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Kvinnans könsroll 

Bisexuella kvinnors upplevelse av sin 
könsroll i heterosexuella relationer 
respektive homosexuella relationer 

Mimmi Rupla 

 

Kvinnans könsroll har under senare tid blivit mer diffus och kräver 
prestation från olika kontexter då den traditionella könsrollen och den 
moderna könsrollen skapar slitningar. Synen på vad som är kvinnlig har 
inte förändrats särskilt mycket sedan mitten av 1900-talet. Syftet med 
studien är att undersöka hur kvinnor definierar den kvinnliga könsrollen, 
samt hur könsrollen upplevs och beskrivs i en hetero- respektive 
homosexuell relation. Åtta bisexuella kvinnor intervjuades. Intervjuerna 
analyserades med en deduktiv, tematisk analysteknik. Intervjuerna gav tre 
teman och sju underteman som definierades och systematiskt jämfördes. 
Faktorer som samhällets syn på bisexualitet och kvinnans identitet hade 
stor inverkan på upplevelsen av könsrollen. Resultaten påvisar att 
könsrollen är något som omskapas och utvecklas under livet. Framtida 
undersökningar bör fokusera på huruvida könsrollen utvecklas hos kvinnor 
oavsett vilken sexuell läggning de har, samt hur kvinnor ställer sig till 
könsrollens utveckling vid sida av synen på kvinnlighet. 

Keywords: bisexuality, genderrole, genus, relationships  

 

Inledning 
 

Könsroller är ett omtalat ämne som har lyfts fram och diskuterats vid sidan av jämställdhetens 
utveckling. Kvinnans könsroll har blivit mer diffus då samhällets påtryckningar även kräver 
att kvinnor ska prestera i olika kontexter i livet, inte bara i hemmet. Könsroll definieras inom 
den psykologiska skolan som ”mönster av beteende, personlighetsdrag och attityder som 

definierar maskulint eller feminint i olika kulturer” (www.psychologydictionary.org). 
Könsrollen formas och lärs in i uppväxtmiljön och kan ibland, ibland inte, bestämma 
genusidentiteten, det vill säga om man uppfattar sig själv som en man eller en kvinna.  

Berkley och Watt (2005) beskriver könsroller som socialt konstruerade och föränderliga över 
tid, trots att beskrivningen av vad som är manligt och kvinnligt inte har förändrats speciellt 
mycket sen 1940-talet. Forskare har genom åren undersökt effekterna av samhällets 
könsroller, det ”lämpliga” beteendet för män och kvinnor. Berkley och Watts (2005) studie tar 
avstamp i Komarovsky (1946) och Wallin (1950) där forskarna fann att det finns två 

http://www.psychologydictionary.org/
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motstridiga roller hos kvinnan; den moderna kontra den kvinnliga rollen. Den kvinnliga 
könsrollen definieras som inte lika aggressivt och dominant som mäns könsroll, medan den 
moderna beskrivs som den krävande kvinnan som följer samma mönster och beteende som 
föreställningen om män i samma åldersgrupp. Kvinnor har spänningar och slits mellan dessa 
två roller, något som är aktuellt än idag då synen på manligt och kvinnligt är så pass lika. 

Bisexualitet 

Sexualiteten har blivit mer fri att uttryckas och även utforskas utanför heteronormen. RFSL 
uppskattar att mellan fem och tio procent av Sveriges befolkning lever homosexuellt eller har 
homosexuella känslor. Antalet bisexuella är svårt att fastslå då vissa definierar sig som 
bisexuella men inte har erfarenhet av samkönat sex. Andra har haft samkönat sex men räknar 
sig inte som bisexuella. Det är svårt att uppskatta hur många som är bi– och homosexuella, 
dels på grund av mörkertalen dels på grund av att uppskattningen baseras på sexuella 
erfarenheter (www.rfsl.se/?p=923). Det finns starka fördomar kring bisexuella; däribland om 
att människor ”väljer” sin bisexualitet som ett steg i att komma ut som homosexuell, att 

bisexuella drar nytta av homokampen eller till och med att bisexualitet är en trend 
(www.rfsl.se/p=692).  

Homo- och bisexualitet är ett utforskat område men det har ännu inte kommit en enig 
förklaring till varför homo-och bisexualitet uppstår hos vissa individer och inte hos andra. 
Carlström, Lichtenstein, Långström & Rahman (2010) utförde en stor tvillingstudie i Sverige 
för att utforska vad som påverkar utvecklandet av homo- och bisexualitet. Undersökningen 
visar att det råder osäkerhet kring hur mycket gener och miljö spelar in i utvecklandet av 
sexualitet. Undersökningen påvisar dock att det primärt är ett resultat av en genetisk effekt 
och sekundärt en måttlig till stor effekt av miljön.  

Enligt Bems (1996) utvecklingsteori samverkar ett flertal faktorer i olika steg då sexualiteten 
utvecklas. Biologiska variabler så som gener och hormoner är inte den grundläggande 
anledningen till utvecklad sexualitet. Detta lägger dock grund hos barnet gällande 
temperament, aggressions- och aktivitetsnivå. Aktivitetsnivån bestämmer vilka verksamheter 
som barnet uppskattar och vidare om detta är en könstypisk eller könsavvikande aktivitet. 
Barn med könsavvikande aktiviteter kommer känna sig annorlunda än barn med könstypiska 
aktiviteter. Känslorna av att vara annorlunda och olik samkönade barn skapar upphetsning och 
nyfikenhet på barn av sitt eget kön. Detta kan i det sista steget utvecklas till en romantisk eller 
erotisk känsla mot människor med samma kön eller olika kön beroende på vilket kön man 
omgett sig med i barndomen. 

