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Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa studie är att utforska unga kvinnors upplevelser och 

hantering av individualisering och identitet samt deras planering inför framtiden. 

Fem intervjuer genomfördes bland kvinnor i åldrarna 21-26 år och det insamlade 

materialet analyserades med hjälp av den hermeneutiska metoden. De teoretiska 

utgångspunkterna hämtas främst från Beck och Beck-Gernsheims teori om 

individualisering, Giddens teori om självidentitet och Nowotnys teori om tid. 

Resultatet visar att kvinnorna uppfattar att de lever i samhälle där 

individualiseringen fortgår, dock upplever de att gamla sociala former finns kvar 

och fortsätter att påverka deras liv. För att hantera levnadsvillkoren antar 

kvinnorna en reflexiv självorientering och den återspeglas även vid 

konstruktionen av identitet och i deras framtidsplanering. Majoriteten av 

kvinnorna upplever att deras framtidsplanering begränsas av de osäkra 

samhällsvillkor som omger dem.  

 

Nyckelord: unga kvinnor, individualisering, val, reflexivitet, identitet, 

framtidsplanering 
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1. Inledning 
I dagens allt mer individualiserade samhälle ställs individen ständigt inför nya utmaningar och 

risker. Fragmentisering av sociala institutioner, t.ex. klass, familj och könsroller innebär en 

ökad handlingsfrihet, men betyder samtidigt att förhållningssätt som tidigare gav vägledning i 

livet raderas ut. Istället tvingas individen att själv göra val inför den kommande framtiden 

vilket implicerar högre krav på autonomi och beslutsförmåga. För att lyckas måste individen 

ständigt vara aktiv och kunna anpassa sig till de snabba samhällsförändringar som sker. I 

många hänseenden blir livet en biografi av val där ständiga avvägningar måste göras mellan 

de otaliga valmöjligheter som står till buds (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 1f). I min studie 

har jag valt att studera unga kvinnor eftersom gamla könsroller sannolikt påverkar dessa i 

högre grad än män. Vid sidan av yrkesarbete förväntas t.ex. kvinnor ofta ta ett större ansvar 

för hem och familj jämfört med män. 

I det individualiserade samhället förändras de sociala övergångsfaser som präglar människors 

levnadsbanor. Den förändrade arbetsmarknaden, där en övergång till mer kvalificerade 

arbeten sker, ställer högre krav på utbildning och detta får sociala konsekvenser i människors 

liv. Unga människors ålder vid tillträde till arbetsmarknaden stiger, och arbetsvillkoren 

påverkar möjligheterna att skaffa egen bostad och leva ett självständigt liv. Det innebär också 

att åldern för egna förhållanden, äktenskap och familj, skjuts fram vilket kan resultera i 

upplevelsen av en förlängd ungdomsperiod. Tidpunkten när känslan av att vara vuxen infinner 

sig i livet, kommer allt högre upp i åldern hos många unga människor. Förskjutningen av de 

sociala faserna ger sedan återverkningar i det fortsatta livet. Den yrkesverksamma perioden, 

under vilken individen även ska säkra sin försörjning för det fortsatta livet efter 

pensioneringen, komprimeras genom det senare tillträdet på arbetsmarknaden med den 

bibehållna pensionsåldern. De sociala faser som tidigare kunde spridas över en längre 

tidsperiod måste nu samordnas under samma period och detta leder ofta till en känsla av 

ständigt tidsbrist (Brannen & Nilsen, 2002, 515f).   
 

Att leva i en värld av hastiga förändringar och osäkerhet kan innebära svårigheter för framtida 

planering. När förändringar sker så snabbt att framtiden upplevs som att den aldrig verkar 

komma eller tycks komma i förtid, kan det ge känslan av att leva i ett utdraget nu. Framtiden 

mister sin mening och planering blir således en onödig åtgärd (Nowotny, 1994, 51f). I min 

studie vill jag utforska hur unga kvinnor uppfattar och hanterar sina livsvillkor och hur dessa 

inverkar på deras förmåga att planera inför framtiden. Jag avser även att undersöka vad de vill 

förmedla med sina identiteter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utforska hur unga kvinnor upplever och hanterar individualiseringen 

i dagens samhälle samt hur deras nuvarande situationer och positioner påverkar deras 

framtidsplanering. Mina frågeställningar lyder:   

• Hur ser unga kvinnors situationer och positioner i samhället ut? 

• Hur upplever och hanterar de individualiseringen i dagens samhälle? 

• Hur vill de uppfattas av andra? 

• Hur ser deras eventuella framtidsplaner ut?  

1.2 Disposition 

Efter det inledande kapitlet där introduktion och redovisning av syfte och frågeställningar 

sker, följer kapitel två med en redovisning av tidigare forskning inom området. I kapitel tre 

presenteras de teorier som jag väljer att knyta an till. I kapitel fyra följer en beskrivning av 

mitt metodologiska tillvägagångssätt. I kapitel fem presenteras resultat och analys utifrån de 

teman jag funnit. Slutligen följer kapitel sex där slutsats och diskussion presenteras samtidigt 

som kopplingar till tidigare forskning och teorier sker. Jag redovisar även mina reflektioner 

och ger förslag till vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 

De fakta som presenteras har jag funnit vid sökningar i högskolebibliotekets databaser på 

Internet. Jag har använt databaserna ELIN@Mälardalen, CSA Sociological Abstract, ASSIA, 

PsycInFO samt CSA Social Services Abstracts. Jag använde följande sökord: identity, young 

wom*, lifestage transitions, lifeplan, future orientation, adult development samt self concept.   

2.1 Självidentitet i det individualiserade samhället 

Dagens unga kvinnor lever i skuggan av kvinnorörelsen och detta återspeglas i deras upp-

levelser av den egna identiteten. I Aronsons studie från 2008 (se bilaga 1) diskuteras kvinnors 

liv och samtalen kom att fokusera vid självständighet, självförverkligande och osäkerhet. 

Självständighetstemat framkom i frågor som berörde ekonomiska förhållanden, äktenskap och 

föräldraskap. Dessa kvinnor ville bli ekonomiskt oberoende på egen hand, utan föräldrars 

hjälp och utan att behöva förlita sig på äktenskap och framtida make. De uttryckte viljan att 

följa sina mål trots eventuell involvering i romantiska relationer och många menade att 

äktenskap inte längre är något krav. De ensamstående mödrarna framhöll att de under sina 
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graviditeter på egen hand hade beslutat att föda och fostra barnet utan något aktivt deltagande 

från fadern.  
 

Samtliga kvinnor betonade vikten av självförverkligande. De kvinnor som ägnade sig åt högre 

studier såg studietiden som en chans att samtidigt utveckla intressen, talanger och den egna 

identiteten. Övriga kvinnor uttryckte önskan om eget förvekligande genom att inte se äkten-

skap som det centrala i livet. Temat om osäkerhet framkom när samtalen kretsade kring ut-

bildning och arbete. När det gällde studier fanns tydliga klasskillnader; kvinnor med arbetar-

klassbakgrund hade i högre grad börjat arbeta efter avslutande gymnasiestudier medan de från 

medelklassen hade fortsatt studera på högre nivåer. Kvinnorna från arbetarklassen såg ut-

bildning som en chans till avancemang i yrkeslivet. De från medelklassen sammankopplade 

istället utbildning med osäkerhet. Att välja studier hade inte varit ett aktivt val utan något de 

gjort för att tillgodose andras förväntningar. Efter slutförda studier fanns känslan av att inte 

vara vuxen kvar och de oroade sig över osäkerheten kring framtida karriärer.  
 

När det gällde osäkerhet i arbetslivet fanns inga klasskillnader. Majoriteten av kvinnorna 

beskrev framtida hinder, t.ex. bristen på stöd för mödrar och ihållande ojämlikheter mellan 

könen. Studien visade att dessa unga kvinnor delvis ”lever feminism” genom att omedvetet 

infoga feministiska ideologier och attityder i vardagslivet och i framtidsplaneringen. Dock 

fanns det ensamstående kvinnor med barn som levde utan support från barnens fäder, trots att 

kvinnorna hade tydliga förhoppningar om jämlika romantiska relationer som kunde hjälpa 

dem att balansera framtida arbete och familj. I studien ansåg kvinnorna att rollen som vuxen 

sammanhänger med att bli ekonomiskt oberoende från föräldrar samt att själv bli förälder.  
 

Orranges studie från 2003 (se bilaga 1) ger delvis en annan bild av unga kvinnors 

förhållningssätt i livet. Majoriteten av kvinnorna i denna studie såg t.ex. äktenskapet som en 

viktig del i deras framtidsplanering. De fäste stor vikt vid givande karriärer, men hade även 

stark längtan efter ett konventionellt familjeliv. Deras förhoppningar var att finna en jämställd 

partner som var villig att dela ansvaret för hem och familj så att det skulle finnas plats för 

bådas karriärer. Många kvinnor ansåg dock att de troligtvis skulle behöva göra avkall på vissa 

karriärsteg i utbyte mot ett fungerande familjeliv. Bland kvinnorna fanns en mindre andel som 

redan hade bestämt sig för att dra ner på karriärambitionerna för att kunna ha hem och familj. 

De var dock oroliga för att förlora framtida karriärmöjligheter på grund av en längre tids 

frånvaro från arbetslivet.  
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I studien framgick att personerna hade en reflexiv självorientering. De kämpade för att hitta 

den egna identiteten i skärningspunkten mellan arbete och familjeliv och försökte kreativt 

tänka ut möjliga alternativa framtidsplaner med hänsyn till dagens snabbt förändrade sociala 

villkor. Många strävade efter konventionella åtaganden inom arbetslivet och i familjen, men 

under ytan fanns en reflexivitet som uppkommit som svar på det växande institutionella 

sönderfallet. Både kvinnor och män hade ett reflexivt förhållningssätt, men bland kvinnorna 

fanns en högre grad av reflexivitet eftersom de i högre grad än männen kämpade för att hitta 

ett sätt att kombinera arbete och familjeliv. De flesta män i studien antog att de skulle axla 

rollen som familjeförsörjare och deras dilemman var främst att hitta tänkbara anställnings-

alternativ för att säkra en stabil inkomst. Endast en liten del av männen hade en vision om ett 

helt jämlikt förhållande och några få kunde tänka sig att ta det största familjeansvaret om 

kvinnan skulle ha den högsta inkomsten i familjen. Att ha familj var en viktig aspekt i nästan 

allas liv och den övervägande majoriteten av deltagarna hoppades hitta meningen med livet i 

familjen. Troligen representerade familjen det enda stabila åtagandet utanför det egna jaget 

och genom den hoppades de kunna få förankring i livet. 
 

I det individualiserade samhället där valfrihet blivit ett honnörsord kan valfrihet förvandlas till 

problem för människor om alternativ och möjligheter uppfattas som förväntningar. I sin studie 

från 2004 (se bilaga 1) hävdar Dickerson att de möjligheter som finns tillgängliga för kvinnor 

idag till följd av kvinnorörelsen även fått oönskade konsekvenser i form av fertilitetsproblem, 

utmattningssyndrom och ätstörningar. I sitt arbete som terapeut lade hon under en längre tid 

märke till att fler och fler unga kvinnor i 20-års ålder uppsökte hennes klinik för att få hjälp 

att hantera ångest eller depression. Dickerson uppfattade detta som ett universellt tillstånd för 

unga kvinnor och misstänkte att det var något i samhällskulturen som bidrog till deras 

bekymmer.  

Dessa kvinnor upplevde en enorm press att åstadkomma en mängd saker; de skulle hitta en 

partner, besluta om framtida karriärer, bli ekonomiskt oberoende, skapa bra livssituationer, ha 

rika sociala liv samt dessutom se bra ut och vara smala. När kvinnorna försökte möta dessa 

mångfaldiga förväntningar, istället för att fråga sig vad som passade dem, kände de att de 

dukade under av alla krav. De kände sig misslyckade för att de inte höll måttet och för det 

mesta levde de med ett enormt tvivel över den egna förmågan.  

Dickerson menade att de förväntningar kvinnorna ställdes inför är inbäddade i kulturen och 

sprids och överförs inom familjen, i skolan, i popkulturen och i massmedia. Dessa förvänt-

ningar sätter stor press på att kvinnorna ska uppträda på ett specifikt sätt, t.ex. att de ska vara 
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gifta och helst få det första barnet före 30, att de ska veta vilken karriär de ska ha innan de 

påbörjar högskolestudier och att de ska vara ekonomiskt oberoende. Framför allt är det viktigt 

att de följer reglerna och gör allt precis rätt. I studien beskrev Dickerson en metod som hjäl-

per unga kvinnor att skapa en identitet utifrån det som är meningsfullt för dem, inte utifrån 

samhällets förväntningar. Kvinnorna fick hjälp att identifiera de förväntningar som pressade 

dem och fick sedan lära sig att göra åtskillnad mellan förväntningar och egna önskemål. 

Utifrån de egna önskemålen byggdes sedan erfarenheter i nuet som sammankopplades med 

egna värderingar och övertygelser. Kvinnorna kunde då definiera sina liv på egna villkor och 

se det egna värdet. Ofta upplevde kvinnorna att deras liv kändes så negativa att de låstes in i 

en negativ identitet. Genom att förväntningarna som skapade dessa negativa identiteter bröts 

ner, kunde dörrar öppnas för konstruktion av en kompetent identitet. Kvinnorna kunde 

definiera vem de var och hur de ville leva sina liv.  

2.2 Framtidsplanering i det individualiserade samhället  

Den ökade valfriheten i dagens samhälle medför att människan, i högre grad än tidigare, är fri 

att själv forma sitt liv och sin framtid. Detta kan innebära att människors planering ökar; 

genom strategiska val blir livet till planeringsprojekt. Det kan även betyda att planering 

begränsas till följd av bristande resurser och strukturella nackdelar, inte minst bland unga som 

just har avslutat utbildningar och är på väg att bli vuxna. Dessa problem kan förvärras av de 

snabba förändringar och den osäkerhet som finns i dagens samhälle, och kan leda till att 

människor känner sig fångade i nuet med lite känsla av kontroll över framtiden . Oavsett vilka 

villkor människor har kan planering, särskilt på lång sikt, komma att begränsas eftersom 

människor vill leva liv som är öppna för möjligheter.  

I Andersons et al. studie från 2005 (se bilaga 1) där unga människors framtidsplanering 

utforskades, visade resultaten att en stor andel av de unga vuxna, åtminstone från 20-års ålder, 

hade planer inom en rad olika områden för en ganska lång period framåt. Från denna ålder var 

det endast ett litet antal vars fokus kunde liknas vid att vara kortsiktigt. Fler av dem befann sig 

i stressade situationer där planeringsmöjligheterna hämmades av bristen på resurser, men även 

i denna grupp fanns många som trots allt hade klara och ganska detaljerade ambitioner att 

förändra sina liv på lång sikt. Det faktum att en så stor andel av de unga planerade för 

framtiden förnekade nödvändigtvis inte dem som menar att dagens livsvillkor gör att 

människor har väldigt svårt att konstruera planer för framtiden. Många respondenter menade 

att vad de än planerade så inträffade det ofta saker som bara dök upp. Å andra sidan framkom 

intressant fakta i en av enkätstudierna; hela 84 procent av respondenterna menade att de själva 
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var ansvariga för det som hände dem. Detta var en högre siffra än den som framkom i en 

studie som gjorts i motsvarande åldersgrupp 12 år tidigare och en mycket högre siffra än den 

som framkom vid studier i andra åldersgrupper. En betydande andel av de unga både visste 

vart de ville gå och kände sig kapabla att aktivt påverka de val som gjordes mellan de 

möjligheter som uppkom. 
 

Brannen och Nilsens studie från 2002 (se bilaga 1) visade däremot större variation mellan 

ungas sätt att föreställa sig framtiden. Variationerna härstammade från deras uppfattningar 

och upplevelser av tid och påverkades av kön, etnicitet och utbildning samt av den sociala 

klass som personen vuxit upp i. Det framgick tydligt att de unga var reflexiva personer som 

förhandlade fram sina egna vägar in i vuxenvärlden samtidigt som de formades av strukturen.  
 

