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Sammanfattning  

Studien handlar om arbetets betydelse för unga kvinnors identitetsskapande i det senmoderna 

samhället. I denna studie används en hermeneutisk metod. Det teoretiska och begreppsliga 

ramverket utgår från ett socialkonstruktionistiskt - och feministiskt perspektiv samt begrepp 

från Anthony Giddens. För att samla in data har fem intervjuer genomförts med kvinnor 

mellan 26-27år som har olika yrken. Kvinnorna i denna studie arbetar som butiksmedarbetare, 

biståndshandläggare, ekonomiassistent, butikschef och konsultchef. Intervjuerna är 

semistrukturerade och de har utgått från öppna frågeställningar. Analysprocessen är 

hermeneutisk och består av tre delar, inledande tolkning, fördjupad tolkning och den 

fördjupade tolkningen. Resultatet visar att arbetet har betydelse för unga kvinnors 

identitetsskapande på två olika nivåer ur makro – och mikroperspektiv. Ur ett 

makroperspektiv visar resultatet att samhälleliga – och kulturella strukturer påverkar 

identitetsskapandet. Dels genom kulturen som kvinnorna är uppväxta i och påverkan från det 

moderna samhället. När det kommer till mikroperspektivet menar jag att kvinnorna skapar sin 

identitet genom interaktion med andra och sin omgivning, i vilken arbetet har en stor del.   

 

Nyckelord: unga kvinnor, arbetsliv, livsstil, identitet  
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Inledning och bakgrund 

Kvinnans plats i samhället tycks vara i ständig förändring. Med en bakgrund som ansvarig för 

hushåll och barn har kvinnorna på senare tid även kommit att ta plats på arbetsmarknaden. 

Redan i det industriella samhället går det att se en könsarbetsdelning mellan familjen och 

arbetsmarknaden. Med moderniseringen har detta lett till förändringar för den tidigare 

kärnfamiljen. Redan här startade diskussionerna, sociologen Parsons menade till exempel på 

1950-talet att om sociala system ska kunna finnas till behövs arbetsfördelningen, att de vuxna 

personerna i familjen antingen har expressiva eller instrumentella uppgifter. Den förstnämnda 

betyder omsorg och vård samt hushållsarbete vilket tillfaller kvinnan som har hand om 

barnen. Medan den instrumentella rollen tillfaller mannen, vilket betyder att arbeta utanför 

hemmet för att tjäna pengar till hushållet. Båda roller är viktiga och leder till att 

socialisationen formar barnen till att upprätthålla dessa roller. Detta synsätt fick kritik av 

bland annat författaren Alva Myrdal som menade att kvinnor har dubbla roller, en i hemmet 

och en utanför. Medan männen bara har en, som försörjare av familjen. Rollerna som 

kvinnorna har leder dock till konflikter, vilket kan leda till prioritering av den ena eller andra 

rollen. Vidare menar Alva att dessa följer livscykeln, att arbetet bör prioriteras innan giftermål 

och efter att barnet lämnat hemmet. Men under tiden barnen är små bör prioriteringen vara 

hemma med hushållsarbete och barnomsorg (Mulinari & Esseveld, 2015:42–43).  

 

I Sverige idag kan vi nog säga att det är lika självklart för en kvinna som för en man att 

arbeta, men som vi ser ovan har det inte alltid varit så. Kvinnans plats i samhället är under 

förändring, med påverkan från både omvärld och samtid. Detta gör även att värderingarna 

förändras, vi har gått från ett traditionellt samhälle till ett samhälle fullt av valmöjligheter. Vi 

kan välja vår egen livsstil, vad vi vill utbilda oss till och vilket jobb vi vill ha (Giddens, 

1999:102). Många unga kvinnor idag tycks ha höga ambitioner både i privatlivet och i 

arbetslivet, vilket gör att dessa valmöjligheter även kan orsaka stress. Vi uppmuntras att jobba 

heltid, gärna mer, samtidigt som majoriteten av kvinnorna även utför det obetalda arbetet 

hemma. Detta resulterar i att unga kvinnor upplever ökad stress vilket leder till bland annat 

ökade sjukskrivningar (Normark, 2018). Mitt intresse har fastnat för denna aktuella 

samhällsfråga, vad arbetet har för betydelse för unga kvinnors identitetsskapande Denna 

samhällsfråga är något jag själv upplever ibland som problematisk, på det sättet att det finns 

så många valmöjligheter. När det kommer till att välja livsstil är det inte alltid helt enkelt, 

valen blir många och viktiga för hur individens liv kommer att se ut i framtiden. 

Frågeställning och syfte   

Avsikten med denna studie är att studera arbetets betydelse för unga kvinnors 

identitetsskapande. Undersökningen kommer att göras genom en hermeneutisk metod där fem 

unga kvinnor intervjuats. Denna metod ger möjlighet till en fördjupad förståelse för hur unga 

kvinnor idag ser på sitt arbetsliv och vad det har för betydelse för deras identitet. 

Frågeställningen som denna uppsats vill besvara är: 

  

• Vad har arbetet för betydelse för unga kvinnors identitetsskapande? 

Tidigare forskning 

När jag sökte efter tidigare forskning fick jag många träffar, vilket gjorde att jag fick göra 

urval. Det finns mycket studier om kvinnor i arbetslivet men de flesta grundade sig mer i 

statistiska studier, det var svårare att hitta kvalitativ forskning. För att hitta tidigare forskning 

använde jag mig av databasen Sociological Abstracts. De sökord som har använts är women, 

working women, life balance, work role, young women, career identity, accomplished women 
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och work life balance. Dessa sökord gav runt 150 träffar, vilket gjorde att jag fick göra flera 

urval. Detta gjorde jag genom att först leta efter intressanta rubriker och sedan läste jag 

igenom många artiklar för att sedan välja ut de jag fann mest relevanta. All tidigare forskning 

är peer reviewed och studierna är inte publicerade för mer än tio år sedan, detta för att den 

tidigare forskningen fortfarande ska vara aktuell.  