Bisexualitet som socialkonstruktionistisk modell 

Bradford (2004) beskriver bisexualitet från ett socialkontruktionistiskt perspektiv där fyra 
olika stadier av den bisexuella utvecklingen kan ske när som helst under livet. 
Undersökningen visar att bisexuella individer kan ha svårt med en identifikation av sin 
sexualitet och att bisexuella kan ha svårt att relatera till både den homosexuella och den 
heterosexuella delen av befolkningen. Det första stadiet definieras som ett ifrågasättande av 
den egna sexuella identiteten. Det andra stadiet innehåller ett skapande av en bisexuell 

http://www.rfsl.se/?p=923
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identitet och ett upprätthållande av denna, samt ett avvisande av den definitionen som 
kulturen erbjuder; homo- eller heterosexualitet. Det tredje stadiet är en förvandling av 
negativa fördomar och synen på identiteten som något positivt. Detta för att skapa en ny 
identitet och att se mening i sin subjektiva verklighet. I det fjärde och sista stadiet blir 
könsrollen närvarande i utvecklingen av den sexuella identiteten. Personlig tillfredsställelse 
blir ett positivt inslag av den nya sexuella identiteten. 

Heteronormativitet, könsskapande och avvikelser 

Heteronormativitet refererar till att normen för identitet och sexualitet är just heterosexuell 
och att alla människor blir belysta i antagandet av detta (Hylton, 2005). Heteronormativitet 
utgår även från att det finns sociala regler för vad som är manligt och kvinnligt. 

Kön är enligt Ambjörnsson (2006) något vi i samhället skapat och upprätthåller genom 
upprepning av de handlingar vi associerar med könet. Dessa handlingar gör det sociala könet 
till en produkt som uppfattas som något givet och stabilt. Att skapa kön innebär även att vi 
kan omskapa könet. Omskapande av könet ses dock som otillåtna och ifrågasätter den ordning 
för kön som samhället upprätthåller. Att skapa kön på ett sätt som utmanar samhällets normer 
kan komma att leda till förändring i samhället (Mattsson, 2005). Ambjörnsson (2006) menar 
att kvinnligt och manligt inte existerar utanför den heterosexuella livsvärlden. Ambjörnsson 
(2004) påpekar att det inte är sexualiteten i sig som är svår att acceptera, det är normavvikelse 
detta kan medföra. Att leva homosexuellt är inte lika utmanande som att leva utanför 
könsnormerna gällande typiskt kvinnliga eller manliga egenskaper. 

Heteronormativitet upprätthålls enligt Ambjörnsson (2004) inte enbart genom 
könsuppdelning. Upprätthållandet sker även genom att de avvikande grupperna får vara med i 
det heteronormativa samhället, om de inte avviker för mycket från normen. Avvikande 
grupper stereotypiseras med icke önskvärda, en-dimensionella attribut. De icke avvikande 
grupperna ses däremot som mångfacetterade. Det är även vanligt att de avvikande grupperna 
förlöjligas och demoniseras för att hålla kvar vid heteronormativiteten.  

Tidigare forskning 

Det finns ingen direkt forskning på hur bisexuella kvinnor upplever sina könsroller i hetero- 
respektive homosexuella relationer. Tidigare forskning har framför allt belyst kvinnans 
identitetsutveckling i relation till sexualitet. Kvalitativ forskning har påvisat att kvinnliga 
bisexuella upplevelser kan vara olika beroende på vilket kön de har en relation med (Brewster 
& Moradi, 2010; Balsam & Mohr, 2007). I Balsam och Mohrs (2007) studie på 613 stycken 
bi- och homosexuella vuxna undersöks olika dimensioner hos sexuella minoriteter genom att 
upptäcka skillnader hos bi– och homosexuella. Forskarna undersökte variablerna 
självutlämnande, anslutning till samhället och fyra identitetsvariabler; intern homonegativitet, 
stigmakänslighet, identitetsförvirring och identitetsöverlägsenhet. Undersökningen påvisar att 
bisexuella har högre identitetsförvirring och lägre nivåer av självutlämnande och gemenskap 
än homosexuella. Studien undersöker stigma då det är ett universellt inslag i homokulturen att 
samkönade kärleksrelationer marginaliseras. Homo– och bisexuella påvisas ofta ha en negativ 
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föreställning om sina relationer vilket kan leda till en nedvärdering av jaget och bidrar därmed 
till en ökad risk för psykiska problem. 