Tre idealtypiska perspektiv framkom. De yngre kvinnorna i studien kunde knytas till en 

modell som kännetecknades av känslan av att leva i ett utdraget nu där tankar om framtiden 

sköts upp. Dessa kvinnor var studenter i 18-20-års ålder som gick på yrkesförberedande 

utbildningar eller ägnade sig åt högre studier. De betonade nuvarande alternativ och möjlig-

heter som tävlade om deras uppmärksamhet. Denna hållning återspeglade att de befann sig i 

ungdomsfasen som är en fas där tid finns för vänner, nöjen och livsstilsmöjligheter. De yngre 

respondenterna pekade på vikten av att leva i nuet; de ville roa sig och prova olika alternativ 

och ville inte tänka på framtiden och livet som vuxen. De drog en tydlig linje mellan att vara 

ung och att vara vuxen, en dag skulle de slå sig till ro men inte ännu. Att vara vuxen 

associerades med plikter och livet som vuxen såg de som liggande långt fram i tiden. De 

antog att deras vuxna liv skulle likna deras föräldrars och de föreställde sig det enligt den 

gamla ordningen, som tryggt och säkert, men betonade, om än svagt, att de inte ville ha det 

könsrollspräglade liv som deras mödrar haft. Deras föreställningar om den omedelbara fram-

tiden handlade främst om att få ett arbete.  
 

Den andra modellen handlade om anpassning. Respondenterna med detta synsätt såg fram-

tiden som en risk vilken kan beräknas och kontrolleras. De tog ett steg i taget och försökte se 

till att vara utrustade med det som behövdes för att klara av framtiden. De menade att fram-

tiden kännetecknas av snabb förändring som kräver anpassning. Deras förväntningar var att 

pröva olika arbeten innan de slog sig till ro. Respondenterna menade att de inte såg några 

problem som kunde kopplas till deras kön, men när familjeliv diskuterades framkom att 

framför allt de norska kvinnliga studenterna, som ägnade sig åt längre studier, var oroliga för 
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hur barnafödande skulle få plats i deras liv. Generellt sett fanns en större oro för osäkerheten 

på arbetsmarknaden bland de engelska studenterna jämfört med de norska.  
 

Det tredje sättet att se på framtiden förespråkades av en engelsk och en norsk grupp av män 

som föreställde sig framtiden som förutsägbar. Deras förhållningssätt var inte olikt den tradi-

tionella ideologin om familjeförsörjare och gamla antaganden om livstidsanställningar. Den 

engelska gruppen, som bestod av juridikstudenter, ansåg att deras liv följde en tydlig utstakad 

kurs som skulle leda fram till välbetalda ”säkra” anställningar. De norska männen som var 

varvsarbetare påverkades av sina arbetarklassbakgrunder och var stolta över sin yrkesskick-

lighet. För båda grupperna var vuxenlivet inbäddat i en kollektiv manlig tradition med en 

levnadsbana kännetecknad av tydliga fastlagda normer. De såg inget tydligt gap mellan att 

vara ungdom och att vara vuxen. De var mindre benägna att se framtiden i termer av indivi-

duella val eller som risker att utmana och erövra. Männen hade ett långsiktigt perspektiv på 

framtiden och var de enda unga människor i studien som såg livet som ett planeringsprojekt. 

Även om det fanns inslag av planering bland övriga grupper var detta inte planer i strikt be-

märkelse utan endast återgivningar av nuet som mer kunde liknas vid sätt att handla. Studien 

visade att det inte var möjligt att dela in unga människors sätt att se på livet som antingen en 

levnadsprocess med givna normer eller en levnad som formas av egna val. Brannen och Nil-

sen menade istället att fokus bör ligga vid hur unga människor uppfattar och upplever tiden.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

I forskningen framkom att kvinnorörelsen ideologi om frigörelse och jämställdhet lämnat av-

tryck i unga kvinnors identiteter. De unga kvinnorna eftersträvade självständighet och ville 

förverkliga sig själva, men de var samtidigt tvungna att anpassa sig till de strukturella villkor 

som finns i samhället. För att hantera de förändringar som sker i samhället antog både kvinnor 

och män ett reflexivt förhållningssätt, men kvinnor tvingades att vara reflexivare i högre grad 

eftersom gamla könsroller lever kvar. För att utmana dessa var de tvungna att planera, be-

räkna och överväga alternativ, inte minst i frågor som berörde arbete och familjeliv. I vissa 

grupper av män ansågs det fortfarande självklart att män ska axla rollen som familjeförsörjare 

och att det är kvinnors plikt att ta det största ansvaret för hem och familj. De utvidgade 

möjligheter som finns för kvinnor idag banar väg för en ökad jämlikhet mellan könen, dock 

kan dessa möjligheter innebära problem för kvinnor om de upplevs som förväntningar. En 

kompetent identitet ska byggas utifrån egna värderingar och inte utifrån samhällets krav. De 
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unga människornas framtidsplaner handlade till stor del om arbete och familjeliv, men synen 

på framtiden varierade och påverkades av hur människor uppfattade och upplevde tid. 

3. Teori 
3.1 Individualisering  

I individualiseringsteorin (2002) beskriver Beck och Beck-Gernsheim de radikala 

förändringar samhället genomgår till följd av den tilltagande individualisering som sker 

världen över. Förändringar ses inte bara i det västerländska samhället utan kan även skönjas i 

de länder som tidigare tillhörde östblocket. I östländerna levde människor i en påtvingad 

kollektivism där enpartistaten stod som garant för frihet och för förmåga att skissera 

anständiga levnadsvillkor. Att fatta egna beslut var förbjudet eftersom allt redan ansågs vara 

förutbestämt av historien. Sönderfallet har fått gamla institutioner att rasa, alla självklarheter 

har försvunnit och människor tvingas nu själva ta ställning och besluta över allt på egen hand. 

I det kommunistiska systemet fanns tidigare närmast obefintliga levnadsalternativ. Genom 

föreskrivna åtgärder fanns ett minimalt skyddsnät för medborgarna. I t.ex. Kina tillhandahöll 

staten en garanterad inkomst i utbyte mot arbete i arbetskollektiv i fabrik eller i jordbruk och 

för att garantera bostad, undervisning och hälso- och sjukvård fanns statliga subventioner. 

Idag har dessa kollektiva anställningsformer ersatts av avtalsbundna anställningar och 

anställningstrygghet baseras på skicklighet och prestationsförmåga. Människor förväntas ta 

kontroll över sina liv och betala marknadsanpassade priser för den service de önskar (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2002, 1).  
 

Vad människor än reflekterar över - Gud, natur, sanning, vetenskap, teknologi, moral, kärlek, 

äktenskap - förvandlar det moderna livet till ”osäkra friheter”. All metafysik och över-

skridanden, all nödvändighet och säkerhet ersätts av artisteri. Människor förvandlas hjälplöst 

till lindansare i cirkustält och många faller. Inte bara i väst utan också i länder som plötsligt 

har öppnat dörrarna för den västerländska livsstilen.   
 

 Individualiseringsbegreppet antyder ett antal sociala utvecklingar och erfarenheter som fram-

för allt kännetecknas på två sätt. Individualisering innebär upplösningen av tidigare existe-

rande sociala former, t.ex. det tilltagande sönderfallet av kategorier som klass och social 

status, könsroller, familj, grannskap etc. För länder som tillhörde f.d. östblocket innebär 

individualiseringen att det statliga inflytandet över människors biografier, referensramar och 

förebilder försvinner. Var än dessa tendenser till sönderfall visar sig, uppstår frågan om vilka 
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nya levnadssätt som kan tillämpas när de gamla som dikterades av religion, tradition eller 

staten faller bort (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 2).  

Svaret på denna fråga anknyter till individualiseringens andra aspekt. I moderna samhällen 

påtvingas människor nya krav, kontroller och restriktioner. Genom arbetsmarknaden, väl-

färdsstaten och institutioner knyts människor till ett nätverk av regler, villkor och bestäm-

melser. Alla dessa institutionella referenspunkter som följer människor från vagga till grav, 

fastlägger ramarna för hur modernt tänkande, planerande och handlande får ske. Ett ut-

märkande drag för dessa moderna riktlinjer är att människor i högre grad än tidigare måste 

tillgodose dessa för egen del genom aktiva handlingar. Detta beror till viss del på att tradi-

tionella riktlinjer som förr tillämpades ofta innehöll hårda restriktioner eller till och med för-

bud mot vissa handlingar. Västerländska samhället tenderar istället att erbjuda service eller 

motiv till handling, t.ex. genom att erbjuda understöd vid arbetslöshet eller vid studier. För att 

få sociala fördelar måste människor göra en aktiv ansträngning. För att vinna måste de veta 

hur de ska hävda sig i tävlingen om de begränsade resurserna, inte bara en gång, utan dag 

efter dag (ibid., 2f).  
 

Den normala levnaden blir en biografi av val där människor tvingas reflektera över, och själva 

skapa, den egna livsberättelsen. Det betyder inte att detta nödvändigtvis sker genom val eller 

att det alltid lyckas. Biografin som skapas av egna val innebär alltid ett risktagande och skapar 

ett permanent tillstånd av utsatthet. Fasaden av framgång, konsumtion och glitter maskerar 

ofta den närbelägna avgrunden. Ett felaktigt karriärval som sammanfaller med privata miss-

lyckanden kan snabbt förvandla den mest framgångsrika biografi till en sammanbrotts-

biografi. De bindningar som förordades och som inte ifrågasattes i tidigare samhällen, har 

ersatts av tills vidareprincipen som motarbetar det varaktiga; det livslånga projekt, den per-

manenta föreningen, den eviga alliansen, och i dess spår följer en slags irrande moral (ibid.,3). 
 

Ett annat utmärkande drag av modernitetens riktlinjer är just att de verkar mot, snarare än för, 

familjesammanhang. De flesta rättigheter och understöd som välfärdsstaten erbjuder är kon-

struerade för individen, inte för familjen. För att få tillgång till dessa förmåner fordras egen 

arbetsinsats eller viljan att arbeta. Anställning i sin tur förutsätter utbildning och i båda dessa 

fall, rörlighet eller villighet till att flytta om det skulle krävas. Genom alla dessa krav upp-

manas människor att planera, agera och konstituera sig som individer. I det avseendet är väl-

färdsstaten en experimentell apparat som föreskriver individualiserade livsstilar. Riktlinjerna 

placerar individen i centrum och bestraffar samtidigt traditionella livsstilar och beteenden. 
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Individualiseringen blir i den aspekten ett socialt villkor som har uppkommit utan människors 

fria beslut. Den innebär ett tvång att iscensätta och skapa, inte bara den egna levnads-

berättelsen, utan även de bindningar och nätverk som omger den och detta ska göras under 

skiftande preferenser och i olika skeden av livet. Samtidigt krävs förmåga att anpassa sig efter 

de villkor som dikteras av välfärdsstaten, arbetsmarknaden, utbildningssystemet etc. Ett av de 

avgörande dragen av individualiseringsprocessen är således att den inte bara tillåter, utan 

också kräver människors aktiva medverkan. I takt med att möjligheterna breddas och behovet 

att välja mellan dessa stiger, ökar kraven på enskild handling. För att lyckas krävs att personer 

planerar långsiktigt, att de både kan organisera och improvisera och har förmågan att anpassa 

sig till de förändringar som sker. För att nå fastställda mål måste de kunna parera de hinder 

som uppstår på vägen och vid nederlag, ha styrkan att starta på nytt igen. Detta kräver flexi-

bilitet och förmåga att uthärda frustration. Möjligheter, risker och osäkerheter i livet som 

tidigare hanterades inom familjesammanslutningen, bygemenskapen eller genom tillflykt till 

fastställda regler gällande sociala egendomar eller klasser, måste nu uppfattas, tolkas, beslutas 

och behandlas av individen själv (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 3f). 
 

Idag existerar dock inte något samhälle som till fullo kan betecknas som det individualiserade 

samhället. Individualiseringen ska snarare ses som en trend som fortsätter i samma takt som 

moderniteten fortskrider. För att få klarhet i hur långt framskriden individualiseringsprocessen 

är behöver undersökningar göras i varje grupp, miljö och region. Mellan stads- och lands-

bygdsregioner finns skillnader som kan synliggöras i praktiken med hänvisning till livsstilar 

och familjesammansättningar. Det som i ett område ses som en självklar del i ett normalt liv 

anses som märkligt, irriterande och hotande inom andra. Livsstilar och attityder sprids från 

staden till landsbygden men återspeglas då i ett annat ljus. Urbanisering är en förutsättning för 

individualisering, men urbanisering förmedlar bilden av världen i stort till gemene man 

genom utökade utbildningsmöjligheter och turism, samt genom massmedia, reklam och kon-

sumtion (ibid., 5).  
 

Vad som förkunnas genom individualiseringen är slutet på den färdiga, förutbestämda bilden 

av människan. Människan blir ett val mellan möjligheter, en ”homo optionis”. Liv, identitet, 

religion, äktenskap; allt blir valbart. När allt fallit sönder till val måste allting bestämmas. 

Självklarheter splittras sönder till frågor som snurrar i människors huvuden, men det innebär 

samtidigt något mer. Människor behöver rutiner för social handling. På djupet formas våra 

tankar och handlingar av någonting som vi knappt eller inte alls är medvetna om. Rutiner gör 
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det möjligt för människor att leva sina liv och upptäcka sina identiteter inom den sociala 

sfären. Till följd av individualiseringen bryts rutiner ner, det som förr ansågs som 

självklarheter förvandlas till en uppsjö av möjligheter som måste reflekteras över och 

förhandlas om. I människors tankar finns imperativen som uppmanar dem att tänka, beräkna, 

planera, anpassa, förhandla, begränsa (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 5f).  
 

För att undkomma de krav som alla möjligheter bär med sig, flyr många in i magin, myten, 

metafysiken. Den tilltagande utmattning som människor känner har skapat en marknad för 

rådgivning i sociala och psykiska frågor, och dit vänder sig människor för att få svar på frågan 

om vem de är och vad de vill vara och hoppas därigenom minska rädslan för frihet. Ibland 

hävdas att individualisering betyder självständighet, frigörelse, mänsklighetens befrielse. 

Detta påminner om upplysningens stolta filosofi som bara erkänner förnuftet och dess lagar. 

Ibland tycks dock anomi istället för autonomi råda till följd av den avreglering som staten 

genomgått. Varje generalisering som försöker förstå det individualiserade samhället i ensidiga 

termer misslyckas. Det individualiserade samhället kännetecknas av blandade former, av 

motsägelser och ambivalens. Misslyckanden och omistlig frihet lever ständigt i varandras 

närhet (ibid., 7).  
 

Sedan 1950-talet uppvisar individualiseringsprocessen nya historiska drag. Individuali-

seringen demokratiseras. Att leva ett eget liv, något som tidigare endast var förbehållet några 

få, efterfrågas nu av allt fler. Ett nytt inslag är också, som tidigare nämnts, att de grund-

läggande villkoren i samhället gynnar eller framtvingar individualiseringen. Övergången mot 

en tilltagande individualisering kan belysas genom äktenskapets förvandling. Under 1600- 

och 1700-talet var äktenskapet en del av den sociala ordningen och ansågs vara en naturlag 

välsignad av Gud och kyrkan. Oftast fanns materiella intressen bakom giftermål och 

utrymmet för individuella val var obefintligt. I början av moderniteten började det högre 

syftet med äktenskapet lösas upp. Trenden mot individualitet medförde att man började 

ifrågasätta vikten av kollektiva identiteter och handlingsenheter. Separationen mellan familjen 

och den ekonomiska sfären upplöste banden som fanns mellan makar gällande arbete och 

ekonomi, men äktenskapet sågs ännu som en moralisk och laglig ordning som överskuggade 

principen om individuell frihet. I takt med modernitetens framskridande kom grunden för 

äktenskap att förskjutas från kollektivet till individen. Det som tidigare var en social ordning 

som bestämdes över individers huvuden är idag en individuell uppgörelse som huvudsakligen 

baseras på kärlek (ibid., 8f). 
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3.2 Självidentitet i det individualiserade samhället  

I boken ”Modernitet och självidentitet” beskriver Anthony Giddens (1997) de mekanismer 

som formar människor identitet i dagens samhälle. Människors identitet formas i ett komplext 

samspel mellan psykologiska faktorer och den miljö hon lever i. När traditioner som tidigare 

gav direktiv för den egna identiteten faller sönder och en mångfald av alternativ och möjlig-

heter uppenbarar sig blir frågan om den egna identiteten central. Människor frågar sig vem de 

ska vara och hur de ska handla och dessa frågor besvaras genom det vardagliga sociala 

beteendet eller diskursivt. Det egna självet blir ett reflexivt projekt genom vilket människor 

framställer en sammanhängande berättelse om det egna jaget. Genom det reflexiva för-

hållningssättet blir människan inte det hon är utan det hon gör sig till (Giddens, 1997, 89ff). 
 