 

Förändringar i arbetslivet 

Moshe och Itzak (2013) presenterar i sin studie förändringar som har skett i arbetslivet för 

män och kvinnor i Israel mot bakgrund av den förändrade ekonomin. Detta är en 

tvärsnittsstudie av uppföljningsforskning som studerar män och kvinnors centraliteter 

gällande bland annat arbete och familj samt arbetsmål som exempelvis lön. De tidigare 

studierna är utförda 1981 och 1993 med hjälp av ett representativt urval av den israeliska 

arbetskraften. Det nya resultatet är en sammanställning för åren 1981–2006 som visar att det 

inte fanns några traditionella könsskillnader när det kom till arbetscentraliteten, till skillnad 

från tidigare när männen visade högre i detta avseende. När det kommer till familjens 

centralitet är den dock som tidigare, högre hos kvinnor och lägre hos män (Moshe & Itzak, 

2013:692). Med arbetscentralitet och familjecentralitet menas att med hög centralitet fäster 

människan högre betydelse för denna roll i sitt liv.  

 

Arbetslivet kan ses representativ för de personliga övertygelserna, exempelvis vilka attityder 

som finns för arbetsresultat. Här går det att se att en individs arbetsmål är införlivade efter 

normer och värderingar som har byggts upp under livet. Det beteendet ligger sedan som grund 

till beteendet som visas upp på arbetsplatsen. Ett mål är den mekanism där världen omvandlas 

till handling. För att se vad som är viktigt för en individ i arbetslivet går det att fokusera på de 

arbetsmål som individen sätter upp. Det finns skillnader mellan män och kvinnors 

arbetsinställningar. Sammanfattningsvis tenderade män att fokusera på ekonomisk framgång, 

medan kvinnor föredrar relationer, arbetsmiljö och att hjälpa andra. Studien visade även att 

kvinnor visade mer intresse för variation, att få utlopp för sina förmågor och personlig 

utveckling (Moshe & Itzak, 2013:695) 

 

Karriärscentralitet  

I inledning och bakgrund nämner jag att det tycks ha skett en förändring i och med att fler 

unga kvinnor lägger mer fokus på sitt arbetsliv. Det går att sätta i kontrast till männen som 

tidigare har haft den rollen. Studien nedan vill ta reda på om detta stämmer, om kvinnor och 

män är olika i denna företeelse.  

 

Sweet, Sarkisian, Matz-Costa & Pitt-Catsourphes (2016) vill i sin undersökning ta reda på om 

kvinnor har lägre karriärscentralitet än män. Karriärscentraliteten kan dels spåras till 

karriärens betydelse för identiteten medan andra sätter den i relation till kulturen. Forskarna 

har använt material från 2010 Generations of Talents data där 9210 anställda har deltagit. 

Deltagarna representerar 11 olika länder som arbetar för sju stycken multinationella företag. 

Med karriärscentralitet menar författarna till vilken grad som karriären ger mening och syfte i 

livet, vilket utgör en viktig aspekt av individens identitet (Sweet m.fl. 2016:282). 

 

Forskarna ville se till både de strukturella och kulturella förklaringarna i observerade 

skillnader mellan kvinnor och män. Målet med studien var att se hur kvinnor och mäns 

karriärer är viktiga för identiteten. Resultatet de kom fram till var att kvinnor var mindre 

karriärscentrerade än män. Men resultatet visar också att påverkan när det kommer till 

könsskillnaden i karriärscentraliteten är överskattad när det kommer till att förklara kvinnor 

och mäns karriärvägar, eftersom könsskillnaden mellan anställda inte är så stor. De hittade 
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stöd för sina påstående både när det kommer till strukturer och kultur men det främsta som 

kom fram var konstaterandet att arbetskvalitet och krav var särskilt viktiga. Speciellt 

arbetsautonomin, alltså möjligheten till att styra över sitt arbete och arbetstakt. De kunde i sin 

studie se att anställda med högre kvalitativa jobb hade högre karriärscentralitet, i vilka män 

sitter på de flesta av dessa poster. Slutsatsen blev alltså att könsskillnader som var kopplade 

till karriärscentraliteten mer hade att göra med vilken typ av jobb personen har. Sweet m.fl. 

menar att om kvinnor hade haft samma möjligheter som män att få högre tjänster på 

arbetsplatsen hade dessa kvinnor troligen identifierat sig själva med karriären på ett mer 

jämförbart sätt (Sweet m.fl. 2016:292). 

 

Balans mellan arbete och familj 

Smith, Wainwright, Buckingham och Marandet är författare till denna fallstudie gällande 

arbetslivsbalansen i Storbritannien och Irland hos kvinnor. 

 

Arbetslivsbalansen berör de individer som har viss kontroll över sitt arbete och har en fritid 

bortom det betalda arbetet. I de fall där studien är utförd är länderna, precis som Sverige 

uppmuntrande till att kvinnor och mödrar ska ha ett betalt arbete. När det kommer till mödrar 

menar Smith m.fl. att det ofta blir det en svår balans med övergången från hemmet tillbaka till 

arbetet eller studier. Därför är det heller inte förvånande att kvinnor söker sig till flexibla 

arbeten, där det lättare går att främja balansen mellan arbete och fritid, möjligheten att arbeta 

hemifrån är exempel på detta. När det kommer till dessa professionella kvinnor i arbetet sätter 

det vissa krav på tekniken, att det för arbetet är möjligt att arbeta hemifrån. Men fördelarna 

med arbete hemifrån misslyckas ofta när det kommer till de totala arbetade timmarna. Dessa 

kvinnor finns alltid tillgängliga för sina arbetsgivare och är ständigt kontaktbara via telefon 

och dator. Denna studie visar att flexibla arbeten som egentligen är tänkt att främja balansen 

mellan arbete och fritid kan sätta större press på kvinnan. Särskilt eftersom kvinnor även 

arbetar mer timmar med tanke på det obetalda arbetet som utgörs utanför arbetet, i hemmet 

(Smith m.fl. 2011:605). 

 

Tofoletti och Starr (2016) har gjort en studie där de undersöker hur diskurser i 

arbetslivsbalansen tillgodoses och används av kvinnliga akademiker, hur kvinnorna hanterar 

balansen mellan arbete och privatliv vilka svarar mot könsbestämda attityder. För att samla in 

data har de gjort semi-strukturerade intervjuer med 31 forskare vid universitetet i Australien. 

Sedan har de använt sig av en diskursiv analys för att komma fram till sitt resultat. Denna 

studie undersöker kvinnor inom akademin, den behandlar kvinnors utmaningar och faktorer 

som påverkar dem i deras försök till att hitta en balans mellan arbete och privatliv, vilket 

berör samma tema som även presenterades ovan av Smith m.fl.  