Vidare undersöker Fasseinger & Mohrs (2000) studie vikten att sätta en sexuell etikett på sig 
själv för att kunna fastställa en känsla för den man är som individ. Homo- och bisexuella ställs 
inför svårigheter så som identitetsförvirring samt negativa känslor och föreställningar, kopplat 
till sexualiteten som ett resultat av samhällets intolerans. Dyar, Fenstein & London (2014) 
beskriver att bisexuella i regel har svårare att sätta en sexuell identitet och upplever mer 
depressiva symptom, då bisexualitet inte ses som validerande. Samhället kategoriserar 
individer som homosexuella eller heterosexuella vilket leder till den identitetsförvirring som 
beskrivs hos bisexuella individer. Minoritets-stressteorin har som mål att förklara minoriteters 
oproportionerligt höga psykiska störningar. Minoriteter upplever i högre utsträckning 
diskriminering, marginalisering och stigmatisering. Hos bisexuella upplevs detta från både 
homo- och heterosexuella. Sexuell identitet är en viktig komponent för självkänslan. Hög 
känsla av sexuell identitet bidrar till högre självkänsla, som i sin tur leder till ett mindre 
döljande av sexualiteten. Att dölja sin sexualitet har påvisats vara en komponent för ett dåligt 
psykiskt mående. Många bisexuella är dock tveksamma till att visa sin läggning då 
bisexualiteten är så stigmatiserad. 

Denna studie är inriktad på kvinnors upplevelse av bisexualitet och könsroller. Tidigare har 
det forskats mer om mäns upplevelser kring den maskulina könsrollen (Samuelson & 
Oringher, 2011; Cook, Goodnight, Parrot & Peterson, 2014). Carlson (2011) har genomfört en 
fenomenologisk studie om mäns upplevelse av hot mot könsrollen. Studien påvisar att män 
upplever ångest och negativa effekter på känslolivet baserat på gränsöverskridandet av den 
manliga könsrollen. Vid gränsöverskridande av den manliga könsrollen sticker man ut i 
samhället då det finns klara gränser för vad som är manligt och kvinnligt. Normen i samhället 
är att manligt och kvinnligt ingår i individens natur snarare än att det är socialt konstruerat. 
Eftersom kvinnor är mer accepterade som sexuella minoriteter är det viktigt att särskilja 
bisexuella kvinnor och bisexuella män i studier om sexualitet, attityder och könsroller, då 
kvinnor och män har olika uppfattningar om sina könsroller. Detta baserat på attityden mot 
dem (Yost & Thomas, 2012). Det biologiska könet säger egentligen mycket lite om 
människors psykologiska egenskaper. Kvinnlighet och manlighet bör därmed undersökas i 
termer av genus och könsroller (Yamawaki, 2010). 

I enighet med nedanstående frågeställningar är Kite & Deauxs (2006) forskning av vikt då 
den belyser att homosexuella antas ha samma genus som en heterosexuell av motsatt kön. 
Kite & Deaux (2006) undersökte om homosexuella män och kvinnor var mer 
gränsöverskridande än heterosexuella med utgångspunkt i Freuds teori om könsinversion. 
Resultaten påvisar att homosexuella män har mer feminina attribut, samt att homosexuella 
kvinnor har fler maskulina attribut. Detta påvisar att homosexuella är mer gränsöverskridande 
än heterosexuella. I denna uppsats belyses frågan om hur kvinnorna upplever sin egen 
könsroll och därmed hur de uppfattar sig själva som kvinnor. 

Syfte och frågeställning 
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Denna studie ämnar undersöka bisexuella kvinnors syn på den egna könsrollen. Centralt i 
studien är upplevelsen av sin egen könsroll i ett heterosexuellt respektive homosexuellt 
förhållande, vilket leder till en kvalitativ ansats.  

Syftet med studien är att undersöka bisexuella kvinnors subjektiva upplevelse av sin könsroll, 
samt upplevelse av könsrollen i en hetero- respektive homosexuell relation. Detta för att 
kunna jämföra upplevelsen av könsroll, se likheter och/eller skillnader mellan den generella 
könsrollen, könsrollen i en hetero- respektive homosexuell relation. Studiens frågeställningar 
är således: 

1. Hur upplever bisexuella kvinnor den kvinnliga könsrollen? 

2. Upplever bisexuella kvinnor sin könsroll på samma sätt i en relation med en 
man som med en kvinna?  

Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts då tidsramen för forskningen inte tillåter en större undersökning. 
Studien är avgränsad till bisexuella kvinnor, som har levt ihop med minst en man och en 
kvinna. Detta för att könsrollerna blir tydligast när man lever nära en annan individ. Män är 
inte med i undersökningen dels på grund av tidsramen dels de stora skillnaderna i attityder 
mot bisexuella män som tidigare forskning pekar på.  

 

Metod 

 

Deltagare 

Urvalet består av åtta bisexuella kvinnor som har levt i en kärleksrelation med minst en 
kvinna och minst en man. Ett krav vid medverkan av studien var att kvinnorna haft 
samboförhållanden då könsrollerna blir som mest tydliga när man lever tillsammans. Det 
erbjöds ingen ersättning för deltagande. 

Kvinnorna är handplockade då dessa ska vara så representativa från sin population som 
möjligt. Då relevanta faktorer, så som ålder, kön och yrke, kan påverka resultatet av 
undersökningen (Langemar, 2008) valdes kvinnorna ut för att ge bredd och djup i data genom 
att ha så olika yrken, åldrar, bostadsort och utbildningsgrad som möjligt. Kvinnorna är över 
25 år då forskaren ansåg att det var viktigt med livserfarenhet. Forskaren har även valt att ha 
med kvinnor från både mindre och större orter då kulturen kring bisexuella kan vara olika i 
storstäder kontra småstäder. 