De valmöjligheter som människor ständigt konfronteras med och som de självständigt för-

väntas besluta om, har medfört att livsstilar fått särskilt stor betydelse idag. Människor inte 

bara följer livsstilar utan tvingas till det eftersom det inte finns andra val än att välja.  

Begreppet livsstil innebär en samling vanor och inriktningar som är mer eller mindre sam-

ordnade, och tillsammans bildar de ett mönster som ger direktiv för handlande, vilket är 

viktigt för att bevara ontologisk trygghet i livet. Tryggheten infinner sig när människor känner 

att händelser hänger samman och har en ordningsföljd, även om dessa inte sker inom direkt 

synhåll. Livsstilar används för att tillgodose nyttobehov och ger samtidigt materiella in-

ramningar till människors unika berättelser om den egna identiteten. Livsstilar är vanor som 

gjorts till rutiner och dessa tillämpas vid val av kläder, matvaror och umgängesmiljöer. 

Genom att välja livsstil blir det enklare att göra val och att välja bort sådant som inte är 

förenligt med den valda livsstilen (ibid., 101f, 275). 

Livsstilsbegreppet kopplas ofta samman med fritid och konsumtion. Inom arbetsområdet kan 

det förefalla som om val av livsstil inte är tillämpligt eftersom arbetssfären styrs av ekono-

miska lagar och har relativt fastlagda ramar för handlande, men även där är valet av arbete 

och arbetsmiljö en del av människors reflexiva projekt. Alla människor har inte samma 

möjligheter när det gäller val av livsstilar eftersom dessa påverkas av bl.a. ekonomiska 

möjligheter, men för samtliga grupper som lever i ett samhälle där traditionella band för 

handling har upplösts står en mängd livsstilsval till buds, både när det gäller arbete och 

konsumtion (ibid., 102f).  
 

Till skillnad från förr, är de sociala miljöer människor lever i idag åtskilda från varandra.  

Framförallt finns en uppdelning mellan det privata och det offentliga, men även inom dessa 
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miljöer finns skillnader.  Kännetecknande för livsstilar är att de knyts till speciella handlings-

miljöer, och genom val av livsstil beslutar människor sig för att bli delaktiga i dessa miljöer, 

samtidigt som andra alternativ väljs bort. Människors livsstilar är ofta uppdelade i olika livs-

stilssektorer. Eftersom det existerar en mängd olika handlingsmiljöer som människor rör sig 

mellan, innehåller varje livstilssektor en uppsättning bestående vanor som är tillämpliga i 

respektive miljö. Genom att tillägna sig olika livsstilssektorer kan människor känna sig 

hemma i de olika miljöer som de vistas i (Giddens, 1997, 103f).  
 

Det stora livsstilsutbudet som finns idag har medfört att livsplanering blivit ett centralt 

element i människors liv. En människas livsplaner utgör tillsammans det grundläggande 

innehållet i hennes planerade levnadsbana som organiseras reflexivt.  Livsplanering innebär 

att göra strategiska planer inför framtiden och genom dessa planer kan människor förbereda 

sig inför framtida händelser. De livsplaner människor har kan efter hand komma att revideras 

och rekonstrueras till följd av förändringar som inträffar i människor liv (ibid., 106f).  
 

Idag har även kroppen blivit en viktig del i självets reflexiva projekt och människor har blivit 

ansvariga för sina egna kroppars utformning. Kroppen är ett fysiskt objekt med vars hjälp 

människor kan bevara en sammanhängande känsla av egen identitet. Genom det kroppsliga 

framträdandet, som inkluderar ytliga drag såsom kläder och smycken, berättar människor vem 

de vill vara och hur de vill uppfattas av andra. Utbudet av klädstilar och utsmyckningar är 

stort och genom de val som görs uttrycks den personliga identiteten. Även det kroppsliga 

uppträdandet spelar en viktig roll för människors självidentitet. Idag träffas människor i en 

mängd olika miljöer och sammanhang och de förväntas vara kapabla att anpassa sina fram-

trädanden och uppträdanden till de krav som respektive miljö ställer. Att kunna bevara 

konstanta uppträdanden trots att miljöerna skiftar är viktigt för att kunna bevara en sam-

stämmig identitet. Genom uppträdandet bevaras den koppling människor gör ”mellan `att 

känna sig hemma i kroppen´ och den personaliserade berättelsen” (ibid., 124). För att 

personen ska kunna bibehålla ett framträdande som förefaller normalt måste uppträdandet 

samordnas i den personliga berättelsen. Det är även betydelsefullt för att personen ska över-

tygas om att den personliga identiteten hänger samman oavsett rum och tid (ibid., 122f).  

3.3 Levnadsbanan i det individualiserade samhället  

Människors levnadsbanor brukar indelas i ett antal sociala faser med fastställda normer som 

anger standard för hur livet ska levas (Brannen & Nilsen, 2002, 514). I det individualiserade 
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samhället förändras den standardiserade levnadsbanan och livsprocessen upplevs som en 

mycket mindre kollektiviserad erfarenhet. Genom att göra val blir människor fria att själva 

forma sina liv efter egna önskemål. Samtidigt sker en upplösning av strukturella former som 

kön, social klass och ålder (Beck & Beck-Gernsheim, 2002, 3). 

Förändringen har inneburit att levnadsbanorna inte längre är lika tydligt indelade efter kön. 

Tidigare när arbete kunde erhållas utan eller efter kortare utbildning, började pojkar från 

arbetarklassen arbeta efter skolan och antog därmed de skyldigheter som förknippas med att 

vara vuxen. Flickorna däremot förväntades först ha ett arbete för att senare övergå till att bli 

mödrar. Anställning var placerad före och efter moderskapet. Idag förväntas kvinnor delta i 

förvärvslivet oavsett hur deras skyldigheter gentemot familjen ser ut vilket innebär att kvinnor 

kombinerar två faser i levnadsprocessen samtidigt, de är yrkesarbetande mödrar (Brannen & 

Nilsen, 2002, 514). 

Ungdomstiden som en förberedande fas för vuxenlivet förändras. I alla industriländer förlängs 

ungdomsperioden eftersom utbildningar och praktik är förlängda. Nästan alla ungdomar 

genomgår utbildning och praktik då arbeten utan utbildningskrav till stor del har försvunnit 

och efterfrågan på högre utbildad arbetskraft stigit. Det finns en mångfald av utbildnings-

alternativ, men få riktlinjer som hjälper ungdomar på deras väg till arbete. Eftersom tillträdet 

till arbetslivet skjuts fram flyttas även andra markörer för vuxenlivet fram, som att flytta 

hemifrån, ingå äktenskap och att bli förälder (ibid., 515). Sammanpressningen av arbetslivet 

mellan en förlängd ungdomsperiod och en förlängd ålderdom resulterar i att arbetslivet 

upplevs som en mer intensiv erfarenhet som bl.a. manifesteras genom längre arbetsdagar. 

Under den yrkesverksamma delen av livet är människor skyldiga att även ombesörja framtida 

försörjning för den förlängda perioden utanför arbetslivet. Den avkortade och intensiva 

arbetsperioden, som infaller i mellanperioden av levnadsbanan, medför att arbete och 

omvårdnadsskyldigheter sammanpressas under samma fas (ibid., 516). 

3.4 Tidsbegreppet i det individualiserade samhället  

Människors uppfattningar och upplevelser av tid har betydelse för människors 

framtidsplanering. Eftersom livet levs i tid och tid strukturerar och koordinerar vår vardag, är 

tidsbegreppet som sådant inte statiskt, utan förändras i relation till historiska perioder och 

varierar mellan olika samhällen (Kumar, 1995). I det förindustriella samhället var tiden 

periodisk; den strukturerades av årstiderna och i relation till kraven om reproduktion och 

omvårdnad. Genom införandet av standardiserade tidsenheter övergick det moderna samhället 

till linjär tid (Nowotny, 1994, 55f).  
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I dagens samhälle genomgår formningen av tid ytterligare förändring. Genom teknologin 

avancemang har tiden frikopplats från rummet eftersom den tid det tar att resa i rummet är 

tillintetgjord. Tid upplevs allt mer som pluralistisk eftersom ny teknik, t.ex. mobiltelefoner, 

gör oss tillgängliga dygnet runt och tillåts avbryta oss konstant. Idag är människors tids-

scheman också mer individanpassade. Det finns en större variation i fråga om arbetstider, 

livsstilar etc. Nu för tiden är det t.ex. vanligt att barn bor på flera adresser till följd av 

skilsmässa. Tid upplevs som accelererande i och med att fler aktiviteter måste sammanpressas 

inom en kortare tidsperiod. I denna upplevelseprocess är det inte så att tiden har blivit 

knappare, det är istället så att upplevelser är nedtyngda av förväntningar. Varje dag upplevs 

tid som en känsla av att alltid vara upptagen, av att alltid finnas till hand och aldrig vara 

oanträffbar, av att aldrig vara helt i kontakt och det åtföljs av en intolerans mot att vänta 

(Daly, 1996, 31ff). 
 

Nowotny (1994) beskriver hur människors tidsuppfattning påverkas av de snabba 

förändringar som sker i samhället. Idag, säger Nowotny, är vi på väg att byta ut begreppet 

framtid mot begreppet om det utdragna nuet. Framtiden reduceras till att endast bli en 

utvidgning av nuet. När konstant förändring sker, menar hon, uppslukas människor av det 

som händer i nuet vilket ger upplevelsen av att nuet expanderar och det medför att gränserna 

mellan nutid och framtid suddas ut. Framtiden upplevs som om den aldrig kommer eller som 

om den kommer före sin tid. Den blir således en del av nuet; den finns här och nu och det 

medför i sin tur att länkarna mellan det förflutna, nuet och framtiden inte längre uppfattas ha 

en linjär relation till varandra och den raka linjen mot utveckling blir därmed bruten. 

Konsekvensen blir att människors livserfarenheter infångas i ett genomträngande nu. 

Upplevelsen av nuet kan påverka människors framtidsplanering. Den förändrade upplevelsen 

av nuet gör att framtiden förlorar sin mening i avseendet att människor blir oförmögna att 

tänka långsiktigt, ännu mindre planera för den (Nowotny, 1994, 51f).   

Det utdragna nuet betonar nödvändigheten av strukturering, men även möjligheterna att 

omstrukturera. Det försöker minska framtidens osäkerhet genom att återkalla periodisk tid 

som sedan kombineras med linjär tid. Nutiden tolkas då inte enbart som en del av vägen på en 

rak linje som leder till en framtid öppen för utveckling, utan som en del av en periodisk 

rörelse (ibid., 54f). Omvandlingen av tidsbegreppet relaterar till idéer om risksamhället. 

Behandlingen av framtida osäkerhet inbegriper på ett sätt att man förflyttar den till nuet. 
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Genom att begreppsliggöra osäkerhet som risk blir den möjlig att beräkna och därmed kan 

osäkerhet kontrolleras (Beck, 1998, 47f).  

3.5 Sammanfattning av teorier 

I individualiseringsteorin (2002) beskriver Beck och Beck-Gernsheim hur den tilltagande 

individualiseringen löser upp sociala former som tidigare gav vägledning i människors liv. I 

det moderna samhället är det istället arbetsmarknad, välfärdsstat och institutioner som 

fastställer ramarna för människors tänkande, planerande och handlande. Genom aktiva 

handlingar knyts människor till ett nätverk av regler och direktiv. I jakten på sociala fördelar 

som gynnar den egna levnadsberättelsen blir människan en individ som väljer mellan de 

möjligheter hon ständigt konfronteras med. För att lyckas måste hon kunna planera, 

organisera och improvisera och anpassa sig efter de förändringar som sker. Agerandet innebär 

ett konstant risktagande som förstärker människors utsatthet eftersom ett felaktigt val kan få 

ödesdigra konsekvenser. De kollektiva formernas sönderfall innebär också att den trygghet 

som dessa tidigare gav försvagas vilket medför att individen i högre grad än förr utelämnas att 

hantera risker och problem på egen hand.  
 

Giddens (1997) beskriver hur den moderna människans identitet formas när traditionell 

påverkan försvagas. Människors identitet blir ett reflexivt projekt genom vilket de återger 

berättelsen om den egna identiteten. En viktig del av det reflexiva projektet är ansvaret för 

den egna kroppens utformning. Genom användning av t.ex. kläder och accessoarer uttrycker 

människor vem de vill vara och hur de vill uppfattas av andra. I det moderna samhället 

tvingas människor välja vilket har medfört att livsstilar har fått en betydande roll. Genom att 

välja livsstil antar människor ett förhållningssätt som ger direktiv för handlande. Att ha ett 

förhållningssätt är även viktigt för att människor ska känna trygghet i livet. Tryggheten växer 

när människor känner att det som sker har ett sammanhang och en ordningsföljd. 
  
Brannen & Nilsen (2002) beskriver hur den tilltagande individualiseringen upplöser den 

standardiserade levnadsbanan. Genom val blir människor fria att i högre grad forma tillvaron 

på egen hand. Kvinnors livsprocess förändras. Idag kombinerar de yrkesarbete och moderskap 

under samma tidsperiod i livet. Det förändrade arbetslivet som ställer ökade krav på utbild-

ning innebär att ungdomsperioden förlängs. Att tillträde i arbetslivet sker senare får kon-

sekvenser; ungdomar bor kvar hos föräldrar under en längre tidsperiod och tidpunkterna för 

äktenskap och föräldraskap flyttas fram. Även tidsbegreppet förändras i det individualiserade 

samhället. Daly (1996) beskriver att tiden har frikopplats från rummet genom teknologins 
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framsteg. Tiden upplevs även som accelererande eftersom utbudet av möjligheter överstiger 

det som tidsmässigt finns utrymme för. Nowotny (1994) beskriver hur den linjära 

tidsuppfattningen bryts när snabba förändringar sker i samhället. De ständiga förändringarna 

medför att gränsen mellan nutid och framtid blir otydlig vilket ger en känslan av att nuet 

expanderar. Det expanderade nuet kan medföra att planering för framtiden försvåras.   

4. Metod 

4.1 Val av metod  

För att få ett holistiskt perspektiv på människan och den verklighet hon lever i, valde jag att 

göra en kvalitativ studie med explorativ ansats. Den kvalitativa metoden söker förståelse och 

mening och för att möjliggöra detta måste helheten förstås utifrån människans subjektiva 

perspektiv på denna, och vice versa. För att subjektiv kunskap ska vara möjlig måste 

forskaren komma nära och hämta kunskapen inifrån människans unika perspektiv. Genom att 

välja den kvalitativa metoden avstod jag från att på förhand formulera precisa frågor och svar 

som respondenterna skulle ta ställning till vilket sker när den kvantitativa metoden används. 

Min styrning av den information som samlades blev därför lägre än om jag använt en kvan-

titativ metod och jag avstod också från att få bredare kunskap om fenomenet (Holme & Krohn 

Solvang, 1997, 78, 92f). 

4.2 Hermeneutik  

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar valde jag att använda den hermeneutiska 

ansatsen som syftar till att nå förståelse genom tolkning. Hermeneutik eller tolkningslära 

användes ursprungligen som en metod att tolka bibeltexter. Den kom sedermera att utvecklas 

till en existentiell filosofi med syfte att få förståelse av människans livsvärld och dess grund-

läggande villkor. Den menade att det går att få kunskap om den mänskliga tillvaron genom att 

tolka och förstå människans språk. Idag anser hermeneutiker att det, förutom att tolka texter 

och språkliga uttalanden, även är möjligt att tolka människans handlingar. Hermeneutiker 

menar att människan har intentioner, avsikter, som visar sig i hennes språk och handlingar och 

detta kan man tolka och förstå betydelsen av (Patel & Davidson, 2003, 28f).  

Genom tolkning anger vi betydelser, vi ser något som något. Att tolka är nödvändigt när den 

förförståelse vi har inte räcker för att ge en direkt förståelse (Ödman, 2007, 58, 71).  För-

förståelse är de tankar, känslor och intryck och den kunskap som vi har inom oss och som 

hjälper oss att förstå vardagliga företeelser utan att vi behöver tolka (Patel & Davidson, 2003, 

30). Tolkning är en sammanhängande akt som innebär att frilägga och att tillskriva mening. 
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Vid friläggning av mening sker en återblick mot det som redan är känt och vid tillskrivning av 

mening riktar vi oss mot framtiden (Ödman, 2007, 71f). Inom hermeneutiken används 

begreppet den hermeneutiska cirkeln för att åskådliggöra tolknings- och förståelseprocessen. 