 

Enligt Tofoletti och Starr har universitetet, vilket är dessa kvinnors arbetsplats en 

personalpolitik som verkar för att främja balans mellan arbetsliv och privatliv. Trots dessa 

visar deras studie att många akademiker känner sig svaga i sin förmåga att uppfylla både 

arbetets förväntningar och åtaganden utanför akademin. Det som bidrar till mest stress och 

ångest för kvinnorna är just den höga arbetsbelastningen, begränsade resurser, dåligt 

ledarskap och brist på erkännande (Tofoletti & Starr, 2016:489) 

 

Enligt Tofoletti och Starr ser kvinnorna i studien det som en omöjlig kombination att få denna 

balans. Kvinnorna upplever inte heller att de kan tala om detta på jobbet, snarare ser de detta 

som ett problem som är en personlig fråga, inte som en konsekvens av den sociokulturella 

formationen av hem och arbete. Kvinnornas arbete är liksom i studien av Smith m.gl. 

flexibelt, vilket är ett arbetssätt som ofta påverkar privatlivet mer än ett arbete med mer fasta 
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arbetstider. Trots detta tar alltså kvinnorna på sig ansvaret för detta ”misslyckande” själva när 

arbetsbelastningen inte går ihop, istället för att se det som en konsekvens av strukturen med 

hög arbetsbelastning och begränsade resurser (Tofoletti & Starr, 2016:501). 

 

Utveckling arbetsidentitet 

Worth (2016) studerar i en kanadensisk studie unga kvinnors identitet på arbetsplatsen. 

Artikeln utgår ifrån och sammanfattar tre fallstudier som tar upp olika vinklar av kvinnors 

arbetsidentitet. Här har forskaren inte studerat en speciell arbetsplats, utan gjort urval utifrån 

ålder (kvinnor födda på 1980-talet) och kön. Data som samlats in kommer ifrån djupintervjuer 

med 33 unga kvinnor, alla från olika yrken och branscher (Worth, 2016:1306)   

 

Studien vill ta reda på vad kvinnorna har för arbetsidentitet och om de stöter på köns- och 

ålders stereotyper, samt hur de i så fall hanterar dessa.  Forskaren menar att kvinnorna har 

olika sätt att hantera detta. Ett är att acceptera hur det ser ut, att hoppas på att arbetet leder till 

bättre möjligheter i framtiden (Worth, 2016:1307). Ett annat sätt för unga kvinnor att bli tagna 

mer seriöst är att anpassa sig själva, genom att exempelvis klä sig annorlunda (Worth, 

2016:1308). 

 

Det sista som forskaren tar upp är att unga kvinnor även kan agera genom att öppet protestera 

mot diskrimineringen på arbetet. Kvinnor som använder denna strategi upplever detta som en 

lättnad. Det som även är viktigt att understryka är att detta tillvägagångssättet att protestera 

mot diskriminering på arbetsplatsen endast verkade vara möjligt för unga kvinnor med 

särskilda privilegier. Med särskilda privilegier menas i detta fall exempelvis support hemifrån 

som gjorde det möjligt att kunna tacka nej till arbete eller utbildning (Worth, 2016:1310). 

 

Stringer och Kerpelman har samlat in data från studenter från universitetet i Southeastern 

United States som går sitt fjärde år. Studenterna fick svara på undersökningen efter sina 

lektioner och den tog mellan 20–30 minuter att svara på. 375 undersökningar delades ut och 

345 användes sedan i analysen. Deltagarna var mellan 18-25år gamla. Syftet med studien är 

att undersöka hur karriärsidentiteten utvecklas för college studenter (Stringer & Kerpelman, 

2010:187).  

 

Enligt Stringer och Kerpelman formar studenterna sin arbetsidentitet genom att ta beslut, 

genom tidigare erfarenheter och genom support från föräldrar. Det är den sistnämnda 

aspekten i denna studie som jag finner relevant för min studie.  

 

Support från föräldrar menar Stringer och Kerpelman är positivt förknippat med 

identitetsskapande och karriärsbeslutsfattande när det kommer till både studier och arbete. Det 

finns olika sätt för föräldrar att påverka sina ungdomar när det kommer till karriären, som dels 

kan ske genom deras egen arbetsroll som förebilder och dels genom att de kan guida sina barn 

genom utbildning och karriärsval. Föräldrar kan även ge emotionellt stöd vilket exempelvis 

kan innebära att tala om mål. För kvinnor visar forskningen att det emotionella stödet är det 

viktigaste när det kommer till att välja karriär (Stringer & Kerpelman, 2010:184–185). 

Resultatet visar att support från föräldrar var viktigt samt påverkar både för 

karriäridentifiering och beslut av karriär (Stringer & Kerpelman, 2010:196) 

 

Aggleton och Maxwell har gjort en treårig studie om unga kvinnor som går på fyra olika 

betalda privatskolor i England. Studien undersöker olika aspekter i kvinnornas liv som 

utbildningen samt relationer med familj och vänner. Forskarna gjorde deltagande 

observationer samt intervjuer med kvinnorna som var mellan 15–18 år.  
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Några av kvinnorna menade att deras föräldrar hade höga krav på dem och att de förväntades 

uppfylla vissa resultat. Det fanns även de som hade en annan slags förväntan hemifrån, då de 

upplevde förväntningar på att utöver försöka göra sitt bästa även var glada i skolan (Aggleton 

& Maxwell, 2013:80). Det fanns även viss prestation som kom inifrån skolmiljön, att de 

kvinnor som inte ansträngde sig det lilla extra, exempelvis med aktiviteter utanför läroplanen 

sågs som lata. Detta påverkade kvinnorna och de kände sig inkompetenta och att deras 

förmågor var mindre anmärkningsvärda. De upplevde en stark känsla av att de förväntades 

prestera på alla fronter i skolan (Aggleton & Maxwell, 2013:83).  

 

Den grad av prestation som de unga kvinnorna visade var inte bara en ordning av kulturen att 

det fanns press på skolan att prestera, utan alla respondenter talade om andra aspekter. Att 

deras kreativitet och även sportsliga upplevelser gav dem både fysisk och känslomässig 

njutning, att de på så sätt kunde investera i sin självidentitet (Aggleton & Maxwell, 2013:84). 

 
De unga kvinnorna talade även om karriär i intervjuerna. Alla var inte fast beslutna om vad de 

ville jobba med, men många hade en plan och många prioriterade höga löner. Alla hade som 

ambition att lyckas med sina studier och framtida karriärer, åtminstone fram tills de fick barn. 