Material  

Vid intervjuerna användes en mobiltelefon för att spela in samtalen. En semi-strukturerad 
intervjuguide användes. Intervjuguiden gjordes med hjälp av Brinkmann & Kvale (2009) för 
att strukturera intervjun och för att få mer kunskap i att skriva ner och ställa frågor som ger så 
mycket information som möjligt. 



6 
 

Procedur 

Deltagarna hittades på en Facebooksida för HBTQ-personer över 25 år. Forskaren valde att 
använda sig av en sida för personer över 25 år då åldern har betydelse för livserfarenhet och 
möjligen en klarare sexuell identitet. Forskaren skrev ut att denne söker kvinnor för 
undersökningen och att de får kontakta forskaren vid intresse. Cirka 20 kvinnor hörde av sig 
genom mejl och var villiga att ställa upp på en intervju. Av dessa handplockades nio stycken 
kvinnor. Missivbrev skickades till kvinnorna via mejl innan det bokades in tider att träffas för 
genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna ägde rum där respondenterna föredrog. Även 
tiden anpassades till så stor del som möjligt till respondenten. Intervjuerna genomfördes i 
respondenters hem, på deras arbetsplats eller på ett café. Två intervjuer genomfördes genom 
Skype då forskaren ansåg att det var viktigt att ha med kvinnor som inte lever i storstäderna 
utan i mindre samhällen. Syftet med studien presenterades noggrannare vid mötet och även de 
etiska principerna nämndes för att klargöra att det råder konfidentialitet vid medverkan av 
undersökningen. Ingen enskild individ kommer kunna identifieras genom uppsatsen. 
Deltagarna blev upplysta om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Efter intervjuerna var färdiga transkriberades dessa innan de analyserades. 

Val av metod 

Enligt Brinkmann & Kvale (2009) är det största syftet med en kvalitativ ansats att samla 
information, tankar och upplevelser av en situation. Vidare har en deduktiv, tematisk analys 
använts för att tolka materialet. Teman och teorier var således förbestämda innan intervjuerna 
genomfördes (Langemar, 2008). 

Analysens tillvägagångssätt 

I enighet med Brinkmann & Kvale (2009) har intervjuerna transkriberats och lästs igenom ett 
flertal gånger, av forskaren själv samt en annan beteendevetare, för att få en helhetsbild av 
deltagarnas upplevelse. Meningsfulla enheter och återkommande teman markerades. Både 
forskaren och beteendevetaren fick fram liknande kategorier och teman ur intervjuerna. 
Därefter granskades intervjuerna på nytt och citat plockades ut ur samtliga intervjuer för att 
stödja de teman som markerats. De teman som framkom var; (1) synen på den egna, kvinnliga 
könsrollen, (2) könsrollen i relation med en man och (3) könsrollen i relation med en kvinna. 
De tre ovan nämnda tema delades in i underteman som sedan jämfördes för att upptäcka 
likheter och skillnader. De underteman som framkom var (1) miljö och samhällets krav, (2) 
trygghet och tristess samt (3) frihet, förvirring och revolt.  

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att undersökningen är transparent och kan reproduceras av andra forskare 
vid andra tillfällen (Brinkmann & Kvale, 2009). Detta har uppnåtts i uppsatsen genom att 
detaljerat presentera tillvägagångssätt, deltagare och analysmetod. En beteendevetare arbetade 
med resultaten för att säkerställa att korrekta teman lyfts fram ur analysmaterialet. 

Validitet innebär att forskaren mäter det denne avser att mäta. Validiteten skall vara 
genomgående i hela arbetsprocessen och forskaren bör ständigt återgå till syftet för att skapa 
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en valid undersökning (Brinkmann & Kvale, 2009). Detta har säkerställts genom att forskaren 
i alla delmoment har haft syftet och forskningsfrågorna i åtanke. 

 

Resultat 

Resultatet nedan redovisas i fyra sektioner. Första sektionen presenterar den generella bilden 
av kvinnornas upplevelse av könsrollen. Den andra och tredje sektionen presenterar 
kvinnornas upplevelse av sin könsroll i hetero- respektive homosexuella relationer. Den fjärde 
sektionen är en sammanfattning av resultatet samt en jämförelse mellan de tre övre 
sektionerna och kvinnornas syn på könsrollen. 

Den egna, kvinnliga könsrollen 

Denna del omfattar hur kvinnorna generellt uppfattar sin egen könsroll. Primärt uppfattade 
alla åtta kvinnor sin könsroll som ”kvinnlig” och de talar således subjektivt om den kvinnliga 
könsrollen. Under analysen framkom två centrala underteman, uppväxtmiljö och samhällets 
krav i vuxen ålder. 

Uppväxtmiljö. Samtliga kvinnor nämner under intervjuerna att miljön under uppväxten, i 
skola eller i hemmet, har varit med och format deras könsroller. Vissa av kvinnorna uttrycker 
att detta har varit en källa till tveksamhet i den egna identiteten. Könsrollen upplevdes av 
kvinnorna som föränderlig men även att könsrollen har blivit mindre diffus och lättare att 
förstå med tiden. Könsrollen beskrivs i stor utsträckning av kvinnorna som den stereotypiska 
kvinnliga könsrollen där flickor ska vara lugna, vårdade och behagliga. Flera av kvinnorna 
beskrev sin mamma som en person som hade varit en förebild för den kvinnliga könsrollen. 
Flertalet kvinnor talade även om hur de redan som barn känt sig annorlunda i jämförelse med 
andra flickor i samma ålder. De tidigt blivit ifrågasatt av omgivningen då de inte agerat eller 
betett sig i enighet med den stereotypiska kvinnliga könsrollen. Vissa av kvinnorna upplevde 
att de kände sig fel, annorlunda och att de inte hörde till varken flickorna eller pojkarna. 