Tolkning och förståelse sker i ett komplext samspel mellan tolkarens förförståelse och den 

information som t.ex. en text ger. Utifrån den egna förförståelsen pendlar tolkaren mellan 

textens enskilda delar och ställer dessa i relation till helheten och detta upprepas tills en 

godtagbar förståelse uppnås. Förfaringssättet kan liknas vid att lägga pussel där helhetsbilden 

växer fram genom att de enskilda bitarna sammanfogas. Under processens gång växer 

tolkarens kunskap som i sin tur ökar förförståelsen vilken sedan används för att nå en djupare 

förståelse (ibid., 97ff).  

I den hermeneutiska forskningen är det viktigt att dialogen mellan forskare och respondent 

förs på lika villkor. Det är först då som den kan leda till ömsesidig förändring och öka för-

ståelsen mellan människor (ibid., 13f). Det är även viktigt att forskaren har en öppen attityd 

till det som ska tolkas för att den egna förståelsehorisonten ska kunna vidgas. Tolkaren bör 

förhålla sig som om svaret inte är givet på den fråga som ställs. Det är därför fruktbart att 

tolkaren söker efter motsägande fakta. En viktig princip är också att forskaren öppet redovisar 

den förförståelse som ligger till grund för tolkningen, både för att klargöra för sig själv hur 

den ser ut och för att öka läsarens förståelse för den verklighet som beskrivs (ibid., 237f).  

4.4 Min förförståelse inom forskningsområdet 

Min förförståelse grundar sig på den kunskap jag fått genom studier på högskolan. Jag har 

även fått insikt genom att själv vara mamma till en 22-årig tjej. Jag följer även massmedias 

debatt om unga kvinnors livsvillkor. Min förförståelse var bl.a. att unga kvinnor upplever 

dagens samhälle som ett individfokuserat samhälle där varje människa förväntas ”vara sin 

egen lyckas smed”. Samtidigt trodde jag att unga kvinnor upplever de ökade valmöjligheterna 

och den ökade toleransen för mångfald huvudsakligen som positiv. Jag trodde även att unga 

kvinnor anser att den ökade öppenheten i många frågor är bra. Min förförståelse när det gäller 

deras framtidsplanering var att dagens unga kvinnor vid sidan av att planera för framtida 

arbete även har planer på att förverkliga sig själva. 

 4.5 Urvalsförfarande 

Min avsikt var att göra en respondentundersökning och därför gjorde jag mitt urval bland 

personer som hade egna upplevelser av fenomenet och därmed kunde delge sina tankar om 

detta. Jag valde att göra ett strategiskt urval för att försäkra mig om att få tillgång till den 
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kunskap jag sökte. Syftet med min studie var att få kunskap om unga kvinnors upplevelser 

och hantering av individualiseringen i samhället samt hur deras nuvarande situationer och 

positioner påverkar deras framtidsplanering och jag valde därför att söka efter respondenter 

bland unga kvinnor i åldrarna 20 - 26 år. Min bedömning var att kvinnor i denna åldersgrupp 

befinner sig i en period då de tvingas göra många val samtidigt som de fått en viss förankring 

i den egna identiteten. Jag valde även att utföra min studie bland högskolestudenter eftersom 

jag antog att de tagit ett aktivt steg för att påverka sin framtid (Holme & Krohn Solvang, 

1997, 101f). Jag är medveten om att det finns en skevhet i mitt urval. Om jag istället valt att 

göra ett mer varierat urval, t.ex. intervjuat en arbetslös kvinna, en som förvärvsarbetar, en 

kvinna bosatt på landsbygden, en kvinna med annan kulturell bakgrund än den svenska samt 

en storstadsbo hade resultatet getts ökad möjlighet till generalisering (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2004, 255f). Genom personliga kontakter hittade jag två deltagare 

och därefter fick jag acceptans av ytterligare tre kvinnor genom att tillämpa snöbollsurval. 

Med hjälp av de kvinnor som redan hade accepterat att medverka fick jag så småningom 

kontakt med tre till som var villiga att delta (ibid., 2004, 286).  

4.6 Tillvägagångssätt   

Innan jag gjorde den första intervjun gick jag igenom aktuell litteratur och forskning inom 

området. Jag skrev även ner min förförståelse för att klargöra mina utgångspunkter (Esaiasson 

et al., 2004, 285). När jag tillfrågade kvinnorna om deltagande i studien berättade jag om den 

och dess syfte. Vidare berättade jag att jag skulle använda bandspelare vid intervjuerna. 

Kvinnorna fick bestämma lämplig tid och plats. Jag bad dem välja en plats där de känner sig 

hemma vilket underlättar för en öppen och naturlig intervju. Tre intervjuer gjordes i 

respondenternas hem, en intervju utfördes på ett café och en gjordes på en bänk i en park 

(ibid., 293ff). 

Vid intervjuerna använde jag min intervjuguide som stöd (se bilaga 2). Den innehöll frågor i 

anknytning till studiens syfte och frågeställningar och jag hade indelat dessa i teman som om-

fattade nutid, identitet och framtid (ibid., 289f). Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer 

som öppnade upp för spontana beskrivningar av den egna livsvärlden (Kvale, 1997, 121). När 

jag konstruerade frågorna tänkte jag på att inte använda konstiga begrepp som var svåra att 

förstå. Jag försökte även göra korta frågor som kunde ge långa svar. Inför varje intervju var 

jag noga förberedd i hopp om att undvika krystade intervjuer. Jag försökte prata långsamt och 

ge respondenterna tid att reflektera i lugn och ro.  
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Jag inledde varje intervju med att samla in personuppgifter och gled sedan över till de teman 

intervjun omfattade. Jag ställde deskriptiva frågor som öppnade upp för beskrivningar av den 

egna upplevelsen. I anknytning till dessa ställde jag följdfrågor. Jag bad t.ex. personen att ge 

exempel på det vi pratade om. Senare ställde jag även direkta frågor om sådant jag ännu inte 

fått svar på. När intervjun började lida mot sitt slut ställde jag tolkande frågor för att stämma 

av och förtydliga det som sagts. Jag avslutade med att fråga om personen ville tillägga eller 

fråga något (Esaiasson et al., 2004, 289ff).  Innan vi skiljdes frågade jag om jag fick ta 

kontakt med personen om det visade sig att några oklarheter uppstod vid transkriberingen, 

t.ex. om jag inte skulle höra vad hon sade på bandet (Holme & Solvang, 1997, 100). 

Intervjuerna varade mellan 45 minuter till en timme. Efter varje intervju transkriberade jag 

inspelningarna ordagrant. Jag avsatte cirka fem timmar för varje intervju (Esaiasson et al., 

2004, 294).  

4.7 Analysförfarande 

Jag påbörjade min analys genom att läsa igenom det insamlade materialet ett flertal gånger. 

Redan under transkriberingen hade jag lagt märke till att vissa teman återkom i texterna. Efter 

genomläsningen återvände jag till de teman som framkommit och övergick till att studera 

texternas enskilda delar för att utveckla mina temans mening. Jag återvände sedan till hel-

heten av texten som fick en fördjupad mening i skenet av den mening som de enskilda delarna 

gav. Jag fortsatte sedan att pendla mellan del och helhet tills jag fått en godtagbar förståelse 

av materialet. Under arbetet sökte jag efter motsägande fakta för att vidga min förståelse. I 

min framställning återgav jag sedan respondenternas beskrivningar av hur de upplever och 

hanterar individualiseringen i dagens samhälle och av hur deras nuvarande situationer och 

positioner påverkar deras framtidsplanering. Jag skildrade även deras beskrivningar av hur de 

vill att andra ska uppfatta dem. Genom att använda citat i framställningen återgav jag deras 

subjektiva uppfattningar.   

4.8 Validitet och reliabilitet  

För att säkerställa värdet av den vetenskapliga kunskap som forskning ger ska prövning av 

reliabilitet och validitet ske. Dessa begrepp åsyftar forskningens tillförlitlighet och giltighet.  

Tillförlitlighet sammanhänger med de mätningar och den analys som görs i studien. För att 

säkerställa reliabiliteten i min studie var jag uppmärksam på hur jag utformade mina frågor. 

De skulle vara enkla att förstå och kunna ge korrekta svar. Vid intervjutillfällena var jag upp-

märksam på min delaktighet under den pågående intervjun. Jag frågade mig om min närvaro 
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påverkade den information jag fick. Berättade de sanningen för mig? Detta skulle komma att 

påverka studiens reliabilitet. Analysarbetet genomfördes noggrant så att inga felaktiga trans-

kriberingar skedde (Esaiasson et al., 2004, 61ff). 

Studiens validitet sammanhänger med den giltighet studiens resultat får. För att säkerställa 

validiteten i studien utformade jag noga mina frågor efter det syfte och de frågeställningar jag 

hade. Det ska finnas överensstämmelse mellan det som undersöks och det som är undersök-

ningens avsikt.  För att säkerställa den interna validiteten, dvs. att slutsatserna jag drog utifrån 

det insamlade materialet var riktiga, granskade jag min analys och frågade mig om den var 

riktig eller om det fanns andra slutsatser som kunde dras. Min studie syftade till att skapa 

förståelse. Jag avsåg inte att de resultat som framkom skulle kunna appliceras på alla unga 

kvinnor i befolkningen, dvs. jag hade inga krav på extern validitet (ibid., 59ff).  

 4.9  Etiska principer  

I studien tillämpade jag de forskningsetiska principer som är antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Utgångspunkten för etiska överväganden är att hänsyn 

måste tas till individskyddskravet vilket innebär att individer har rätt till skydd mot olämplig 

insyn. Individskyddet uttrycks genom att följande fyra allmänna huvudkrav ställs på forsk-

ningen. Informationskravet innebar att jag berättade om syftet med min studie och att den var 

en del i den utbildning jag genomgår. Jag talade om att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde avbryta sin medverkan om de ville det. Samtyckeskravet innebar att jag talade om att 

de själva måste bestämma om de ville medverka i studien. Deltagandet skedde på deras villor 

och de fick själva bestämma hur länge de vill medverka. Om de valde att avbryta sitt del-

tagande skulle de inte utsättas för påtryckningar. Jag tillämpade även konfidentialitetskravet 

vilket betydde att det insamlade materialet behandlades konfidentiellt och att jag använde 

fingerade namn så att deras identitet inte kunde röjas. Slutligen informerade jag om nyttjande-

kravet som innebar att det insamlade materialet enbart skulle användas i forskningssyfte. 

Materialet skulle heller inte utlånas i kommersiellt syfte. Jag talade också om var studiens 

resultat skulle publiceras samt frågade om de vill ha en kopia av rapporten (Esaiasson et al., 

2004, 441ff).  

5. Resultat och analys 

5.1 Respondenternas situationer och positioner 

Kvinnorna i studien lever under relativt likartade förhållanden. Alla är högskolestudenter, 

men deras val av utbildning och studieort skiljer sig. De befinner sig också i olika stadier av 
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sina utbildningar. Jessica som är 21 år läser sitt första år och ska fortsätta i ytterligare tre år. 

24-åriga Maria är inne på sitt andra år och har ett och ett halvt år kvar till examen. 23-åriga 

Anna och 26-åriga Karin har studerat i tre år och kommer troligen att läsa i minst ett år till. 

25-åriga Linda är snart färdig med sin femåriga utbildning och har börjat söka arbete. En av 

kvinnorna bor tillsammans med sin pojkvän, de övriga har egna lägenheter.  

Kvinnorna befinner sig i gränslandet mellan att vara ungdom och att vara vuxen, dock finns 

vissa skillnader i kvinnornas upplevelser. Alla beskriver att de i vissa aspekter ser sig som 

vuxna, men att de i andra avseenden känner sig mer som ungdomar. Att vara vuxen för-

knippar de till viss del med att ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Kvinnorna har 

flyttat hemifrån och utformat sina egna rutiner. De sköter sig själva och gör sina egna val. 

Anna säger: ”Jag ser mig delvis som en vuxen människa. Jag gör mina egna val, jag betalar 

mina räkningar, jag sköter livet som en vuxen, men jag känner mig inte som en vuxen fullt 

ut.” Den avgörande orsaken till att hon ändå anser att hon är ungdom beror på att hon ”… inte 

lever som en klassisk vuxen.” Min tolkning är att hon menar att hennes livsstil i högre grad 

associeras med att vara ungdom. Hon berättar t.ex. att en viktig del i hennes liv är att umgås 

med vänner och att festa och ha kul. Ytterligare tre kvinnor känner sig mer som ungdomar än 

vuxna trots att de flyttat hemifrån och sköter livet på egen hand och även för dessa är um-

gängeslivet med vännerna väldigt betydelsefullt.  

En av kvinnorna säger att hon till viss del känner sig som ungdom då hon fortfarande har stort 

behov av stöd från föräldrarna, men till största delen ser hon sig ändå som vuxen. Hennes 

livsstil skiljer sig från de övrigas. Hon bor tillsammans med sin pojkvän och de viktigaste 

personerna i hennes liv är hennes sambo och övrig familj. Detta stärker att livsstilen har 

betydelse för upplevelsen av att vara vuxen. Denna kvinna har lämnat ungdomsfasen där 

vännerna spelar en central roll och har istället fått andra prioriteringar. Hon är dessutom i färd 

med att avsluta sin utbildning och har börjat söka arbete och detta inverkar troligen också på 

upplevelsen att vara vuxen. Studien ger inga belägg för att det finns ett samband mellan ålder 

och upplevelsen av att vara vuxen vilket man eventuellt kan tro. Den äldsta kvinnan i studien 

anser att hon huvudsakligen är ungdom. 
 

För samliga kvinnor spelar föräldrarna en viktig roll. Att veta att de finns med i bakgrunden 

ger trygghet, de vet att de alltid kan vända sig till dem för att få stöd och hjälp. Marias 

uttalande sammanfattar kvinnornas ståndpunkt: 
Under den här tidpunkten i mitt liv i alla fall, när man står lite mellan barndom och vuxenliv så 
känns det jätteviktigt att ha trygga personer i sin närhet och som man vet finns med vad som än 
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händer. Även om man gör lite snedsteg eller hamnar lite fel så är det ändå människor som finns 
med och det känns som att min mamma och pappa skulle aldrig svika mig. 
 

Intervjuerna visar att kvinnornas nuvarande situationer ger upphov till blandade känslor. Fyra 

kvinnor säger att de har en viss kontroll och att de är relativt nöjda med nuvarande förhållan-

den, men att de samtidigt känner en viss oro till följd av de krav de upplever att samhället 

ställer och som främst handlar om arbete och framtida karriärer. Linda som är på väg att 

avsluta sin utbildning upplever stor otrygghet för närvarande på grund av den osäkra fram-

tiden efter utbildningen.  

5.2 Respondenternas upplevelser av individualiseringen i samhället  

Kvinnorna anser att de lever i ett samhälle där fokusering vid den enskilda människan sker. 

Människor ställs inför en mängd olika val och i samhället betonas valfrihet och ökade 

möjligheter till självförverkligande, men det innebär samtidigt att kraven på den enskilda 

människans beslutförmåga ökar. Anna sammanfattar vad kvinnorna menar är en 

grundläggande attityd i samhället: 
… att man själv som individ ska skapa sin tillvaro, att vi hela tiden ställs inför så många val och att allting 
är möjligt för alla i dagens samhälle och att det är upp till en själv vad man väljer att göra av sitt liv.  

 

De ökande krav som människor känner och försöker leva upp till har, menar kvinnorna, 

medfört ett tuffare samhällsklimat.  Karin beskriver att samhället är: 
ett ganska hårt samhälle. Det finns väldigt många olika krav på individen som den ska leva upp till från 
väldigt många olika håll. Man ska lyckas på väldigt många olika sätt och själva lyckan, att lyckas i sig, är 
också ett krav. 
 

Det hårdnade samhällsklimatet beror enligt kvinnorna på att dagens samhällsvillkor tvingar 

människor att bli mer egoistiska. För att lyckas måste varje individ kämpa hårdare och se till 

sitt eget bästa och då kan det hända att människor sårar varandra på vägen och att, menar 

Anna, ”… de som är lite svagare i samhället lättare slås ut när det ser ut så här.” 

De ökade kraven på individen medför, menar kvinnorna, att stressen i samhället stiger vilket 

ökar människors psykiska belastning. Maria säger att hon ”… blir jättestressad av valen. … 

när det är så många val, då är det mest bara att stå mitt i alltihop och känna sig ambivalent.”  
 