Dessa unga kvinnor kom från priviligierade familjer och har på så sätt en slags säkerhet. För 

dem sågs inte framtiden som en svårighet, utan mer som ett mål där möjligheter kommer att 

komma (Aggleton & Maxwell, 2013:89). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen lyfter att det finns gamla mönster kvar vad gäller kvinnors arbetsliv. 

Enligt tidigare forskning tenderar män i högre utsträckning än kvinnor att identifiera sig som 

familjeförsörjare, något som beskrevs kunna leda till svårigheter att skapa en jämställd 

relation. Här går det att se en skillnad mellan män och kvinnor, att familjens centralitet är 

högre för kvinnor än för män. Vad gäller engagemang finns dock ingen större skillnad när det 

kommer till arbetscentraliteten, vad gäller kvinnor respektive män då studier visar att kvinnor 

är lika engagerade i sitt arbete. Det finns dock skillnader när det kommer till intresse för 

arbetets olika delar, studier visar att män tenderar att vilja främja karriären och tjäna pengar. 

Kvinnor däremot fokuserade istället mer på variation, att kunna få utlopp för sina förmågor, 

relationer, att hjälpa andra och att främja den personliga tillväxten. Dessa menar tidigare 

forskning kan grunda sig i vårt sätt att göra kön, att män och kvinnor upprätthåller sina roller. 

Därför kan det exempelvis finnas en kulturell förklaring till varför kvinnor tenderar att minska 

intresse för arbete efter hon har bildat familj. Tidigare forskningen lyfter fram att kvinnor 

troligen hade identifierat sig mer med sitt arbete om de hade haft samma möjligheter som 

män, exempelvis att få tillgång till högre tjänster på arbetsplatsen. 

 

Tidigare forskning visar att eftersom kvinnan har dubbla roller, som innefattar både familj och 

arbete tenderar de att ha svårt att hitta en balans mellan dessa. Detta gör att kvinnor ofta dras 

till flexibla arbeten. Dock visar den tidigare forskning att flexibla arbeten tenderar att leda till 

ännu fler arbetstimmar. De blir aldrig utom räckhåll för sina arbetsgivare, är alltid 

tillgängliga. Detta blir en omöjlig kombination mellan arbetsliv och privatliv, vilket 

kvinnorna inte upplever att de kan tala om på arbetet. De tenderar istället att ta detta som en 

privat fråga, de tar själva på sig detta ”misslyckande” när de inte kan upprätthålla det ständigt 

ökande arbetshjulet. Detta resulterar för många kvinnor i stress, ångest och dåligt samvete. 

 

Föräldrarna har enligt tidigare forskning påverkan på unga kvinnor både när det kommer till 

identitetsskapande och arbetsbeslutsfattande. Påverkan kunde visa sig på olika sätt, dels 
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genom att föräldrarna själva var förebilder, men också att emotionellt stöd från föräldrar var 

viktigt för unga kvinnor. 

 

Prestationer uppkommer redan under skoltiden enligt tidigare forskning, dels med 

förväntningar hemifrån, från skolan och av kamrater. När det kommer till skolmiljön verkar 

unga kvinnor vilja prestera, det är viktigt att anstränga sig lite extra för att inte uppfattas som 

lat. Denna prestationsbaserade syn skapar en hel del påverkan på självkänslan. Skolan och 

hårt arbete menar den tidigare forskningen är en möjlighet för unga kvinnor att i framtiden 

kunna arbeta med vad de vill och kunna få en hög lön.  

 

Mitt bidrag till tidigare forskning 

Det som har motiverat mig att forska kring unga kvinnor i arbetslivet gällande 

identitetsskapande är att det är en aktuell samhällsfråga. När jag sökte inspiration till min 

studie upplevde jag att det inte fanns den typ av forskning som jag var ute efter, kvalitativ 

forskning. Den tidigare forskning som finns tenderar att framhäva likheter och skillnader 

mellan könen i arbetslivet. Med det menas exempelvis de olika rollerna som finns inom 

familjen kontra arbetslivet, eller kvinnliga och manliga arbeten. Mitt bidrag till forskningen 

blir en djupgående förståelse för arbetets betydelse för unga kvinnors identitetsskapande i 

senmodern tid.  

Teori 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för teori och begrepp som analysprocessen grundar sig 

på. Jag utgår i min uppsats från ett sociologiskt socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket är 

samhällsvetenskapligt. Jag kommer även att som en del av det socialkonstruktionistiska 

perspektivet ta upp det feministiska perspektivet. Syftet med detta avsnitt är att få en historisk 

blick på kvinnans position i arbetslivet, samt hur denna förändrats i dagens samhälle och hur 

kön kan förstås i relation till exempelvis organisationers uppbyggnad. Även Giddens begrepp 

om självidentitet och livsplanering är begrepp som jag kommer att använda. Dessa begrepp 

kommer att användas för att få en fördjupad förståelse för arbetets betydelse för unga 

kvinnors identitetsskapande.  

 

Socialkonstruktionism och ett feministiskt perspektiv 

Socialkonstruktionismen är en del av, ett perspektiv av sociologin vilken anser att samhället 

är en social konstruktion. Vivien Burr skriver att människor är både historiska och kulturella 

varelser, vi blir en produkt av historien och kulturen som även påverkar vår syn på världen. 

Kunskapen vi har skapas i vårt vardagliga liv när vi interagerar med andra människor. Denna 

process är förändringsbar då dessa sociala processer pågår hela tiden (Burr, 2015:4–5). 

Individens förståelse av världen är bunden till kulturella och historiska sammanhang vilka vi 

befinner oss i. Denna kunskap menar socialkonstruktionister är förenad med sociala processer 

(Burr, 1995:22–23).  

 

Vivien Burr menar att socialkonstruktionismen har olika delar, hon beskriver en svag och en 

stark socialkonstruktionism, vilka kan förstås på mikro- och makronivå. Den starka 

socialkonstruktionismen, makro utgår ifrån att människan förstås utifrån samhälleliga och 

diskursiva strukturer. Vår identitet är kulturellt bunden till den som är tillgänglig för oss samt 

en sammanflätning av olika diskurser som finns runt oss. De kan vara ålder, inkomst, kön och 

så vidare, vilka tillsammans bildar vår identitet (Burr, 2015:123–124). Ur ett mikroperspektiv 

menar socialkonstruktionister att individen själv kan skapa sin egen verklighet i interaktionen 

med andra och sin omgivning (Burr, 1995:29). Skillnaden mellan mikro och makro blir att 

makronivån är att individen påverkas av struktur och kultur, medan individen på mikronivå 
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anses själv kunna skapa sin verklighet i relation till sin omgivning. På makronivå menar 

socialkonstruktionismen att individen, i detta fall unga kvinnor påverkas av samhälleliga 

kulturer som är bundna till oss.  