”…det är klart att det har påverkat, jag har ju kollat på mamma. Testat hennes läppstift och 
sånt som alla flickor gör. Men det kändes bara fånigt…” 

”… i skolan var det ju att man skulle ha vissa kläder och pojkarna skulle tycka man va sötast 

och allt det där. Men jag kände verkligen att jag inte var intresserad av det tjejerna pratade 
om. Är du pojke eller flicka, fick jag ofta höra. Jag kände mig som varken eller…” 

” mamma sa ofta att fina flickor gör inte så där…”  

”… jag tyckte det var så jobbigt när jag var liten att känna mig fel. Ville vara mig själv men 
som alla andra ändå. Nu skiter jag oftast i vad folk tycker. Det här gör mig speciell, att jag är 
annorlunda…”  

Samhällets krav i vuxen ålder. Utöver hemmet och skolan så har alla intervjuade kvinnor känt 
ett krav från samhället att de ska bete sig, klä sig och föra sig på ett visst sätt i vuxen ålder. 
Alla kvinnor förutom en har någon gång i livet upplevt detta som något negativt och som 
skapar osäkerhet. Ungefär hälften av kvinnorna uppfattar fortfarande att de kämpar med att bli 
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accepterade som de är. Kraven uppges komma från chefer, makar, vänner, familj och till och 
med okända människor. 

”… du skulle vara så fin om du bara satte på dig en klänning ibland… men ja vill inte HA 

KLÄNNING” 

”… får alltid höra att jag är så grabbig. Jag är väl inte grabbig bara för att jag kör med raka 

rör och inte ler vackert åt allt?” 

Vissa av kvinnorna uppfattar att deras kön, stil och personlighet är motsägelsefulla för andra 
människor. Flera av kvinnorna uppger att de ibland skulle vilja klä sig på ett annat sätt, men 
att de inte vågar då omgivningen skulle reagera.  

” jag känner ju att jag gör människor förvirrade ibland, speciellt äldre. Jag är manhaftig, 

klär mig androgynt men jag är ju fortfarande en trevlig människa. Folk kan tolka mig som 
hård för mitt utseende, men jag är mjuk och väldigt empatisk person. Det verkar som att det 
inte riktigt går ihop med hur jag ser ut”. 

Kvinnans könsroll i heterosexuella relationer  

Kvinnorna uttrycker blandade åsikter kring hur de har upplevt kärleksrelationer till män. 
Kvinnorna har i regel varit tillsammans med en eller flera män innan de haft en relation med 
kvinnor. De var vid intervjutillfället singlar eller i en homosexuell relation. Under analysen av 
intervjumaterialet framkom två underteman; trygghet som återfanns i alla intervjuer, samt 
tristess som återkom i sex av åtta intervjuer. 

Trygghet. Tryggheten i kärleksrelationen till en man har varit en grundsten som upplevts 
positivt av kvinnorna. Flertalet av kvinnorna uttryckte under intervjuerna att trygghet var en 
av anledningarna till att de förblev kvar i relationen trots att de hade börjat fundera på en 
separation.  

”Jag kände mig alltid trygg, jag visste var jag hade honom. Han älskade mig…” 

”..jag visste vad jag hade. Med ekonomi och allt sånt där med ja och huset och barnen…” 

”… det är något speciellt att bli uppdragen i ett knä hos en stor stark man. En känsla av att 

jag inte var ensam och att jag var skyddad…” 

Kvinnorna uttryckte att det fanns en social grund som de kunde luta sig mot i sina 
förhållanden med männen. De visste vad som förväntades av dem, vilket medförde att 
relationen till en början föll på plats och var enkel att skapa. Trygghet som är kopplade till 
könsrollen uttrycktes exempelvis: 

” Jag fick känna mig liten, det var inte mitt jobb att vara den starka. Jag skötte barnen och 
maten och allt hemma. Och han skötte det andra. Vi visste att vårt förhållande fungerade bra 
på det sättet. Det var tryggt.” 

”Jag visste ju vad som förväntades av mig, vilka som var mina uppgifter som tjej…” 

Tristess. De flesta av kvinnorna upplevde tristess i relationerna till männen först efter flera år. 
Tristessen uttrycktes på många olika sätt. Vissa av kvinnorna kände sig allmänt missnöjda, 
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medan andra skapade undvikande beteenden för att slippa vara hemma, som till exempel att 
träna på gym och dylikt. Några av kvinnorna upplevde att förhållandet till sina män förlorade 
sin stabilitet då de ifrågasatte sina egna könsroller.  

”…förstår inte varför jag skulle vara hemma med barnen. När var det min tur att förverkliga 
mig själv? Det är inte direkt kul att sitta hemma och sköta allt medan han gjorde det som han 
såg som sin plikt sen försvann..”. 

”… så tråkigt efter ett tag. Allt var givet och planerat. Det skulle vara så för vi hade alltid 
haft det så. Jag kunde inte utvecklas.” 