I valmöjligheternas spår, menar kvinnorna, ökar människors sårbarhet. Eftersom samhället 

erbjuder möjligheter för alla kan det kännas som om det inte är riktigt acceptabelt att miss-

lyckas vilket resulterar i en ökad rädsla för just detta. Sårbarheten ökar också genom att 

människor i högre grad än tidigare förväntas hantera sina liv på egen hand. Karin säger ”allt 

är ju väldigt individstyrt, du är ganska ensam också tror jag i det här samhället, eftersom allt 

är upp till dig själv så har du inte samma trygghet att falla tillbaks till.” Jag tolkar att hon 
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menar att de kollektiva former som förr omgav människor gav människor ett större mått av 

trygghet jämfört med idag då individen i högre grad är utelämnad åt sig själv.  
 

I studien framkommer att kvinnorna tycker att de lever i ett samhälle där människor är fria att 

forma sina liv på egen hand, men de framhåller samtidigt att könsroller dröjer kvar och skapar 

krav för kvinnor, både i privatlivet och på arbetet. Flera av kvinnorna känner t.ex. att det finns 

förväntningar på att de ska göra karriär och samtidigt ta huvudansvaret för hem och familj. 

Linda säger ”… man förväntas ta hand om hemmet och så vidare som kvinnor gjort i alla 

tider samtidigt som man nu har alla krav som männen tidigare har haft på att ha en 

framgångsrik yrkeskarriär.” Könsroller lever även kvar inom andra områden och bidrar till 

att kraven på unga kvinnor förstärks. Kvinnorna menar att kraven på unga kvinnor är oändliga 

i dagens samhälle. Karin ger en summering av de krav som de känner: 
Det finns ju sådana uttalade, typ man ska vara duktig i skolan, man ska göra karriär, man ska vara snygg, 
man ska vara social, man ska vara trevlig, man ska ha många kompisar, man ska ha ett intellektuellt liv, 
alltså det finns hur mycket som helst.  

 

Jag tolkar att kvinnorna uppfattar dagens samhälle som ett samhälle i förändring. De anser att 

människor har stor frihet att själva välja hur deras liv ska se ut, men upplever samtidigt att 

gamla sociala former lever kvar och påverkar människor vilket tyder på att samhället ännu 

inte är helt individualiserat. 
 

Kvinnorna menar också att dagens samhälle kännetecknas av snabba förändringar vilket bl.a. 

påverkar konjunkturerna på arbetsmarknaden och bidrar till att osäkerheten i samhället växer. 

En konsekvens av detta, menar de, kan bli att de hamnar i arbetslöshet den dag deras studier 

är avslutade. Anna ger uttryck för kvinnornas oro. Hon frågar sig ” … kommer jag att få 

något jobb eller kommer det att sluta med att jag sitter med en massa studieskulder?” 
 

Kvinnorna anser att kvinnors otrygghet i samhället ökar genom att det fortfarande finns en 

attityd att kvinnor är underlägsna män vilket bl. a. kan se i arbetslivet, t.ex. i form av löne-

skillnader. Samtliga kvinnor tror att de löper risk att diskrimineras på arbetsmarknaden, men i 

dagsläget är det inte något som oroar Karin och Jessica. Maria däremot är väldigt rädd för att 

missgynnas för att hon är kvinna. Hon säger: 
Jag är livrädd för att gå på anställningsintervju efter den här utbildningen för då är man i 25-26 års ålder. 
De flesta skaffar barn mellan 26 och 35 och min chef kommer att sitta där och veta att det här är en kvinna 
som antagligen kommer att få barn någon gång under anställningen här hos oss och då är det nog 
jättesvårt för mig att få jobb… 

 



 28

Även Anna är orolig men hennes oro handlar främst om att inte hinna skaffa sig tillräckligt 

stark ställning på arbetsmarknaden för att få tillbaka arbetet efter eventuell mammaledighet. 

Linda oroar sig för att få sämre löneutveckling eftersom hon sannolikt kommer att vara verk-

sam i en bransch som i relativt hög grad domineras av kvinnor.   
 

Kvinnorna upplever att samhället är väldigt kravfyllt och att dessa krav skapas genom, menar 

Karin, ”… en ständigt pågående process som kommer överallt ifrån.”  Samtliga kvinnor 

pekar på massmedias enorma inflytande när det gäller förmedlingen och spridningen av krav. 

Massmedia påvisar valmöjligheter och framställer ideal och skapar därigenom samtidigt krav. 

Maria pekar på ett av alla krav som unga kvinnor kan känna. ”Bara det att man ska ha platt 

mage när man kommer över 22-års ålder, då är den inte så platt längre. Man ser ju inte ut 

som en 17-åring i kroppen längre som alla modeller gör.”  

Flera kvinnor menar att kvinnor även skapar krav genom att jämföra sig med varandra. De 

anser också att krav överförs mellan generationer i hemmen och att de förmedlas i skolan där 

flickor förväntas vara ordentligare och lugnare än pojkar. Flera av dem menar också att de bär 

med sig outtalade krav inombords som är svåra att sätta ord på. Kvinnorna upplever att kraven 

i samhället genomsyrar människors liv inom en rad områden. Idag ska människor kunna för-

ena yrkesliv med en givande fritid där plats ska finnas för familj, vänner och fritidsintressen. 

Jessica menar att det finns ett krav på ”att alla ska hinna med alla delarna.”  

Tre kvinnor tror att kraven är högre på unga kvinnor jämfört med unga män och det beror på 

könsrollstänkandet i samhället. De menar att det finns en mer tillåtanden attityd gentemot 

unga män. De förväntas inte vara lika ordentliga och duktiga som unga kvinnor och män-

niskor har större överseende med att unga män kan vara lite mindre mogna än unga kvinnor. 

Två kvinnor anser att det troligen inte finns några egentliga skillnader mellan kraven som 

dessa kvinnor och män känner. De menar att unga män säkert också upplever en mängd krav, 

men eftersom kvinnors problem uppmärksammas och uttalas i mycket högre utsträckning kan 

intrycket bli att det ställs högre krav på unga kvinnor än på unga män. 
 

Kvinnorna tycker att osäkerheten och otryggheten i stor i dagens samhälle. Förutom de osäkra 

villkoren på arbetsmarknaden nämner flera den otrygghet det innebär att ständigt behöva vara 

observant på risken att drabbas av våld. Dessa kvinnor är ofta ute på kvällstid och de menar 

att det framför allt är hemfärden till den egna bostaden som innebär ett risktagande som måste 

beräknas. Detta innebär en stor otrygghet för kvinnorna, men Anna menar att den även 

drabbar män. ”Jag kan känna en otrygghet över det, samhället är ju inte tryggt att gå runt i 
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som tjej på kvällstid, det är i och för sig inte säkert för killar heller.” Att ständigt behöva 

kalkylera risker kan, menar Karin, leda till att rädslan för våld accelererar vilket kan leda till 

passivisering. Hon säger ”det finns folk som blir så rädda att de inte vågar göra någonting.”  
 

Samtliga kvinnor upplever att det finns en stor press i dagens samhälle, men menar också att 

det finns fördelar som inte fanns förr när samhällsklimatet såg annorlunda ut. De betonar att 

den ökade valfriheten är bra. Anna menar att en positiv aspekt är ”… att man just har chansen 

att förverkliga sig själv, sina drömmar allt utifrån sina egna önskemål.” Även de övriga anser 

att dagens samhälle är positivt i bemärkelsen att människor inte längre av tradition tvingas in i 

givna mönster och att de lättare kan frigöra sig från föräldrar. En positiv sida av dagens sam-

hälle är också att livet idag är mindre fysiskt krävande.  

5.3 Respondenternas hantering av individualiseringen i samhället  

Intervjuerna visar att kvinnorna har en tydlig uppfattning om de strukturella villkor som 

existerar idag. För att möta osäkerheten som finns på arbetsmarknaden och stärka den egna 

konkurrenskraften ägnar sig samtliga kvinnor åt högre studier. Livsstilen som student ger 

struktur i deras liv och bidrar till känslor av grundtrygghet. Fasta rutiner formar deras vardag 

och underlättar avvägningarna mellan studier och fritid. Livsstilen anger även ramarna för 

t.ex. konsumtion av nöjen, kläder och matvaror. Linda som är på väg att avsluta sina studier 

beskriver hur känslan av otrygghet ökar när livsstilen håller på att förändras. Hon säger: 
Jag håller på att avsluta min utbildning och vid sidan av det håller jag på att söka jobb. Det är väl det som 
jag upplever just nu som den största källan till otrygghet i min vardag att jag inte har fått något jobb än 
och jag vet inte var jag kommer att få jobb och sedan funderar man ju förstås en hel del på vilken stad det 
här kommer att bli och om vi hittar någonstans att bo… 
 

Fyra kvinnors grundinställning är att det är de själva som måste hantera sina livsvillkor. När 

rättesnören saknas måste de själva hitta lösningar och fatta nödvändiga beslut i livet. Karin 

säger: 
… hela grejen hur samhället fungerar är väl att du ska vända dig till dig själv på något vis, att det är det 
som blir i slutändan, typ du ska själv vara din egen rådgivare men det är väl det som är svårt när man inte 
har några tydliga mönster att följa någon annanstans. 

 
En av kvinnorna är kristen och för henne är religionen en ledstjärna som ger stöd och 

trygghet. Hon säger ”eftersom jag är kristen så tänker jag att Gud ska leda mig in på rätt 

väg…” Min tolkning är att hon anser att Gud har det övergripande ansvaret i hennes liv. Detta 

styrks genom att hon vid ett annat tillfälle säger att ”… det som är meningen ska hända det 

kommer att hända.” Hon tillägger att hon i vardagen även frågar familj och vänner om råd.  
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Samtliga kvinnor upplever att det är betungande att ständigt konfronteras med samhällets 

krav. För att underlätta pressen som dessa medför anser kvinnorna att det är viktigt att få stöd 

genom att ha en öppen dialog med vänner i samma situation och med föräldrar. Linda säger: 
Det finns många sådana yttre grejer som man funderar över. Det känns ofta bättre om man får ventilera 
dem och prata om det med sina närmaste och sin familj och så, då tycker jag att jag klarar av sådana krav. 

 

Anna menar att det är viktigt att prata om kraven eftersom samtal kan ha en avlastande 

funktion. Hon säger ”jag tror på att ha en öppen dialog om sådana här saker för jag tror att 

det är någonting som människor bygger upp väldigt mycket i sina hjärnor för alla ställs ju 

hela tiden inför samma problem.” 

Kvinnorna anser även att det är viktigt att ha en inre dialog för att kunna avgöra vad som är 

viktigt för dem i livet. Karin sammanfattar kvinnornas uppfattning:  
Jag tror att jag försöker att någonstans sålla och försöka komma fram till vad det är, alltså hålla bort 
allting som man borde och ska göra och komma tillbaks till vad det är jag faktiskt vill göra någonstans, 
typ vad jag tycker är viktigt, så det är så man försöker hantera det… 

       
Genom att ha en inre dialog där egna värderingar och önskningar tydliggörs är det möjligt, 

menar kvinnorna, att hitta ett inre lugn vilket är till stor hjälp för att hantera den stress som 

finns i samhället. Anna menar att det i grunden handlar om att hitta sin identitet i livet. Hon 

säger ”jag tror att det handlar om att har man hittat sin identitet i tillvaron så är det lättare 

att stå emot alla olika former av krav som finns i samhället.” 

Kvinnorna är överens om att fysisk träning också är bra för att hantera kraven och stressen i 

samhället. Samtliga tränar regelbundet på gym eller går långa promenader. Genom träningen 

får de utlopp för den stress som de samlat på sig och samtidigt ger träningen också nya energi 

som ökar motståndskraften mot stress.  

För att inte drabbas av våld beräknar och vidtar kvinnorna åtgärder för att förhindra risk-

situationer. De undviker att gå hem ensamma och väljer istället att cykla, ha sällskap eller att 

åka taxi när andra alternativ saknas. Utifrån de fakta som framkommit tolkar jag samman-

fattningsvis att dessa kvinnor hanterar individualiseringen i dagens samhälle genom att ha en 

reflexiv självorientering som bl.a. innebär att de försöker förutse alternativa händelseförlopp 

genom att tänka, planera, beräknar och anpassa sig till rådande omständigheter.  

5.4 Respondenternas identiteter 

För kvinnorna är kläder, skor och accessoarer viktiga uttrycksmedel för den egna identiteten. 

Samtliga säger att de har medvetna tankar bakom varje inköp de gör och genom dessa 

bestämmer de hur de vill framställa sig. Karin berättar hur hon med hjälp av kläder kan 

konstruera den identitet hon vill ha:  
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Jag tänker mig in i något slags scenario, någon slags person, någon slags händelse när jag har de där 
kläderna det gör jag, som att den där tröjan den skulle kunna passa i en sådan händelse och då skulle man 
kunna vara en sådan typ av person på något vis. 

 
Genom sitt förhållningssätt uppfattar jag att Karin vill uttrycka att hon är en kreativ och 

självständig person som inte låser sig fast i givna mönster, men att hon samtidigt är flexibel 

och har förmågan att anpassa sig efter de sociala regler som finns.  
 

Bakom Marias klädval finns medvetna tankar om att utforma en identitet som passar för 

hennes framtida yrke. Hon säger ”jag vill ju hålla mig till min stil ändå, jag vill vara rätt 

propert klädd och jag tänker nog mycket på det jag utbildar mig till, att jag ska kunna 

representera mig själv på ett bra sätt som lärare…” Min tolkning är att Marias val av ut-

bildning är ett led i hennes identitetsskapande. Hon lägger stort vikt vid att framstå som en 

kompetent och förtroendeingivande person och för att åstadkomma detta prioriterar hon 

kläder och skors utseende framför dess praktiska funktion. Hon säger att ”funktion är nog inte 

så viktigt, det är mer att det ska se bra ut. I och med att jag är så kort så jag vill gärna ha 

höga klackar, hellre det som är snyggt än funktionellt.” 
 

Några kvinnor tycker om att avvika genom att ha en utmärkande stil. Andra väljer att klä sig 

mer diskret. För Anna är det viktigt att hennes kläder påvisar individualitet. ”… när jag 

handlar till en outfit så vill jag ju känna att jag är relativt ensam om att komma i den här 

kreationen så att jag själv kan sticka ut lite med vad jag tycker är min personliga stil.” Jag 

tolkar att hon gärna vill uppfattas som en kreativ och självständig person som har själv-

förtroende nog för att våga stå för sina åsikter. Detta styrks även genom att hon säger:  
Någonstans hoppas jag väl att jag ska vara en av de här människorna som folk tycker har lite originell stil, 
som är lite personliga…och det är väl det jag vill uttrycka, jag är inte en som går i alla andras fotspår så. 

 

Det kan vara så att även Anna anpassar sin framtoning efter den yrkesroll som hon förväntas 

få. Hon har valt en konstnärlig utbildning som hon hoppas ska leda fram till ett arbete inom 

kultursektorn. Även Karin har valt ett yrke inom samma område men hon har inget emot att 

smälta in i mängden ”… så länge man kan förhålla sig till det man gör och inte följa allting 

helt så tycker jag att det är helt ok att vara mainstream.”  Samtidigt säger hon att det är 

viktigt att ha en personlig stil, att ”det är väl på något sätt att man vill representera sig 

själv…” Jag tolkar att Karin är mer flexibel i sin identitet jämfört med Anna eftersom Karin 

väljer att anpassa identiteten efter de situationer hon befinner sig i. En orsak kan vara att hon 

vill ha en mångsidig identitet. Det kan även vara så att Karin ännu inte har hittat den identitet 

hon vill ha.  
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För Linda är det viktigt att hennes kläder är snygga men för den skull har hon ingen önskan 

att skilja ut sig från mängden. Hon säger ”… känner jag att jag trivs med mitt liv och mina val 

och så, så tycker inte jag att det är viktigt.” Min tolkning är att Linda vill vara som folk är 

mest. Hon vill ge intryck av att hon är en kompetent och skötsam person som man kan lita på. 

Hennes yrkesval ligger troligen i linje med hennes identitet eftersom hon valt ett yrke som 

fordrar noggrannhet och förmåga att ge ett förtroendefullt intryck.  