 

Inom det feministiska perspektivet finns det flera perspektiv, inom detta går det att se en 

historisk tillbakablick på hur kulturen har sett ut för kvinnor i arbetslivet. Det feministiska 

perspektivet finns sedan lång tid inom sociologin, med sin variation av teoretiska inriktningar 

har den bidragit på många olika sätt till samhällsdebatter. Trots detta får feminismen ofta 

ganska lite uppmärksamhet när det kommer till kurser inom sociologi. Detta gör att 

feministisk sociologi ses som ett smalt område, som framförallt påverkar och intresserar 

endast kvinnor. Feministisk sociologi har också en tendens att uppfattas som ett modernt 

perspektiv, när det egentligen kan ses redan på 1600-talet. Det som uppmärksammades redan 

då var bland annat kvinnors rätt till studier och kvinnors rättigheter. Detta synsätt på 

feministiska perspektiv som moderna osynliggör den betydelse som perspektivet faktiskt har 

haft för sociologins utveckling (Björk & Hedenus, 2015:21). 

 

Det går att se en förändring som helt förändrade arbetsmarknaden under 1970-talet. Då 

började det jämställda samhället växa fram och det var inte längre självklart att bara mannen 

skulle försörja familjen, utan både män och kvinnor skulle nu vara självförsörjande. 

Lagstiftningen hade en stor roll i denna förändring med särbeskattningen. Med det menas att 

båda könen nu ses som individer när det kom till arbetsmarknaden. Det talas mycket om 

ekonomisk självständighet vilket är en del i jämställdheten, där även 

föräldraförsäkringsreformen kommer in med att införa ”pappamånader” (Allard m.fl. 

2015:131). 

 

När det kommer till arbetets organisering idag går det att se att kvinnors platser på höga 

poster är färre än männens, för att exemplifiera går det att se ett ”glastak” som kvinnor har 

svårt att ta sig igenom. Med metaforen ”glashiss” kan vi även se att kvinnor har svårare än 

män att avancera uppåt, även i kvinnodominerade arbeten i den vertikala arbetsmarknaden. 

Det går även att se på detta globalt, där kvinnor i regel har mer osäkra 

anställningsförhållanden, lägre lön samt sämre möjligheter både till utbildning och befordran. 

Detta ser till den vertikalt segregerade arbetsmarknaden i stort. Ser vi istället till den 

horisontella arbetsmarknaden ser vi att det faktiskt finns arbeten som är kvinnliga och 

manliga. Männen befinner sig ofta i arbeten kopplade till transport, industri och bygg. Medan 

kvinnor främst arbetar med omsorg, vård och servicerelaterade yrken. Det är svårt för kvinnor 

att bryta sig ur dessa, dessa glastak och glashissar. Detta tenderar att synas ofta när det 

kommer till rekryteringsprocesser bland annat, att homosocialiteten bryter igenom. 

Homosocialitet betyder att kön väljer kön, exempelvis befinner sig ofta män i ledningen på 

företag och väljer då i rekryteringsprocesser gärna män istället för kvinnor (Allard m.fl. 

2015:132–133). 

 

För att återkoppla till socialkonstruktionismen och mikroperspektivet, i vilket individen själv 

skapar sin verklighet och identitet kommer jag nedan att presentera Giddens begrepp om 

självidentitet och livsstil vilka jag kopplat till mikronivån i socialkonstruktionismen.  

 

Självidentitet 

En sociolog som är känd för sina studier i modern tid som har varit betydande för sociologin 

är Anthony Giddens. I sin bok om modernitet och självidentitet skriver han om hur vi formas 

redan som barn. Vanor och rutiner spelar stor roll för barnet när det kommer till framväxt av 

relationer. Detta samspel mellan barnet och omsorgspersonerna bygger upp förbindelser 
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mellan rutiner, uppfattningar och känslan av ontologisk trygghet, vilket Giddens menar är en 

känsla av kontinuitet och ordning av händelser – även de som inte är i direkt sikte för 

individen. Dagliga rutiner kan ge sig till synes med motstridiga känslor eftersom de ofta ter 

sig som disciplinära under uppväxten. För att utvecklingen ska gå vidare och individen ”gå 

vidare” krävs kreativitet. Kreativitet är konsten att handla eller tänka innovativt i förhållande 

till redan existerande aktivitetsformer, vilket även är kopplat till vår tillit. Tilliten är en form 

av kreativitet, att våga sig ut till det okända, utmana sig själv och få nya erfarenheter. Att vara 

kreativ och engagera sig i andra och även objektvärlden menar Giddens är en del av psykisk 

tillfredsställelse och en möjlighet att hitta moralisk mening. Detta ger oss en känsla av 

självaktning och påverkar vår psykiska hälsa positivt, att ha kreativiteten som ett 

rutinfenomen. Det är viktigt att vi befinner oss i en kreativ miljö vilket även ger oss ett 

kreativt engagemang (Giddens, 1999:51–54) 

 

Med detta till grund, hur vi formas som barn och hur kreativitet är positivt för vår utveckling 

tar vi oss vidare till en lite mer existentiell fråga som handlar om självidentitet. Självidentitet 

är stabil över tid och behöver en reflexiv medvetenhet. Självidentiteten är inte något som är 

givet, utan är ett resultat av kontinuerliga rutiner. Det är något individen själv är medveten om 

och skapas samt bevaras av individens egna reflexiva handlingar. Självidentitet är heller inte 

ett drag, utan ses som självet som personen reflexivt uppfattar från sin egen biografi, vilken 

tolkas av aktören själv. En metafor för självidentiteten är att individen med sin egen biografi 

skapar en karaktär. Identiteten hittar vi inte i ett beteende eller i andras reaktioner, dessa är 

viktiga men det är förmågan att hålla sin berättelse i rörelse som skapar självidentiteten. Här 

kan vi även dra kopplingar till den ontologiska tryggheten som förklarades ovan, denna är en 

förutsättning för en stabil känsla av självidentiteten. För att kunna veta vilka vi är krävs det 

någon slags uppfattning av hur vi blivit de vi är och en tanke om vart vi vill (Giddens, 

1999:67–70) Giddens menar att människor under senmoderniteten funderar på några centrala 

frågor vilka behandlar ämnet identitet som vad individen vill göra och vem individen ska 

vara. Detta är frågor som vi även besvarar på ett eller annat sätt, antingen via diskurser eller 

vårt beteende i vardagen (Giddens, 1999:89).  