Några av kvinnorna uttryckte att de hade sökt spänning och att bli kär i en annan kvinna var 
något som gav deras liv en ny vändning. Två av kvinnorna uppger att det fanns en speciell 
händelse som ledde till ett förhållande med en annan kvinna.  

”jag älskade min man. Men vårt äktenskap rullade på i all oändlighet och sen, vips, blir jag 

kär i den där tjejen, vem var jag då?” 

”… kollade på min man och upptäckte att mitt liv stod på tomgång…”. 

 

Kvinnans könsroll i homosexuella relationer 

Framträdande i intervjuerna var kvinnornas syn på utvecklingen av sin egen könsroll när de är 
i en homosexuell relation och detta leder således till de underteman som framkommit.  

Förvirring. Sex av åtta kvinnor delger att de blivit förvirrade i sin övergång från en 
heterosexuell relation till en homosexuell relation. Två av kvinnorna framhåller att de alltid 
känt sig trygga med att vara med en kvinna även om de inte tidigare har haft en homosexuell 
relation. Förvirringen som uppstod var i vissa fall förenat med att de tidigare inte beaktat att 
ha en kärleksrelation med andra kvinnor. 

”Jag blev helt ställd när jag blev kär i den där kvinnan. Jag älskade ju min man! Vad skulle 
barnen säga. Jag försökte tränga bort det, låtsas som ingenting, jag var ju inte lesbisk.” 

”…slog ner som en blixt, hur gör jag det här? Det tog ett tag innan jag förstod att relationen 

inte bestod av en ’manlig’ och en ’kvinnlig’ tjej. Vi var två kvinnor helt enkelt. Jag fick 

komma på helt själv vad min roll i vårt förhållande var.” 

Vissa av kvinnorna upplevde förvirring kring sin egen roll, i förhållandet och i deras sociala 
liv. Förvirringen uttrycktes på olika sätt hos respondenterna. Flera av kvinnorna uttrycker att 
de blev förvirrade över hur närgångna andra personer blev och att de fick fler privata frågor 
än när de levt i en heterosexuell relation. Frågorna gjorde att många av dem kände sig ställda 
och var tvungen att fundera på hur och om frågorna skulle besvaras. Hur omgivningen skulle 
reagera fick flera av kvinnorna att börja tänka på hur de skulle hantera situationer de tidigare 
inte varit med om, samt hur de skulle möta reaktioner och eventuella konflikter.  

”…visste ju inte ens om man kunde hålla hand med en kvinna öppet. Är det stötande? Skulle 

folk spotta efter oss? Eller bryr dom sig inte? I början vågade jag inte visa vår kärlek…” 
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”... fick många kommentarer att du ser ju inte ut att vara lesbisk…” 

”Först var det bara roligt, sen märkte jag att människor upplevde mig lite annorlunda än 

tidigare. Jag var den som var tillsammans med en tjej. Folk frågade hur vi gjorde i sängen, ja 
som att jag förvandlats till nån som inte värnar om mitt privatliv, för vad? För att jag var 
flata” 

Revolt. Detta tema påvisar att alla kvinnor förutom en har upplevt motstånd när de ”kommit 

ut”. Motståndet har kommit från andra människor i deras närhet men vissa har även upplevt 
motstånd från dem själva. En av kvinnorna uppger att hon alltid varit öppen och ärlig med sin 
sexuella läggning sedan barnsben och inte har upplevt något motstånd kring sin sexualitet 
eller könsroll. Revolten påvisar även människors fördomar kring homo- och bisexualitet. 

”Mormor sa: men det här har du ju inte blivit uppfostrad till! Vill du inte ha barn?” 

”människor frågar vem som va mannen i förhållandet. Vilken jävla man?” 

 ”sju månader tog det innan jag vågade berätta. Jag visste inte hur skulle folk reagera. Om 
dom skulle ta avstånd. Ville inte vara kär i henne men det var jag.”  

Tre av kvinnorna uppger sig ha kommit i konflikt med en familjemedlem eller en annan nära 
anhörig då de känt sig tvungna att försvara sitt livsval och därmed även förändra en fast 
relation med en närstående. Två av kvinnorna uppger att de försökte förtränga sina känslor för 
att slippa möta omgivningens reaktioner och fördomar. 

Frihet. Alla kvinnor förutom en berättar att de upplevt en känsla av frihet någon gång under 
deras förhållande med en kvinna. Friheten handlar om att kunna vara sig själv och om 
acceptans från omgivningen. 

”när alla visste och hade frågat sina konstiga frågor så kände jag att, äntligen.” 

”Hur hade jag inte kunnat veta det här om mig själv? Snacka om förnekelse. Men jag trivs 
bättre med mig själv när jag är med min fru. Kan va mig själv. Vi hjälps åt på ett annat sätt, 
inget är givet eller bestämt i förväg.” 

”alla accepterade det, vad va jag rädd för?” 

Det var inte alla kvinnor som kände frihet i och med att de hade berättat om sin sexualitet för 
omgivningen. Två av dem uppger att de fått bryta relationer med människor i sin 
umgängeskrets då dessa inte fullt accepterat den samkönade relationen. Dessa två kvinnor 
uppger dock att de känt sig positiv i efterhand till detta. 