Inte heller Jessica har något stort behov av att avvika men hon säger samtidigt att hon inte vill 

se ut precis som alla andra. ”… jag tycker inte det är viktigt att ha så där jätte iögonfallande 

[stil] så att folk verkligen lägger märke till en, det vill jag inte ha, men jag vill inte heller ha 

samma tröja som fem andra i klassen.”  Jag tolkar att även hon vill ge uttryck för att vara en i 

mängden, men att hon samtidigt vill visa att hon har förmågan att göra självständiga val. 

Jessica har valt ett specialistyrke inom vårdsektorn som kommer att innebära att hon till viss 

del kommer att skilja ut sig vilket troligen passar henne.  
 

Samtliga kvinnor använder accessoarer för att förmedla en personlig ”touch” och känslor av 

kreativitet och lekfullhet samt för att skapa en speciell och lite festligare stämning. 

Majoriteten av kvinnorna anser att deras frisyrer är väldigt viktiga för deras identiteter. Maria 

menar att håret är ett viktigt uttrycksmedel för kvinnlighet. För Linda är frisyren viktig för 

självkänslan. Hon säger ”mycket av självkänslan sitter i håret. Har jag en bra hårdag så 

känner jag att det lyfter hela sinnesstämningen…” Anna som gärna experimenterar med sitt 

hår använder det för att uttrycka ”… lekfullhet och spontanitet och förändring.”  Ingen av 

kvinnorna är tatuerade eller har någon piercing, men två av dem kan tänka sig att tatuera in 

namnen på personer som är väldigt betydelsefulla för dem.  
   

I studien framkommer att samtliga i hög grad är påverkade av de ideal som kvinnorörelsen bar 

fram. De förebilder kvinnorna framhåller påvisar egenskaper som styrka och självständighet, 

engagemang, självförtroende och handlingskraft. Linda säger: 
… när jag ser starka kvinnor som har lyckats, som är väldigt framgångsrika i sin yrkeskarriär eller som 
utstrålar bra självförtroende, som är duktiga på att föra fram ett budskap, då kan jag känna att, wow så 
där skulle jag vilja vara.  

 
Min tolkning är att Linda beundrar människor som ger ett förtroendefullt intryck. Troligen 

strävar hon efter att bli en stark och självständig person som tar plats och står för sina åsikter.  

Maria delar hennes ideal och de egenskaper hon uppskattar hittar hon bl.a. hos sin mamma. 

Hon säger: 
Min största förebild genom livet har ju varit min mamma faktiskt. Jag har alltid sett henne som en väldigt 
stark kvinna… jag vill vara stark, jag vill att folk ska se mig som en stark kvinna. Jag har alltid tyckt om 
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filmer som handlar om affärskvinnor som är starka och som klarar av det här att ha barn och familj, som 
klara av allt, den här superkvinnan. 

 
 
Också Jessica har kvinnliga förebilder i form av mamma och mormor. Båda kvinnorna 

utstrålar styrka och har lyckats bra i livet trots att de ibland råkat ut för svårigheter. Jessica 

berättar att hennes mormor ”… vågar säga vad hon tycker och har klarat sig i livet bra även 

fast hon kommer från fattiga förhållanden. Hon klarar sig själv, i många år nu också sedan 

efter att morfar dog”. 
 

För Anna är båda hennes föräldrar bra förebilder som bl.a. förmedlar tillit vilket hon värde-

sätter högt. Hon beundrar även människor som har ett starkt engagemang ”… där man inte 

väntar sig någonting tillbaka, ett ödmjukt sätt att se på medmänniskor och meddjur… ett 

brinnande engagemang för att förbättra för någon annan…”. Karin ser sin pappa som en 

förebild som trots hög ålder förmedlar handlingskraft och livsglädje. Hon berättar ”… min 

pappa är en förebild där för att han är väldigt gammal men han är otroligt aktiv och gör 

saker hela tiden.” 
 

De egenskaper kvinnorna lyfter fram hos sina förebilder återspeglas även i svaren på frågan 

om deras roll i en framtida kärleksrelation. De betonar att det är väldigt viktigt att deras fram-

tida förhållanden bygger på jämlikhet och delat ansvar. För kvinnorna är det viktigt att båda 

parter ges utrymme för att leva självständiga liv. De anser att förhållanden ska bygga på tillit 

och respekt för varandras åsikter och behov. Maria sammanfattar kvinnornas uppfattningar:  
Jag vill inte, självklart vill jag leva mitt liv ihop med någon annan, en man liksom, men jag vill inte sitta 
ihop med honom, utan jag vill fortfarande ha min självständighet… jag ska vara stark, jag ska inte  
underordna mig, inte vara beroende ekonomiskt, nej det vill jag inte. 
 

5.5 Respondenternas framtidsplanering  

Intervjuerna visar att det finns vissa variationer i kvinnornas framtidsplanering. För Linda 

som strax är klar med sin utbildning är det främsta framtidsmålet att ”… skaffa ett jobb och 

tjäna pengar.”  I dagsläget känner hon stor otrygghet eftersom hon ännu inte har något arbete 

och det medför att hennes planering är begränsad till högst ett par månader. Hon säger att hon 

inte vill göra någon mer omfattande planering förrän hon hittat ett jobb som hon trivs med . 

”… när jag har det så känner jag att då kan jag börja fundera på resten av framtiden.”  Den 

strukturella osäkerheten, som uppstår till följd av de snabba samhällsförändringarna, medför 

troligen att Linda för närvarande känner sig fångad i ett utdraget nu där gränsen mellan nutid 

och framtid är otydlig. Tidsuppfattningen påverkar i sin tur hennes långsiktiga planering. 
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Samtidigt är hon ändå optimistisk och ser framtiden som en positiv utmaning. Hon menar att 

”… nu finns ju alla chanser att forma sin framtid.”  För att hantera sin situation uppfatta jag 

att Linda har ett reflexivt förhållningssätt. Hon anser att hon själv har ansvar för att forma den 

framtid hon vill ha och att hon behöver göra aktiva insatser och anpassa sig till den struktur 

som finns för att hon ska kunna uppnå sina mål. Trots den strukturella osäkerheten bedömer 

hon att hon har goda chanser att få ett arbete inom en snar framtid eftersom hon strax är klar 

med sin femåriga utbildning.  

Liksom Linda har Anna och Karin otydliga planer inför framtiden. Enligt redovisad fakta  be-

finner sig både Anna och Karin i ungdomsfasen. Båda är singlar och prioriterar just nu att 

festa och ha kul med kompisar vid sidan av studierna. Eftersom de är singlar är det förmod-

ligen angelägnare för dem att i första hand träffa en partner än att planera för framtida familje-

liv. Anna säger att hon ännu inte har hunnit förverkliga sig själv och att hon därför inte är redo 

att skaffa barn och bilda familj. Den dag hon gör det ska hon ”… vara hundra procent 

inriktad på att barnens liv går först. När man har fått barn så kan man aldrig sätta sig själv 

främst igen…” Jag tolkar att Anna upplever att det är en frihet att få fokusera på sig själv. Det 

framtida livet som förälder kopplar hon samman med ett större ansvarstagande som innebär 

att hennes egna behov kommer att åsidosättas till viss del.  

Min uppfattning är således att både Anna och Karin är fullt upptagna med att leva i nuet och 

njuta av den studietid de ännu har. Även dessa kvinnor upplever troligtvis att nutid och fram-

tid flyter samman till ett expanderat nu på grund av de snabba förändringar som hela tiden 

sker och det påverkar även deras framtidsplanering. Anna säger att hon brukar ha en över-

gripande odetaljerad plan för ett halvår framåt som kompletteras med mer detaljerade planer 

vecka för vecka. De framtidsplaner hon har handlar om att sommarjobba och att åka på festi-

val med kompisar. Hon menar att det är svårt att göra långsiktiga planer för framtiden efter-

som mycket i hennes nuvarande situation är osäkert. I dagsläget vill hon gärna stanna kvar på 

sin studieort efter avslutade studier, men hon vet inte om det går att förverkliga. Hon säger: 
… det där beror ju väldigt mycket på vad man får för jobb, vad det finns för jobbmöjligheter och sedan 
även när min utbildning tar slut så kommer ju alla vänner att flytta härifrån så det är så mycket som är 
osäkert inför framtiden och som man inte kan planera. Jag kanske träffar någon man som kommer ifrån 
någon annan stad, alltså det är väldigt svårt att planera inför framtiden. 
 

Även Karin har vaga framtidsplaner. Hon har någon slags uppfattning om vad som kommer 

att hända när hon tagit sin examen om ett år, men hon har inga långsiktiga planer. Hennes 

planering omfattar främst timmar, dagar och veckor. I dagsläget är hennes planer att bli klar 

med den c-uppsats som hon skriver och att njuta av den tid som kommer därefter samt att 

sommarjobba under lovet. När det gäller framtida arbete tror både Anna och Karin att de 
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kommer att få diverse projektanställningar som så småningom leder fram till fasta anställ-

ningar. Min tolkning är att både Anna och Karin anser att det sker så snabba förändringar i 

samhället och att det ger så pass osäkra villkor att långsiktig planering omöjliggörs. Istället 

har de en reflexiv hållning och räknar med att forma sina liv i relation till rådande omständig-

heter. Både Karin och Anna har valt breda utbildningar som inte leder fram till några speci-

fika yrken och detta kan förstärka deras osäkerhet. För att minska osäkerheten som deras 

tidsuppfattning ger uppfattar jag att de kombinerar linjär och periodisk tid. Istället för att ha 

en linjär tidsuppfattning, där fasta anställningarna blir ett led i en linjär utveckling, tror de att 

målet kommer att uppnås efter ett antal periodvis avgränsade projektanställningar.  
 

Jessicas inriktning i nuläget är att fullfölja utbildningen, men hon har en vision om hur hon 

skulle vilja att hennes liv ser ut om tio år.  Den handlar om att få ett arbete och att få möjlighet 

att resa mer. I framtiden vill hon skaffa familj och gärna bo på landet. Jessica tycker inte att 

det är någon större idé att planera för framtiden. Hon säger ”… jag tar det väl som det 

kommer. Ja man vet ju, det blir ju aldrig som man har tänkt sig.” Jag tolkar att Jessica har 

erfarenhet av att omständigheter kan förändras snabbt vilket ger en känsla av osäkerhet. För 

att hantera osäkerheten har hon en realistisk hållning i livet. I sin planering inkluderar hon 

riskerna för snabba förändringar och bedömer att det därför inte är någon större idé att hänge 

sig åt alltför mycket planerande. Eftersom Jessica framtidsplanering begränsas av de snabba 

förändringar som sker, har även hon troligtvis känslan av att leva i ett utdraget nu, men hon 

upplever förmodligen en lägre grad av osäkerhet jämfört med Linda, Anna och Karin. Dels 

för att hon just har påbörjat sin utbildning, men främst på grund av utbildningsvalet. För att 

minska framtidens osäkerhet har Jessica valt att utbilda sig till ett s.k. bristyrke. Min tolkning 

är att denna förvissning ger en viss trygghet, men hon säger samtidigt att hon är medveten om 

att förändringar kan ske, vilket kan göra att hon är arbetslös om tio år. Jag tolkar att även 

Jessica har en reflexiv självorientering. Genom att tänka, beräkna och anpassa sig till rådande 

struktur hoppas hon kunna forma den framtid hon vill ha.  
 

Marias tidsuppfattning kan förefalla olik de övrigas. För Maria är framtiden ständigt aktuell 

och hon upplever att det är svårt att leva i nuet på grund av den press hon känner. Hon säger   
… man försöker leva i nuet och tänka på bara tiden nu men det är väldigt svårt. Man går en utbildning för 
att sedan få ett bra jobb och som kvinna ska man också hinna med barn och familj en dag… 

 
Maria säger att hon har svårt att leva i nuet i och med att hon är väldigt fokuserad på fram-

tiden och alltid har den i tankarna. Min tolkning är att även Marias upplevelse av nuet och 

framtiden sammanfaller. För henne blir framtiden en del av nuet och även hon lever således i 
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ett utdraget nu. Maria upplever att nuet är fyllt av förväntningar och det medför att hon tycker 

att tiden accelererar, vilket ger känslan av att alltid ha bråttom och hon känner därför att hon 

aldrig är i riktig kontakt med nuet. Trots att Maria lever i ett utdraget nu har hon planer som 

omfattar de närmaste åren framöver. Hon berättar att hon vill: 
  … gå ut här från skolan, förhoppningsvis få ett jobb direkt, jobba något år, kanske gifta mig. Jag vill nog 
gifta mig innan jag skaffar barn. Sedan vill jag vara gift något år med min man, kanske ut och resa lite på 
sommaren och uppleva saker tillsammans och sedan när man börjar närma sig 29-30 så kanske börja 
tänka på barn och så.  

 
För att säkra sin framtida försörjning har Maria förutom sina högskolestudier även en under-

sköterskeexamen att falla tillbaka på om det skulle visa sig vara svårt att få arbete som lärare. 

Hon menar att ”... inom vården kommer det ju alltid att finnas jobb även om det bara är tim-

vikariat så pengar kommer jag nog att kunna få in.” Hon räknar med att få kämpa lite innan 

hon slutligen får det drömjobb som hon nu utbildar sig till. Hon tänker sig ”… att det går i 

steg.”  Jag uppfattar att även Maria försöker minska den osäkerhet som hennes tidsuppfatt-

ning ger genom att kombinera linjär och periodisk tid. Hon föreställer sig att hon kommer att 

få sitt drömjobb efter att ha arbetat i olika periodvis avgränsade jobb.  

Maria har även ett stadigt förhållande som hon hoppas ska leda till giftermål, men hon är 

medveten om att förhållanden kan förändras. Hon säger ”sedan när det gäller 

kärleksförhållanden så, man vet aldrig med dem. Det kanske inte alls är den person som jag 

är med nu som jag kommer att gifta mig med en dag. Det kan tänkas, menar hon, att hon står 

där utan man när hon är 30 men, säger Maria, ”… då får jag göra om planerna helt, vem jag 

satsar på.” Jag tolkar därför att även Maria har ett reflexivt förhållningssätt eftersom hon 

reflekterar över de val hon gör och planerar att anpassa sig efter de omständigheter som råder.  
 

Trots att majoriteten av kvinnorna saknar konkreta planer för framtiden har samtliga ändå en 

vision om att ha familj och barn jämsides med sina yrkeskarriärer. Jessica tror inte att det 

kommer att innebära några större problem att kombinera föräldraskap med rollen som yrkes-

arbetande. Hon anser att samhällets stöd i form av dagis ger bra förutsättningar för både 

yrkes- och familjeliv och menar att de flesta klarar av att kombinera de olika rollerna idag.  
 

De andra kvinnorna är däremot bekymrade över hur tiden ska räcka till för både arbete och 

familj. Maria, Anna och Linda hänvisar till tradition och tror därför att de kommer att ha ett 

större ansvar för hem och familj jämfört med deras partner, men poängterar samtidigt att deras 

förhållanden ska bygga på jämställdhet och delat ansvar. För att ge utrymme för både arbete 

och familj kan de tänka sig att dra ner på karriärambitionerna under en begränsad tid t.ex. 

genom att arbeta deltid. Min tolkning är att kvinnorna förutsätter att de ska leva tillsammans 
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med barnens fäder och att de ska ha huvudansvaret för familjens försörjning. Samma utgångs-

punkt finns troligen hos Jessica som säger att hon gärna vill arbeta halvtid när barnen är små.  

Karin har en annan inställning till det framtida livet som förälder. Hon säger ”… min roll som 

kvinna är att jag får ha det slutgiltiga ansvaret för barnen. Mannen kan ju dra liksom. Han 

kan skilja sig och skiljer vi oss så kommer jag att få huvudansvaret för barnen.”  För att få 

vardagen att fungera i framtiden räknar hon med ett dagligt ”trixande”. Min tolkning är att 

Karin är inställd på att självständigt ta ansvar den dag hon blir förälder. En förklaring kan vara 

att hon har uppfattningen att män tar mindre ansvar för barn än vad kvinnor gör.  

6. Diskussion och slutsats med anknytningar till tidigare forskning och teori  

Syftet med studien är att bidra till fördjupad kunskap om hur det är att vara ung kvinna idag. 

Vilka särdrag anser unga kvinnor att dagens individualiserade samhälle har och hur hanterar 

de detta?  

Jag vill även få kunskap om deras planering för framtiden. Vilken påverkan har deras 

nuvarande situationer och positioner på deras framtidsplanering? Har de långsiktiga planer 

eller lever de huvudsakligen i nuet? Vidare vill jag även få kunskap om vad kvinnorna vill 

förmedla med sina identiteter.  