 

Livsstil och livsplanering 

Giddens menar att vi genomgår en förändring från förr, självet i senmoderniteten är reflexivt 

organiserad, präglad av abstrakta system och påverkas av förändringen mot det mer globala 

samhället. Vi söker efter självförverkligande och i vardagslivet har självet en viktig 

komponent, valet. Valen vi gör i vardagslivet får helt enkelt konsekvenser för våra liv. Med 

moderniteten kommer även en mångfald av val vilket leder till konsekvenser, samtidigt som 

den i sin karaktär är mindre traditionell än förr, vilket erbjuder sämre hjälp till att göra val.  

Med livsstil menar inte Giddens ordvalet som används i konsumismen, utan det är mer 

fundamentalt. Han definierar det som en uppsättning praktiker som en människa följer, vilken 

ger individen en materiell inramning som även kommer in i berättelsen om självidentiteten. 

Livsstilen i högmoderniteten är inget val, utan vi tvingas att göra det, det finns helt enkelt 

inget val att inte göra ett val (Giddens, 1999:101) 

 

Livsstil menar Giddens inte är något som är ärftligt, utan det är något vi lär oss. De rutiner vi 

använder oss av, som matvanor, umgängesmiljöer och sätt att handla är praktiker vi väljer. 

Dessa rutiner är öppna för förändring och följer vår självidentitet med dess rörliga mönster. 

Varje dag gör vi dessa val, vi bestämmer vad vi ska äta, ha för kläder, hur vi ska vara på 

jobbet. Alla dessa beslut vi tar, både stora och små är inte bara kopplade till hur vi ska handla 

utan även vem vi vill vara. Arbetet är en aktivitet som direkt påverkar våra livsstilar, enligt 

Weber handlar det om vilka livsmöjligheter vi har. Med livsmöjlighet menar han vilka 
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eventuella livsstilar som finns tillgängliga för oss. I vår moderna tid ses valet av arbetet som 

ett grundelement när det kommer till orienteringen i vår livsstil (Giddens, 1999:102).  

 

I vår moderna värld nämner även Giddens ny media som möjliggör globaliseringen, blir 

alltmer bekant för oss. När det kommer till medierna idag ger det oss möjlighet att få insyn i 

miljöer som vi annars rent personligen aldrig skulle komma i kontakt med. Vi ser in i andras 

liv på ett helt annat sätt, vilket öppnar upp ögonen för oss om andra val av livsstilar (Giddens, 

1999:105) 

 

Sammanfattningsvis när det kommer till att välja livsstil inkluderar denna en livsplanering, 

även detta menar Giddens är även det något oundvikligt. Det är ett sätt att förbereda för 

framtiden och dess handlingar som går hand i hand med skapandet av självets biografi. Här 

finns även personliga kalendrar där viktiga milstolpar i livet tar plats, exempelvis giftermål 

eller barn. I livsplaneringen organiserar individen tiden eftersom självidentiteten även den är 

beroende av både förberedelser för framtiden och tolkningar av den förgångna tiden, samt att 

individen går igenom tidigare händelser (Giddens, 1999:106). 

 

Sammanfattning av teori 

I detta avsnitt har jag sammanfattat teorin och kommer att lyfta fram det jag anser viktigast att 

ta med från teorin presenterad ovan. Ur det sociologiska socialkonstruktionistiska perspektivet 

menar Vivien Burr att socialkonstruktionismen kan förstås i två nivåer, mikro- och 

makronivå. Makronivån utgår ifrån att identiteten är bunden till kulturen som finns tillgänglig 

för oss, samt diskurser i vår omgivning. Ur mikroperspektivet ser socialkonstruktionister att 

individen kan skapa sin egen verklighet i interaktion med andra och med omgivningen.  

 

I det feministiska perspektivet presenterade jag sedan en historisk tillbakablick om kvinnans 

position i arbetslivet. Dels genom en genomgång om hur det såg ut förr och sedan fram till 

utvecklingen som lett oss till hur det ser ut idag i arbetets organisering. Det går bland annat att 

se att kön kan förstås i relation till organisationers uppbyggnad, där exempelvis kvinnors 

platser på höga poster är färre än männens.  

 

Vidare presenterade jag Giddens begrepp om självidentitet, livsstil och livsplanering. Dessa 

begrepp är betydande i min studie eftersom de handlar om identitetsskapande. Med 

självidentitet menar Giddens att det är ett resultat av kontinuerliga rutiner. För att kunna veta 

vilka vi är krävs en uppfattning av hur vi blivit de vi är och vilka vi vill vara. Detta gör att vi 

behöver göra val, vilket påverkar vår livsstil. Valen vi gör får sedan konsekvenser i våra liv. 

Arbetet är en aktivitet som direkt påverkar vår livsstil och ses som ett grundelement. När vi 

väljer livsstil, genom att göra kontinuerliga val inkluderar även dessa livsplaneringen. 

Livsplaneringen är ett sätt att förbereda för framtiden.  

Metod 

Metoden som används och nu kommer presenteras i denna studie är hermeneutik och i detta 

avsnitt kommer en redogörelse om dess grundantaganden. Följande avsnitt kommer även att 

behandla studiens urval, förförståelse, datainsamling, analys samt etiska överväganden. 

 

Metodval 

Mitt syfte med studien är att genom att använda en hermeneutisk metod undersöka vad arbetet 

har för betydelse för unga kvinnors identitetsskapande. Med denna frågeställning vill jag få en 

djupare förståelse för hur deras upplevelser om arbetslivet påverkar deras identitet. För att 

kunna göra detta har jag genom att intervjua dem kunnat tolka deras upplevelser och tankar 
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kring ämnet. Jag fann den hermeneutiska metoden som ett självklart val, eftersom 

hermeneutiken är lite av en filosofisk metod där förförståelsen, tolkningen och förståelsen är 

det viktiga. Tolkningen blir då ett analysredskap inom metoden. Med dessa som utgångspunkt 

kommer jag nedan att redogöra för dessa mer ingående.  