Sammanfattning och jämförelse 

Kvinnorna beskriver sin könsroll som något dynamiskt, men även något som de måste leva 
med och motverka om de inte vill fastna i den stereotypiskt kvinnliga könsrollen. Alla kvinnor 
beskriver sin könsroll som något som är format av miljö. Nästan alla kvinnor upplever krav på 
sin könsroll baserat på samhället. Den kvinnliga könsrollen i en heterosexuell relation var den 
del av undersökningen där upplevelserna går mest isär. Trots detta upplever majoriteten av 
kvinnorna trygghet som något viktigt i relation till en man, samt att relationen har en tendens 
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att övergå i tristess efter ett tag. Intervjupersonerna har majoritet på underteman förvirring, 
revolt och frihet i de homosexuella relationerna. 

 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att studera kvinnors uppfattning av sin egen könsroll. Genom 
kvinnornas subjektiva tankar, erfarenheter och upplevelser var målet att finna faktorer som 
förklarar kvinnans uppfattning om könsrollen i homo- respektive heterosexuella relationer. 
Ålder ansågs av forskaren vara en viktig faktor då livserfarenhet har en framträdande roll i 
kvinnans syn på sin könsroll. Forskarens upplevelse är att även bostadsort är en relevant 
faktor då de kvinnorna från en storstad talar om ett mer öppet samhälle för 
sexualitetsvarianter. Hänsyn till detta har tagits genom urvalet av undersökningspersoner. När 
resultatet analyserades framkom det att när kvinnorna talade om sin könsroll i relation till 
männen så talade de om just sin könsroll. När kvinnorna talade om sin könsroll i en 
homosexuell relation uppstod tendensen att respondenterna själva talade mycket kring 
processen att komma ut och att vara med en person av samma kön. Att gå från att leva 
heterosexuellt till att leva homosexuellt kan antas ha en stor inverkan på många områden i 
livet och inte endast könsrollen.  

I resultatet framkom att kvinnorna upplever ett krav på sin könsroll i allmänhet, hur de ska 
uppträda och föra sig i samhället baserat på sitt kön. Tveksamheter som framkom gällande 
identitet baseras på den grundläggande känslan av hur man bör vara som kvinna. Detta kan 
vara ett resultat av att man som bisexuell, oavsett om man har ”kommit ut” eller inte, 

ifrågasätter den traditionella könsrollen som de allra flesta blivit tilldelade under sin 
uppväxtmiljö. Detta går att se i linje med den socialkonstuktionistiska modellen om 
bisexualitetens fyra stadier där den sexuella identiteten ifrågasätts (Bradford, 2004). Om den 
sexuella identiteten ifrågasätts blir även könsrollen ifrågasatt då den, enligt Ambjörnsson 
(2004), blir normavvikande. För en kvinna som uppfostrats att bete sig som den stereotypiska 
kvinnan men avviker från detta och  istället ägnar sig åt tankar om det egna könet blir 
kopplingen till ett dåligt psykiskt mående tydlig. Kvinnorna beskriver i intervjuerna att de 
flesta från början inte ville vara bisexuella. De ville inte lämna sina män men många av dem 
kände att de var tvungna. Detta trots att det fick dem att må dåligt och de ifrågasatte 
samhällets krav på att uppföra enligt sin uppfostran, samt ifrågasätta sin egen könsroll och 
identitet. 

Enligt resultatet av undersökningen är trygghet en viktig komponent angående varför 
kvinnorna valt att fortsätta sin relation en längre tid än en man. Ambjörnsson (2006) tar i sin 
teori om heteronormativitet upp att de sexuella minoritetsgrupperna avviker från normen. De 
stereotypiseras, ifrågasätter den givna ordningen och utmanar samhällets normer. Tryggheten 
i en heterosexuell relation kan således ses i ljuset av att det är stabilt och oföränderlig. 
Kvinnorna vet vad som väntas av dem i både relationen och i samhället, samt att de inte blir 
ifrågasatta eftersom de lever efter normen. Att leva könsnormativt upplevs som den enklaste 
vägen och att ta ett steg från detta till att bli normavvikande, samt att få en ny könsidentitet, 
kan av kvinnorna uppfattas som skrämmande.  
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Tristess kan kopplas till ett omskapande av könsrollen (Bradford, 2004). Det som varit givet 
tidigare under 1900-talet, att kvinnan ska vara hemma med barnen och sköta hushållet, gjorde 
kvinnorna uttråkade. En av kvinnorna uttrycker till och med att det hämmade hennes 
personliga utveckling. Eftersom kvinnan blivit tilldelad en modern könsroll utöver den 
traditionella kan detta ha lett till att vissa kvinnor känner sig obekväma eller uttråkade av att 
uppfylla den traditionella könsrollen. Därmed kan ett behov av att slå sig fri från den 
traditionella könsrollen uppstå. Vidare kan man spekulera i om detta är något som är 
reserverat för bisexuella kvinnor eller om detta går att tillämpa för homo- och heterosexuella. 
Att skapa, eller omskapa sin könsroll, kan bistå med en förändring i samhället (Mattson, 
2005). Att kvinnorna upplevde tristess just i förhållande till männen kan vara ett resultat av att 
kvinnor har börjat omskapa sin könsroll. Resultatet kan även peka på att kvinnorna känt sig 
missnöjda eller uttråkade i förhållande till män eftersom de inte utforskat eller upplevt hur de 
skulle uppfatta sig själva i en homosexuell relation. Eftersom de heterosexuella relationerna 
ses i ljuset av att det är en gammal relation kan man dock inte veta om det är på grund av detta 
som kvinnorna upplever tristess i relation med männen. 

