vara 
avvikande och inte passa in. Kanske kan det vara denna rädsla som gör att individen stämplar 
andra för att inte själv definieras som avvikande?  
 
Att vara avvikande ses ofta som något oaccepterat och som något som bryter mot den rådande 
normen. Människor är som sagt oftast rädda för att uppfattas som avvikande och ett exempel på 
detta är en kvinna i Karins studie som menade att hon försökte upprätthålla familjens anseende 
på orten. Därför utförde hon de vardagliga sysslorna för att människor runt omkring inte skulle 
prata om familjen som avvikande till följd av föräldrarnas skilsmässa. Ibland kan vissa personer 
uppfatta avvikandet som något bra, exempelvis om individen tillhör en viss subkultur (Hilte, 
1996). I Jessicas studie framgår hur en informant vet att han tillhör en avvikande grupp men 
känner sig trygg i sin identitet och att han därför tycker att det är roligt att ibland "provocera" 
andra med sin sexualitet för att se deras reaktion. Invandrade människor kan ibland uppleva det 
som att de är avvikande i dubbel bemärkelse. Samtidigt som de kan känna sig avvikande i det nya 
landet kan de även känna sig som främlingar när de kommer på besök till sitt ursprungsland.  
 
Vi menar precis som Giddens att identiteten är föränderlig och beroende av kontext, tid och rum 
och att individen kan ha flera identiteter beroende på den situation man befinner sig i. 
Exempelvis kan individen agera utefter en slags identitet i hemmet och en helt annan på 
arbetsplatsen. Som framkommit i Astrids studie kan en invandrad individ känna sig som syrian i 
hemmet, medan när individen befinner sig på offentlig plats ute i samhället, känner sig individen 
som en blandning mellan syrian och svensk. Ett exempel på att identiteten kan vara föränderlig 
kan också vara att ett skilsmässobarn har helt skilda identiteter beroende på hos vilken förälder 
det befinner sig. Livsvillkoren kan således se olika ut för olika grupper av människor och skilja sig 
åt bland annat beroende på klass, kön, etnicitet, familj, sexualitet och ålder och det som 
framkommit i vår studie är att några av informanterna uppfattar sina livsvillkor som annorlunda 
mot andras. Samtidigt är det svårt att veta vad som är normalt eller inte, vilket också tyder på, 
som vi skrev innan, att det samhälle vi lever i är komplext och föränderligt. Frågan kvarstår dock 
är det bra eller dåligt med samhälleliga förändringar? Vi kan inte ge något svar på den frågan utan 
tror att allt mer eller mindre beror på hur individen själv uppfattar sin verklighet. 
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