 

Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om något som vi alla människor gör, nämligen att tolka och förstå. En 

slags tolkningslära med rötter inom filosofin beskriver hermeneutiken väl. Ursprungligen 

finner vi hermeneutiken från protestantiska kyrkan där texter och bibeln tolkades. Själva ordet 

hermeneutik härstammar från det grekiska ordet ”hermeneuein” vilket går att översätta till ”att 

tolka”. I den grekiska mytologin presenteras guden Hermes, han var en mellanhand med 

budskap mellan människorna och gudarna. Hans uppgift var att tolka och översätta budskapen 

från gudarna så att människorna skulle förstå betydelsen (Ödman, 2007:11–13).  

 

Denna kommunikation är grunden inom hermeneutiken, vi behöver tolkning och förståelse för 

att kunna nå kunskap och kunna gå till grunden med hur mening skapas. Martin Heidegger 

menar att förståelsen inte är något vi kanske har, utan är mer ett redskap som kan användas 

när det behövs. Som människor behöver vi förståelse för att kunna orientera oss i världen. 

Han förklarar att om vi ställer något framför oss ser vi det tydligare. Detta innebär en 

förändring hos oss, då vi genom förståelse kan nå fram till det eller den som vi betraktar. 

Förståelse ska dock inte misstas för att begripa eller greppa något, det har inte samma 

innebörd. Att begripa eller greppa något är mer motoriskt i jämförelse med förståelsen som är 

förnyande och omskapande (Ödman, 2007:24–26). 

 

Inom hermeneutiken är även förförståelsen en central del. Förförståelse har att göra med vår 

förståelse. När vi försöker förstå världen runtomkring oss gör vi det i relation till vår 

förförståelse, vilken är en form av förståelse som redan finns med oss. För att göra en 

hermeneutisk studie behöver forskaren vara medveten om sin förförståelse för att inte riskera 

att forskningen blir missvisande (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007:278–279) 

 

För att återgå till tolkningen, går vi djupare in i vad det egentligen betyder. Att tolka något är 

att tyda tecken (Ödman, 2007:57). Till hjälp att tolka något har vi vår förförståelse, denna 

används dagligen då vi inte behöver lägga ner tid på tolkningsarbetet. Detta sker i regel 

blixtsnabbt, våra sinnen är ofta väldigt effektiva. Men ibland finns tillfällen då de inte är så 

effektiva, exempelvis när vi är trötta eller har svårt att fokusera. Detta gör oss direkt påminda 

då vi ofta gör fel eller säger konstiga saker, Ödman menar att det är vid dessa tillfällen som 

verklighetsorienteringen gör oss påminda, att vi faktiskt är beroende av att hela tiden tolka 

och förstå (Ödman, 2007: 58). Här går det att se att vi är beroende av detta tolkningsarbete, 

för att kunna nå ny kunskap och förståelse krävs ett öppet sinne för att kunna ifrågasätta för 

att kunna komma åt den nya kunskapen. Heidegger och Gadamer menar att tolkningen inte är 

en aktivitet eller något vi kan välja att göra, utan det är ett sätt för oss att existera (Vikström, 

2005:17) 

 

I tolkningsarbetet måste forskaren kunna växla mellan delarna och helheten, vilket gör att 

varje nytt avsnitt som läsaren kommer till ska bidra med ett nytt sätt att förstå det tidigare 

(Wallén, 1996:33). Hermeneutiken är inriktad på människan, som en upplevande och 

handlande individ. När forskaren är i samtal med sin respondent tolkas denne på ett sätt så att 

det bakomliggande framträder, vilket ofta anknyts med andra teorier. Hermeneutiken blir en 

lära av kommunikation och förståelse (Wallén, 1996:34). 
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Urval  

I min studie har jag använt mig av ett kriterieurval. Patton beskriver kriterieurvalet som ett 

urval där forskaren väljer respondenter som alla uppfyller förbestämda kriterier som är av 

intresse för studien (Patton, 2002:238). Detta är ett lämpligt urval för studien eftersom jag 

kunde välja unga kvinnor som uppfyllde mina kriterier, de skulle vara inom ett visst 

åldersspann samt representera olika yrkesgrupper.  

 

Kriterierna för urvalet var att respondenterna skulle vara yngre kvinnor, i detta fall definierat 

till ett åldersspann mellan 25-30år. Jag valde detta åldersspann eftersom det är runt denna 

ålder som jag upplever att individen börjar veta vem hon är, samtidigt som det är en ålder i 

livet då de flesta börjar tänka mer på sin framtid. Dels när det kommer till yrket men också 

familjelivet. Jag har även tagit i åtanke de yrkesmässiga och till viss del demografiska 

faktorerna för att bredda urvalet. De yrkesmässiga faktorerna är kopplade till en bredd i de 

olika yrken som kvinnorna har, dels i yrkesbefattning, arbetsroller och yrke. I min studie 

valde jag medvetet att intervjua kvinnor som är verksamma inom olika yrken, för att få fram 

eventuella variationer mellan dem. 

 

När det kommer till de demografiska faktorerna skiljer sig kvinnornas boende åt, några 

respondenter bor i stan och några på landsbygden. Dock utgår alla ifrån samma stad.  

 

För att kvinnorna i studien ska förbli anonyma presenteras de nedan med fiktiva namn. Nedan 

följer en kort presentation av dem: 

 

Respondent 1 - Maria. 26årig kvinna som arbetar som biståndshandläggare på kommunen, 

utbildad socionom. Sambo och har ett barn. 

 

Respondent 2 - Stina. 27årig kvinna som i dagsläget arbetar heltid som butiksmedarbetare i en 

livsmedelsbutik, samtidigt heltidsstuderande till förskolelärare på högskolan. Sambo. 

 

Respondent 3 - Julia. 26årig kvinna som arbetar som butikschef inom detaljhandel. Sambo. 

 

Respondent 4 - Lisen. 26årig kvinna som arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag, 

utbildad beteendevetare. Sambo.  

 

Respondent 5 – Klara. 26 årig kvinna som arbetar som ekonomiassistent på sitt 

familjeföretag. Sambo och har ett barn. 

 

Datainsamling 

När det var dags att börja arbeta med datainsamlingen till studien tog jag kontakt med kvinnor 

som uppfyllde mina förutbestämda kriterier i kriterieurvalet. Direkt vid första kontakten 

bifogade jag informationsbrevet med de etiska övervägandena (presenteras nedan under 

rubriken etiska överväganden). Alla kvinnor som blev kontaktade ville ställa upp på 

intervjuer, så nästa steg innebar att mötas upp på en plats som de själva fick bestämma. Några 

intervjuer skedde hemma hos respondenterna själva och några kom till mitt hem.  