Kvinnorna beskriver förvirring som ett genomgående tema när de talar om sina homosexuella 
relationer. Förvirring kan komma att uppstå när kvinnorna upplever en identitetsförändring 
samt ett normavvikande beteende (Bradford, 2004). Om den stereotypiskt könsrollen är ett 
tyst men utbrett socialt faktum som är djupt rotat inom oss, kan den förändrade synen på sig 
själv leda till förvirring. Att bryta mot normen är enligt Ambjörnsson (2004) ofta en källa till 
olust hos individen eftersom vi som sociala skapelser har en tendens att följa den rådande 
normen i samhället.  

 Kvinnornas upplevelse av frihet kan ses som ett resultat av att de i viss mån slagit sig fri från 
de roller de förväntas uppfylla. Kvinnorna har omskapat sina identiteter i en process 
(Bradford, 2004) och funnit en norm att rätta sig efter vilket kan antas leda till lättnad och 
tillfredsställelse. Flertalet av respondenterna uttryckte att det var skönt att inte bry sig om vad 
omgivningen tycker. I och med frihetskänslan uppger kvinnorna också någon form av revolt: 
att slå sig fri från samhällets och närståendes krav och förväntningar. I vissa fall upplevdes 
frigörelse från omgivning och anhöriga, som även det kan ha lett till lättnad och 
tillfredsställelse. Kvinnorna uppger sig vara bisexuella men är singlar eller i en homosexuell 
relation. Detta kan vara en indikator på att de trivs bra med att vara i en relation där den 
kvinnliga könsrollen inte är bunden till en manlig könsroll. 

Bisexualitet kan uppfattas med ett visst mått av ambivalens då kvinnorna uppger i 
intervjuerna att de trivs bra i den trygghet de känner med en man men att de även upplever 
tristess. I relation till andra kvinnor upplevs förvirring och olust som förmodligen är skapad 
av att kvinnorna går emot heteronormativiteten (Ambjörnsson, 2005). Kvinnorna upplever 
även frihet när de inte känner sig fjättrade av omvärldens krav. Ambivalensen kan komma att 
ha en påverkan på den uppfattade könsrollen då forskaren har funderingar kring huruvida 
kvinnorna vill ha det bästa i två världar. 

Metoddiskussion 
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Studien belyser frågorna Hur upplever bisexuella kvinnor den kvinnliga könsrollen? Samt 
Upplever bisexuella kvinnor sin könsroll på samma sätt i en heterosexuell relation som i en 
homosexuell relation? Detta genomfördes genom intervjuer med åtta kvinnor som bor i olika 
städer i Mellansverige och som är i olika åldrar. En större spridning av kvinnornas bostadsort 
samt ett större urval skulle stärka validiteten i studien. Annan analysmetod så som Grounded 
Theory skulle kunna bidra till en annan källa av information hos respondenterna samt kunnat 
ge en bredare tolkning av informationen. Om fenomenologi använts som analysmetod skulle 
ett mer exakt resultat om hur kvinnor uppfattar sin könsroll kunnat uppnås. Den tematiska 
analysmetod som använts i studien har varit ett redskap för att se om bisexuella kvinnor har 
liknande syn på sin könsroll genom teman och underteman. Metoden har varit framgångsrik 
då resultatet visar på att det finns nyanser av olikhet i kvinnornas syn på sin könsroll men 
även övergripande likhet. Då även en annan beteendevetare kodade resultatet stärker detta 
tillförlitligheten i resultatet. 

Slutsats och framtida forskning  

Det framkom av studien att kvinnorna hade minst likställd syn på förhållandet till män. Vidare 
visar studien att kvinnorna har övergripande liknande syn på sin egen könsroll när den inte 
står i relation till en annan individ. Detta påvisar att kvinnorna omskapar och utvecklar sin 
könsroll under livet och i sina relationer. Framtida forskning bör se ett intresse i fråga 
huruvida kvinnans könsroll är något som håller på att förändras samt undersöka om 
omskapandet av sin könsroll är något som även sker hos kvinnor som är homo- och 
heterosexuella. Kvinnor som omkonstruerar sin könsroll under sin livstid omkonstruerar även 
könsrollen hos barnen de fostrar. Leder detta till att kvinnornas könsroll över lag är i rörelse 
och förändring, och hur kommer då samhället se kvinnan?  
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Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor 

Ålder? Civilstatus? Arbete? Tidigare relationer? 

 

Intervjufrågor 

Vad tänker du på om jag säger könsroll? 

Berätta hur du uppfattar den kvinnliga könsrollen? 

Hur väl känner du igen dig själv i könsrollen? 

Upplever du din könsroll likadant i relationer med män som med 
kvinnor? 

Berätta om den största likheten/skillnaden 

Hur har du trivts med din könsroll i relationer med män och med 
kvinnor? 

Finns det något mer du kan berätta om din syn på könsrollen i de 
olika relationerna? 

 

Uppföljningsfrågor 

Kan du berätta mer om…? 

Du sa att…kan du utveckla detta? 

Vad menar du med…? 

 