6.1 Respondenternas situationer och positioner 

Intervjuerna visar att kvinnornas situationer och positioner är relativt likartade i nuläget. Alla 

är högskolestudenter, men deras val av utbildning och studieort varierar liksom utbildnings-

skede. Kvinnorna är i åldrarna 21-26 år och alla är inriktade på att få arbete efter examen. För 

samtliga är föräldrarna väldigt betydelsefulla. De finns med i bakgrunden och ger stöd vilket 

kvinnorna upplever som en trygghet. I vissa aspekter räknar kvinnorna sig som ungdomar 

trots att de sedan länge har passerat myndighetsåldern och detta styrker att dagens ungdoms-

period förlängs till följd av arbetsmarknadens utbildningskrav (Brannen & Nilsen, 2002, 515). 

Fyra kvinnor anser att de främst är ungdomar trots att de har flyttat hemifrån och lever själv-

ständiga liv. De poängterar att de är vuxna i aspekten att de tar ansvar för sina handlingar och 

sköter sin egen ekonomi, men orsaken till att de huvudsakligen känner sig som ungdomar 

beror på deras livsstil. Kvinnorna tycker om att festa och ha kul och de fäster stor vikt vid sina 

vänner och detta levnadssätt kopplar de samman med att vara ungdomar. Den kvinna som 

strax är klar med sin utbildning och har börjat söka jobb räknar sig däremot som vuxen. Hon 

är också sambo och har andra prioriteringar än de övriga vilket stärker att livsstil har be-
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tydelse för känslan att vara vuxen. I studien ses inget samband mellan ålder och känslan av att 

vara vuxen. Den äldsta kvinnan ser sig själv som ungdom.  

I Aronsons studie (2008, 64ff) ansåg respondenterna att känslan av att vara vuxen samman-

hänger med att inte längre vara ekonomiskt beroende av föräldrar samt att själv bli förälder. 

En tänkbar anledning till variationen i resultatet kan vara att levnadsvillkoren är annorlunda i 

Sverige jämfört med USA där Aronsons studie gjordes. I överensstämmelse med Beck och 

Beck-Gernsheims individualiseringsteori (2002, 2f) dikteras svenska medborgares levnads-

villkor av de regelverk som fastställs av välfärdsstat, arbetsmarknad och institutioner. Med 

stöd av det sociala trygghetssystemet kan ungdomar bli ekonomiskt oberoende från sina 

föräldrar vid t.ex. studier. I gengäld förbinder de sig att uppfylla de krav på resultat som ställs.  

Eftersom svenska ungdomar genom detta system kan bli ekonomiskt oberoende av föräldrar 

redan vid en relativt låg ålder, är det troligt att de inte gör lika stark koppling mellan att vara 

ekonomiskt oberoende av föräldrar och att vara vuxen som de amerikanska studenterna gör. 

Till skillnad från de svenska levnadsvillkoren dikteras de amerikanska i högre grad av mark-

naden, vilket troligtvis innebär att amerikanska studenter i högre grad är beroende av föräldra-

stöd vid studier jämfört med svenska studenter. Det är sannolikt att de amerikanska studen-

terna ser ett starkare samband mellan att klara den egna försörjningen och att vara vuxen än 

de svenska studenter som kan blir oberoende av föräldrar med hjälp av bidragssystemet.  

6.2 Respondenternas upplevelser av individualiseringen i samhället   

Kvinnornas synpunkter om dagens samhällsklimat stämmer väl överens med det synsätt Beck 

och Beck-Gernsheims individualiseringsteori (2002, 2f) ger. Kvinnorna upplever att de 

levnadssätt som förr dikterades av t.ex. traditioner och religion försvagas, och att denna 

förskjutning av det kollektiva perspektivet medfört en fokusering vid individen. Idag, menar 

de, är varje människa skyldig att själv forma sin biografi genom att agera aktivt och göra 

strategiska val mellan den mångfald av alternativ som existerar. Dagens människa är hon som 

väljer mellan möjligheter, en ”homo optionis”. I enlighet med individualiseringsteorin menar 

dessa kvinnor att fokuseringen vid individen har grundlagt en attityd i samhället som säger att 

alla kan lyckas vilket resulterar i ett hårdare och mer egoistiskt samhällsklimat där människor 

tvingas slå sig fram och kämpa i hopp om att nå högre positioner. Enligt Beck och Beck-

Gernsheim och dessa kvinnor innebär kraven på individuell framgång samtidigt att 

människors utsatthet ökar. Framgång kan snabbt förvandlas till motgång, inte minst på grund 

av de hastiga förändringarna som sker t.ex. på arbetsmarknaden. Följden blir att människors 

rädsla för misslyckande stiger och det bidrar till att stressen i samhället accelererar vilket 
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innebär ökad psykisk påfrestning. Sårbarheten växer också av att människor, på grund av det 

kollektiva sönderfallet, är mer utlämnade att själva hantera de problem och svårigheter de 

ställs inför. 

Liksom kvinnorna i Dickersons studie (2004, 338f) upplever dessa kvinnor att det ställs höga 

krav på unga kvinnor som sätter press på deras beteende. Många känner t.ex. att de förväntas 

göra karriär och samtidigt ha huvudansvar för hem och familj. Dessutom ska de vara smala 

och snygga. Liksom Dickerson anser dessa kvinnor att det framför allt är massmedia som 

framställer och förmedlar kraven på unga kvinnor. Kvinnorna instämmer även i Dickersons 

utsaga att krav förmedlas i hemmen och i skolan. Dessa kvinnor menar också att krav uppstår 

genom att kvinnor pressar varandra. Tre av kvinnorna i denna studie anser att kraven är högre 

på unga kvinnor än på unga män eftersom toleransen för unga mäns omognad är större. Två 

kvinnor tror däremot inte att det finns några större skillnader mellan könen. Orsaken till att 

kraven på unga kvinnor förefaller att vara högre beror enligt dem på att unga kvinnors 

problem diskuteras i högre utsträckning än unga mäns.  
 

Studien bekräftar Beck och Beck-Gernsheims tes (2002, 2f) att individualiseringen ska ses 

som en trend. Kvinnorna tycker visserligen att dagens samhälle är individualiserat, men upp-

lever samtidigt att gamla sociala former fortfarande påverkar människor vilket tyder på att 

samhället ännu inte kan betraktas som helt individualiserat. Utifrån intervjuerna tvingas jag 

t.ex. konstatera att könsroller fortsätter att inverka negativt på kvinnors livsvillkor vilket be-

fäster ojämlikheten mellan könen. Liksom i Aronsons studie (2008, 71f) är dessa kvinnor 

rädda för att missgynnas på arbetsmarknaden på grund av kön. De amerikanska kvinnornas 

rädsla är i högre grad kopplad till moderskapet än dessa kvinnors, och det beror troligen på att 

villkoren för föräldrar generellt sett är sämre i USA än i Sverige. I Sverige kan föräldrar vara 

barnlediga under en lång tidsperiod och de har rätt att vara lediga för att vårda sjuka barn. Det 

finns även en väl utbyggd barnomsorg.  
 

Förutom de osäkerhetsfaktorer som jag redan berört framhåller kvinnorna även risken för våld 

som en orsak till ökad utsatthet. Att de upplever detta som ett problem innebär inte att man, 

utan att ha statistiska belägg, kan säga att riskerna för våld är högre idag jämfört med förr. Om 

det finns belägg för att det förhåller sig så, kan en anledning vara att den sociala kontrollen i 

samhället har minskat i takt med att de kollektiva formerna försvagats. Även den ökade 

psykiska pressen i dagens samhälle kan vara en orsak till att riskerna för våld stiger eftersom 
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psykisk ohälsa påverkar människors intag av alkohol och andra droger vilket sannolikt 

inverkar på människors våldsbenägenhet. 

I studien betonar kvinnorna även samhällsklimatets positiva sidor och menar att valfriheten 

möjliggör självförverkligande och frigörelse från traditionella band. Att traditionella riktlinjer 

suddas ut innebär dock ett konstant risktagande eftersom ansvaret för det egna valet, som 

tidigare lades på kollektivet eller i Guds hand, vilar på individen. Att forma sitt liv efter egna 

val innebär också att livet blir mindre förutsägbart än om man följer traditionen, vilket kan 

upplevas som en otrygghet. Enligt dessa kvinnor och enligt Beck och Beck-Gernsheims teori 

(2002, 2) kan jag således konstatera att den frihet som erbjuds idag upplevs som osäker.   

6.3 Respondenternas hantering av individualiseringen i samhället   

I individualiseringsteorin (2002, 2f) beskriver Beck och Beck-Gernsheim hur människan 

utlämnas åt sig själv när gamla former för att hantera problem faller sönder. I det moderna 

samhället tvingas hon sätta tilliten till sig själv, istället för som förr, till kollektivet. För att 

lyckas idag, menar Beck och Beck-Gernsheim, måste människan skilja ut sig som individ och 

reflektera och agera aktivt för att stå sig i konkurrensen om samhällets begränsade resurser. 

Dessa kvinnors sätt att förhålla sig stämmer väl överens med Beck och Beck-Gernsheims 

utsaga. Majoriteten av kvinnorna anser att det är de själva som måste hantera sina livsvillkor 

och fatta nödvändiga beslut.  

För att åstadkomma detta har de ett reflexivt förhållningssätt som innebär att de hela tiden 

reflekterar och gör avvägningar mellan de egna valen och de faktiska samhällsvillkoren. 

Intervjuerna visar att kvinnorna är medvetna om de strukturella villkoren i samhället och vet 

att det krävs aktiv handling för bli delaktig i välfärdsstat, arbetsmarknad, institutioner etc. För 

att anpassa sig till de krav som dagens arbetsmarknad ställer studerar samtliga på högskola 

och deras målsättning är få ett arbete efter examen och därigenom bli delaktiga i samhället. 

Det reflexiva förhållningssättet avspeglas även i deras sätt att hantera riskerna för våld som 

finns i samhället och i sättet att hantera stress.  
 

Intervjuerna visar att kvinnornas livsstil som studenter ger dem riktlinjer att följa vilket gör att 

de känner grundtrygghet i livet. Livsstilen talar om för dem hur de ska handla och den ger 

rutiner som underlättar deras val av t.ex. matvaror, kläder och nöjen. Valen de gör ramar 

sedan in deras identiteter som studenter. Detta överensstämmer med Giddens teori (1997, 

101f) att livsstilar ger ett mönster att handla efter vilket gör att livet får ett sammanhang och 

en ordningsföljd som i sin tur ger grundtrygghet i livet.    
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Studien visar att samtliga upplever att osäkerheten är stor i dagens samhälle och att det ställs 

höga krav på dem. Beck och Beck-Gernsheim (2002, 7) beskriver hur människors känslor av 

utsatthet har skapat en marknad för social och psykisk rådgivning. I denna studie har ingen av 

kvinnorna sökt professionell rådgivning. När de behöver någon att tala med vänder de sig 

istället till vänner och familj. Samtalen ger dem möjlighet att sätta ord på känslor vilket ger 

stöd och hjälper till att minska den press de känner. För en av kvinnorna spelar även 

religionen en vägledande roll. Genom att vända sig till Gud får hon hjälp att ta stora beslut i 

livet. Kvinnornas sätt att förhålla sig visar att gamla sociala former som familj och religion 

fortfarande har betydelse för människor.  
 

Alla kvinnor är överens om att det är viktigt att prata om problem, men menar att det till sist 

ändå är de själva som måste ta besluten. För att komma fram till det rätta beslutet är det 

viktigt, menar de, att ha en inre dialog med sig själv. Genom denna är det möjligt att klargöra 

egna behov och önskemål och den hjälper kvinnorna att hitta ett inre lugn som motarbetar 

stress. Deras sätt att förhålla sig överensstämmer med det förhållningssätt som Dickerson 

(2004, 346f) rekommenderar unga kvinnor. Hennes studie visar att unga kvinnor som hanterar 

dagens möjligheter som förväntningar löper risk att drabbas av ångest och depression. För att 

förebygga detta, menar hon, är det viktigt att unga kvinnor lär sig att hålla isär samhällets krav 

och egna behov vilket dessa kvinnor är medvetna om. Dickerson menar att en funktionell 

identitet ska byggas utifrån egna behov, värderingar och övertygelser. 

6.4 Respondenternas identiteter 

Intervjuerna visar att kvinnorna vill uppfattas som starka, kompetenta och kreativa individer 

som har förmågan att stå på egna ben och fatta kloka beslut. De vill gärna förmedla att de har 

bra självförtroende och hög självkänsla. Hos sina förebilder hämtar de egenskaper som styrka, 

självständighet, tillit, handlingskraft och engagemang. Majoriteten av kvinnorna har troligen 

präglats av dessa ideal under sina uppväxtår eftersom de ser sina föräldrar som de viktigaste 

förebilderna. Liksom i Aronsons studie (2008, 56f) är dessa kvinnor påverkade av kvinno-

rörelsens ideal som betonade kvinnors frigörelse och jämställdhet. De eftersträvar att leva 

jämlika och självständiga liv, både i nuet och i framtida relationer. Det är t.ex. väldigt viktigt 

för dem att vara ekonomiskt oberoende liksom att ta plats och våga stå för sina åsikter.  

För att åstadkomma detta konstruerar kvinnorna sina identiteter reflexivt. Bakom deras inköp 

av t.ex. kläder, skor och accessoarer finns alltid en medvetenhet om den egna identiteten och 

de väljer därför omsorgsfullt ut de produkter som överensstämmer med den identitet de 
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eftersträvar. Genom att utforma kroppen på ett speciellt sätt framställer de sedan den identitet 

de vill ha. Kvinnornas handlande stämmer överens med Giddens syn (1997, 89ff) på den egna 

identiteten som ett reflexivt projekt. Genom utseendet berättar kvinnorna vem de vill vara och 

hur de vill att andra ska uppfatta dem. Några väljer att ha en identitet som utmärker sig, andra 

föredrar en diskretare framtoning. För att framstå som en självständig och kreativ individualist 

försöker en kvinna hitta en klädsel som avviker från den gängse så att hon kan vara relativt 

ensam om det hon bär. Den som vill ge ett förtroendefullt intryck väljer istället en diskretare 

klädsel som inte väcker uppmärksamhet. Giddens (1997, 102f) menar att även livsstils- och 

yrkesval är en del av det reflexiva projektet. För närvarande är kvinnornas livsstil att vara 

studenter vilket ger dem en identitet som student. Deras val av utbildning kommer troligen ha 

stor betydelse för deras framtida yrkesval som då kommer att bli en del av deras identiteter. 

En av kvinnorna berättar t.ex. att hon redan nu under utbildningstiden anpassar sin identitet 

till den framtida yrkesrollen genom att klä sig på ett lämpligt sätt. 

6.5 Respondenternas framtidsplanering  

Studien visar att det finns tidsmässiga skillnader i kvinnornas framtidsplanering medan 

planerna i sig liknar varandra. För samtliga är det främst framtidsmålet att få ett arbete efter 

fullföljda studier. Min förförståelse var att kvinnorna skulle ha planer på att upptäcka sig 

själva och världen eftersom utbud av möjligheter är så stort idag, men i studien är det bara en 

av kvinnorna som nämner att hon vill få chans att se sig om i världen innan hon slår sig till ro. 

I dagsläget har de flesta bara kortsiktiga planer. I den mån de har visioner handlar de främst 

om den traditionella drömmen om hem och familj. Liksom en stor andel av respondenterna i 

Brannen och Nilsens studie (2002, 531) har dessa kvinnor inte planer i egentlig bemärkelse, 

dvs. de har inga långsiktiga detaljerade planer om t.ex. arbets-, bostads-, och familje- 

förhållanden vid bestämda tidpunkter i livet. Den planering de har påminner mer om att de är 

inställda på att handla på ett specifikt sätt, trots att det finns inslag av planering på kort sikt. 

Den planering de har sträcker sig från några månader till fem-sex år, vilket betyder att ingen 

av dem ser livet som förutsägbart eller att det kan liknas vid ett planeringsprojekt där detal-

jerade planer för hela livet fastställs. Det motsäger Beck och Beck-Gernsheims teori (2002, 3) 

om att de ökade valmöjligheterna som dagens samhälle erbjuder bidrar till en ökad framtids-

planering. Det strider även mot Giddens tes (1997, 106f) om en ökad livsplanering till följd av 

det ökade utbudet av livsstilar som uppstått i spåren av traditionernas försvinnande.  

Dagens samhälle karaktäriseras av snabba förändringar vilket ökar den strukturella osäker-

heten och detta påverkar kvinnornas planeringsmöjligheter. För att hantera detta har de, som 
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jag tidigare berört, en reflexiv självorientering som innebär att de reflekterar över sina livs-

villkor och i ljuset av dessa försöker hitta egna vägar för att forma den framtid de vill ha. 

Deras sätt att förhålla sig stämmer överens med Beck och Beck-Gernsheims (2002, 2f) utsaga 

att dagens samhällsklimat kräver att individen är reflexiv. För att människan ska lyckas måste 

hon ta ansvar och agera aktivt genom att planera, anpassa, organisera etc. samt kunna hantera 

frustration. Det kan även kopplas till Orranges studie (2003, 25f) där respondenterna också 

hade en reflexiv självorientering och försökte hantera sina framtida roller på arbetsmarknaden 

och i familjelivet genom att ta hänsyn till de snabbt förändrade samhällsvillkoren. Det 

överensstämmer också med resultatet som framkom i Brannen och Nilsens studie (2002, 530) 

där en grupp av respondenterna upplevde framtiden som en risk som är möjlig att beräkna och 

kontrollera. Dessa respondenter tog ett steg i taget och såg till att rusta sig med det som 

behövs inför framtiden. Även i denna studie vidtar kvinnorna åtgärder för att stärka sina 

positioner i framtiden.  

Att dessa kvinnor har begränsad planering skiljer sig däremot från vad Andersons et al. studie 

(2005, 147f) visade. I deras studie hade en stor del av respondenterna från 20 års ålder relativt 

långsiktiga planer inom ett flertal områden. En orsak till olikheten kan vara att de strukturella 

villkoren ansågs som säkrare i Skottland, där studien gjordes, jämfört med de svenska. Det 

kan även bero på att den skotska studien gjordes för tre år sedan och att de strukturella vill-

koren har försämrats sedan dess. Ytterligare en orsak kan vara att de skotska respondenterna 

hade en annan attityd till strukturell osäkerhet och därför inte lät den påverka deras framtids-

planering i lika hög grad som den gör för dessa svenska kvinnor.  
 

Trots att samtliga kvinnors planering är begränsad finns vissa tidsmässiga skillnader i deras 

planering vilket beror på nyansskillnader i deras sätt att uppfatta tid. Studien visar att samtliga 

kvinnor har en tidsuppfattning som skiljer sig från gängse uppfattning av tid som linjär. Till 

följd av de snabba förändringar som hela tiden sker är kvinnornas gränser mellan nutid och 

framtid otydliga vilket gör att nutid och framtid flyter samman och ger upplevelsen av att leva 

i ett expanderat nu. Detta kan kopplas till Nowotnys tidsbegrepp (1994, 58f) om det utdragna 

nuet. Hon menar att de hastiga förändringarna som sker i dagens samhälle gör att människor 

ständigt är upptagna av det som sker i stunden vilket ger en känsla av att framtiden egentligen 

aldrig kommer eller att den kommer före sin tid. Nowotny menar att förändrad upplevelse av 

tid kan medföra att planering inför framtiden begränsas. Eftersom framtiden upplevs som en 

del av nuet blir planering onödig.  
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Den kvinna i studien som strax ska avsluta sin utbildning och som ännu inte har fått någon 

anställning känner troligen den högsta graden av osäkerhet vilket gör att hon uppfattar tiden 

som mest utdragen. Hennes tidsuppfattning omöjliggör långsiktig planering, istället fångas 

hon i nuet och kan bara planera kortsiktigt. Även de övriga upplever att nuet expanderar vilket 

påverkar deras planering. En av kvinnorna har valt att utbilda sig till ett s.k. bristyrke med god 

framtidsprognos i dagsläget, men trots detta känner hon sig ändå inte tillräckligt trygg för att 

göra långsiktiga planer. Den kvinna som har de mest långsiktiga detaljerade planerna är hon 

som i dagsläget känner en lägre grad av osäkerhet jämfört med de andra. Orsaken till detta är 

att hon har två utbildningar som kan leda till arbete och hon är därför säker på att alltid ha en 

fast inkomst. Hon har även ett stadigt förhållande som hon tror ska leda fram till äktenskap. 

Dessa faktorer bidrar troligen till att hon känner sig relativt säker just nu och därför kan 

planera för framtiden. Detta visar att planering är möjlig trots att man upplever tiden som 

utdragen och det stärker samtidigt Nowotnys teori (1994, 58f) om att tidsuppfattningen kan, 

men inte nödvändigtvis, begränsar framtidsplaneringen.  

För att hantera det utdragna nuet och minska den framtida osäkerheten är det nödvändigt, 

menar Nowotny, att kombinera den linjära tiden med periodisk tid vilket gör att nutiden inte 

bara ses som en del av en rak väg som leder till en framtid öppen för utveckling, utan som en 

del av en periodisk rörelse. Studien visar att tre av kvinnorna försöker hantera framtidens 

osäkerhet genom att vara inställda på att de först kommer att jobba i olika periodvis av-

gränsade projekt och att detta så småningom kommer att leda fram till eftertraktade anställ-

ningar. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att denna studie visar att det är den som är 

mest privilegierade som har den största möjligheten att planera för framtiden.   
 

I studien beskriver en av kvinnorna att hon upplever att tiden går allt snabbare vilket kan 

kopplas till Dalys tes (1996, 34f) om att tiden idag upplevs som accelererande. Detta beror på 

att de möjligheter som erbjuds idag vida överstiger vad som tidsmässigt finns utrymme för. 

Tiden går egentligen i samma takt som förr, det är bara utbudet av möjligheter som har ökat 

vilket ger känslan av att tiden går fortare. Intervjuerna visar att kvinnorna vill fortsätta 

yrkesarbeta även efter att de har fått barn och det bekräftar att dagens kvinnor kombinerar 

föräldraskap och yrkesarbete under samma period i livet (Brannen & Nilsen, 2002, 514). 

Samtidigt är majoriteten av kvinnorna rädda för att tiden inte kommer att räcka till för både 

arbete och familj. För att lösa detta dilemma använder kvinnornas den reflexiva hållningen; de 

planerar att arbeta deltid under en period eller att ägna sig åt ett dagligt pusslande. Deras sätt 

att förhålla sig kan knytas till Orranges studie (2003, 25f) där de kvinnliga respondenternas 
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reflexivitet kom till uttryck genom att de planerade att göra avkall på karriären under en be-

gränsad tid. Liksom majoriteten av de manliga och ett flertal av de kvinnliga respondenterna i 

Orranges studie förutsätter majoriteten av kvinnorna i denna studie att deras framtida partner 

ska ha huvudansvaret för familjens försörjning, åtminstone periodvis.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kvinnorna i denna studie vill vara självständiga 

individer som formar sina liv efter egna val, men att de samtidigt även vill ingå i ett kollek-

tivt sammanhang. Möjligen hoppas de, i likhet med respondenterna i Orranges studie (2003, 

28) hitta meningen med livet i familjen. Kanske är det så att ju mer människans liv tenderar 

att bli ett val mellan möjligheter desto större blir känslan av kaos, vilket i sin tur föder en 

längtan efter trygghet och ordning som man hoppas finna i den avgränsade familjen.  

6.6 Mina reflektioner 

I efterhand kan jag tycka att jag borde ha frågat lite om kvinnornas uppväxtförhållanden vilket 

kunde ha gett djupare förståelse för deras värderingar om t.ex. familj och könsroller. Trots 

detta visar studien att dessa kvinnor tillhör en privilegierad grupp i samhället. Alla är födda i 

Sverige och har svenska föräldrar och samtliga uppger att de får stöd och trygghet av föräldrar 

och vänner. Resultatet hade med all sannolikhet blivit annorlunda om kvinnorna hade saknat 

socialt stöd eller haft en annan kulturell bakgrund med andra värderingar än de svenska. 

Dessa kvinnor har goda framtidsförutsättningar. Deras ställning på arbetsmarknaden kommer 

att stärkas av att de har genomgått högskolestudier. De har också förmåga att förhålla sig 

reflexiva till den strukturella osäkerhet som finns i dagens samhälle vilket ökar deras chanser 

att lyckas. 

6.7 Vidare forskning  

I framtiden behövs mer forskning inom området för att öka jämställdheten mellan könen och 

för att förhindra att människor slås ut då samhällsklimatet ger återverkningar t.ex. i form av 

drogmissbruk och/eller långtidssjukskrivningar. Forskning behövs inom ett flertal grupper av 

båda könen, t.ex. bland unga människor som avstått från högre studier och bland unga som 

har en annan kulturell bakgrund än den svenska.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Tidigare forskning; översikt  

 
I Aronsons studie (2008) undersöktes hur unga kvinnor upplevde vägen in i vuxenlivet och 

vilka händelser de kopplade samman med känslan av att bli vuxen. 138 kvinnor, som var 

deltagare in en fortlöpande studie om ungdomars utveckling och förvandling till vuxna, 

ombads delta. Vid urvalet togs hänsyn till ras och klasskillnader samt utbildnings- och arbets-

livserfarenheter. 42 kvinnor i åldrarna 23 och 24 år intervjuades. Bland dessa fanns kvinnor 

som hade barn, barnlösa kvinnor som främst hade förvärvsarbetat efter avslutade 

gymnasieutbildning samt kvinnor som ägnade sig åt högre studier. Materialet analyserades 

med hjälp av Glaser och Strauss metod för grundad teori. Studien utfördes i USA. 
 

I Orranges studie (2003) undersöktes kvinnliga och manliga studenters attityder till arbete, 

familj och framtid. Ett vägledande tema var att undersöka innebörden i dessa studenters mål 

och ambitioner inom arbetsområdet och i familjeliv. I studien efterfrågades även vad 

studenterna ansåg som meningsskapande med hänsyn till den individualism som finns idag. I 

studien intervjuades 43 personer som studerade på juridik- och handelsprogram och de var 

representanter för mer privilegierade och inflytelserika skikt i samhället. Majoriteten av 

studenterna var i åldrarna 24-29 år och de rekryterades genom snöbollsurval. Materialet 

tolkades i relation till Zurchers teori om det föränderliga självet. Studien gjordes i USA. 
 

 I Dickersons studie (2004) undersöktes hur kulturella förväntningar i dagens samhälle bidrar 

till unga kvinnors upplevelser av otillräcklighet och hur detta påverkar deras identitet och 

psykiska hälsa. Tre unga kvinnor, 23, 25 och 29 år gamla, deltog i studien och samtliga var 

patienter på Dickersons terapeutiska mottagning. I studien redogjorde Dickerson för en metod 

att arbeta med unga kvinnor som kämpar för att hitta sin identitet. Studien redovisades i form 

av narrativa berättelser. Den utfördes i USA.  
 

I Anderson, Bechhofer, McCrone, Jamieson, Li och Stewarts studie (2005) utforskades unga 

människors sätt att se på relationen mellan det förflutna, nutid och framtid, samt hur resurser 

och erfarenheter påverkade förmågan att planera. Studien grundades på material från två 

enkätstudier där 243 kvinnor och män i åldrarna 20-29 år deltog. I anslutning till dessa 

gjordes intervjuer med 16 ensamstående personer och 25 par. Analyserna genomfördes genom 

diskussioner i forskningsteamet. Studien gjordes i Skottland.   



 48

 

I Brannens och Nilsens studie (2002) var syftet att påbörja utvecklingen av ett användbart 

forskningsspråk som kan beskriva representationer och tolkningar av de nyanser och 

skillnader som finns i unga människors sätt att närma sig vuxenlivet. I studien utforskades hur 

unga människor tänkte och talade om framtiden och den bäring deras situationer och tids-

perspektiv hade på sättet de föreställde sig framtiden och förvandlingen till vuxna. Materialet 

som användes var insamlat vid en internationell studie som gjordes i fem länder. I varje land 

genomfördes intervjuer i 10 fokusgrupper med 3-10 deltagare. Totalt deltog 402 kvinnor och 

män i åldrarna 18-30 år. Denna studie baserades på fakta som var insamlad i Storbritannien 

och Norge.  
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8.2 Bilaga 2. Intervjufrågor  

 
Tema nutid: 
Innan jag kommer in på ämnet samlar jag in personuppgifter (ålder, sysselsättning, 

bostadsförhållande, civilstånd) och ställer sedan frågorna. 

• Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om dagens samhälle. Kan du beskriva 

hur din bild av samhället ser ut? 

• Hur upplever du detta? 

• Hur hanterar du detta? 

• Händer det att du känner dig vilsen och inte riktigt vet hur du ska agera? Kan du ge 

några exempel på sådana situationer? 

• Hur hanterar du detta? Vart vänder du dig för att få råd/vägledning? 

• Tror du att det var enklare att leva förr?  

• Finns det tillfällen då du känner dig otrygg för att du är kvinna? Hur hanterar du det? 

• Kan du beskriva lite närmare hur din situation ser ut just nu? 

• Vad är viktigast för dig just nu? Vilka prioriteringar gör du? 

• Tycker du att du fortfarande befinner dig i ungdomsfasen eller ser du dig själv som 

vuxen?  

• Upplever du att du ställs inför några särskilda problem för att du är en ung kvinna?  

(t.ex. känner du att kraven är högre på dig jämfört med killar i samma ålder?) 

• Varför tror du att det är/inte är så? 

• Hur ser kraven ut? 

• Varifrån kommer kraven? Hur hanterar du dessa? 

• Vilka personer är viktigast för dig just nu? 

• Varför är de viktiga? 

• Om du skulle sammanfatta din nuvarande situation; upplever du att du har kontroll i 

livet? Är du nöjd med din nuvarande tillvaro? 
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Tema identitet: 
Jag kommer sedan att övergå till att prata lite om deras identiteter.  

• Nu vill jag gärna prata lite om din identitet som ung kvinna i dagens samhälle. I detta 

sammanhang brukar man ofta stöta på begreppet ”mainstream”. Hur beskriver du en 

person som är ”mainstream”? 

• Är det viktigt att inte vara ”mainstream”? Varför/varför inte? 

• Vad är en personlig stil? 

• Är det viktigt att ha en sådan? Varför/varför inte? 

• Upplever du att du gör medvetna val när det gäller konsumtion av t.ex. kläder och 

skor? Vilka utgångspunkter har du? (t.ex. modemedvetenhet, funktion, pris, 

originalitet, miljöaspekt) 

• Brukar du använda accessoarer? Har du någon piercing eller tatuering? Hur viktig är 

din frisyr? Vad vill du uttrycka genom detta? 

• Skulle du kunna göra en plastikoperation? Varför/ varför inte? 

• Har du några förebilder? Var hämtar du dessa? Vilka egenskaper tycker du att de 

förmedlar?  

• Vilka fritidsintressen har du? Vad tycker du att du ”får ut” av dessa? (vilka behov 

tillfredsställs?) 

• Vilken sorts musik lyssnar du på? Varför väljer du att lyssna på den typen av musik? 

• Håller du på med någon form av träning? Hur ofta och varför?  

• Vad brukar du äta? Varför väljer du den sortens mat? (t.ex. pris, hälsoaspekt, 

bekvämlighet, snabbhet, oförmåga att laga mat) 

 

Tema framtid: 
   Till sist övergår jag till att prata om framtiden. 

• Hur ser du på framtiden? 

• Har du några planer inför framtiden? 

• Hur långt fram i tiden sträcker sig dina planer? (några dagar, veckor, månader, år eller 

livstid) 

• Hur ser dina planer ut? 

• Har du några tankar om hur du ska förvekliga dina planer? 

• Hur ser du på din framtida roll på arbetsmarknaden? 



 51

• Vad är betydelsefullt för dig när det gäller arbete? (t.ex. lön, flexibla arbetsvillkor, 

trivsel, karriärmöjligheter, prestige, anställningstrygghet, altruism) 

• Ser du några problem som är kopplade till att du är kvinna? (t.ex. svårare att få 

anställning eftersom kvinnor föder barn, rädsla för sämre löneutveckling pga. 

graviditet och mammaledighet, rädsla för lönediskriminering)  

• Hur tänker du kring din framtida roll som partner/ 

förälder/vän/dotter/syster/svärdotter/pensionär? 

• Ser du några problem med detta? (t.ex. att kombinera rollen på arbetsmarknaden med 

rollen som mamma/partner/vän/dotter) 

• Beror detta på att du är kvinna? 

• Vilka lösningar ser du på problemen? 
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