 

Intervjuerna skedde under lugna former i hemmet, detta tror jag bidrog till att samtalen blev 

djupgående och det blev mer ett samtal istället för en intervju. Gadamer menar att för att få till 

en genuin konversation måste forskaren vara öppen för respondentens mening, samt hela 

tiden ifrågasätta sin egen tolkning för att vara öppen för nya tolkningar (Binding &Tapp, 
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2008: 123). Detta hade jag i åtanke under intervjuerna, att gå in med ett öppet sinne, vilket 

omnämns mer ingående i nästa del under förförståelse. Till min hjälp hade jag en 

intervjuguide med teman som är kopplade till grunderna i sociologi, nämligen kultur, identitet 

och social interaktion.  

 

Intervjuerna ägde rum under en två veckors period, jag upplevde att det var svårt att hitta en 

tid som passade för vissa respondenter. Vissa av kvinnorna hade sina kalendrar fullbokade, 

men valde ändå att avsätta tid för att delta. Intervjuerna ägde rum under 45–60 minuter och 

jag upplevde det som naturligt när det var dags att avsluta, som en mättnad. Efter intervjuerna 

sammanfattade jag det vi talat om som en extrakoll av att jag hade förstått respondenten på 

rätt sätt.  

 

Efter varje intervju antecknade jag det jag uppfattat som viktigt och mest utmärkande under 

intervjuerna, för att sedan transkribera hela det inspelade materialet till text. Efter att jag hade 

utfört alla intervjuer återstod sedan att börja tolknings- och analysprocessen.  

 

Förförståelse 

Grundantaganden om förförståelsen finns presenterad under metodavsnittet. Sammanfattat går 

det att sammanfatta förförståelsen som att det vi upplever tolkas med bakgrund i det vi redan 

förstår, detta är vår förförståelse. Det är omöjligt för oss att ställa oss utanför förförståelsen, 

det eftersom vi som människor är en del av livsvärlden som vi använder för att studera. Inom 

hermeneutiken är förförståelsen en förutsättning, därför är det heller inte något att eftertrakta 

att försöka ställa sig bortom sin förförståelse. Förförståelsen är alltså grunden till att vi ska 

kunna förstå och tolka det vi studerar. Därför är det viktigt att ha den i åtanke, att vara 

medveten om den. Detta är extra viktigt i dialogen med respondenterna i forskningsarbetet 

eftersom det annars är svårt att vara öppen för det som jag studerar.  Detta eftersom jag tolkar 

upplevelserna genom det jag redan vet och förstår. Eftersom förförståelsen är viktig inom 

hermeneutiken använde jag mig av min förförståelse, genom det jag redan visste och genom 

att ta reda på information om kvinnor i arbetslivet innan. Detta gav mig en grund inom ämnet 

som jag sedan studerade. Men jag var noga med att inte tala om dessa i mina samtal med 

respondenterna, detta för att inte påverka dem på något sätt. Utan det var deras egna tankar 

och berättelser som stod i fokus.  

 

Analys (Inledande tolkning, fördjupande tolkning, huvudtolkning) 

Hermeneutiken har inget specifikt tillvägagångssätt för att utföra en analys, utan forskaren har 

fria händer att utforma den själv. Däremot går det att använda sig av olika steg för att arbeta 

med analysprocessen. Det grundläggande för en hermeneutisk analys är att det är en öppen 

process med en rörelse mellan helheten, delarna och tillbaka till helheten igen. Detta är en 

växelverkande process som pågår under hela analysen. Men till att börja med används 

helheten för att uppfatta en grundförståelse av fenomenet som analyseras, detta innan delarna 

hamnar i fokus. I denna inledande del av analysprocessen görs inget tolkande, utan forskaren 

är ute efter en dialog med texten för att senare kunna finna vilka meningarna är. Detta kan 

liknas vid en preliminär förståelse där forskaren tar hjälp av olika teman. Efterhand övergår 

detta till ett sökande efter olika meningar i den fördjupande tolkningen som kan hittas ”mellan 

raderna” där forskaren är ute efter meningsfullheten i fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2007:281–282).  

 

I nästa steg i analysprocessen kommer huvudtolkningen, den uppkommer när forskaren har 

hittat en förståelse där helheten av fenomenet visar sig tydligt. Huvudtolkningen binder 

samman och går igenom tidigare tolkningar och data. Det går att förstå denna 
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huvudtolkningen som den del där läsaren guidas till en aha upplevelse (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2007:284–286).  

 

Det är denna process som jag har använt mig av när det kommer till analysdelen, det är alltså 

arbetssättet för analysdelen i uppsatsen. Nedan förklaras hur jag steg för steg har gått tillväga. 

 

Inledande tolkning 

Den inledande tolkningen började med att jag transkriberade de fem intervjuerna och läste 

igenom dom upprepade gånger. Detta för att få en övergripande förståelse för min insamlade 

data. Här fokuserade jag alltså endast på helheten innan jag gjorde tolkningar av delarna i 

nästa steg, den fördjupade tolkningen. Under tiden jag läste transkriptionerna gjorde jag 

anteckningar där jag samlade upp likheter och skillnader som jag kunde koppla ihop med 

teorin och tidigare forskning.  

 

Fördjupad tolkning  

Efter att ha sett till helheten i min inledande tolkning gick jag sedan in på den fördjupande 

tolkningen i arbetet med mina intervjutranskriptioner. Nu letade jag istället efter tolkningar 

och förståelse som jag inte hittade i den inledande tolkningen. Här fokuserade jag på att läsa 

mellan raderna. Detta gav mig en större förståelse och djupare tolkning av transkriptionerna, 

jag började se en meningsfullhet i fenomenet som även kunde kopplas till teorin.  

 

Huvudtolkning 

För att komma fram till min huvudtolkning använde jag mig av både den inledande 

tolkningen och den fördjupade tolkningen där jag hade hittat delarna och helheten. Dessa 

band jag sedan samman och utgick ifrån när jag sammanställde tolkningen av data till en ny 

helhet vilket är min huvudtolkning. Jag guidar läsaren igenom mitt material genom att lägga 

upp huvudtolkningen som en röd tråd där alla delar binds samman.  

Etiska överväganden 

De etiska riktlinjer som kommer behandlas i min studie är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När jag tog kontakt med mina 

respondenter hade jag förberett ett informationsbrev som överlämnades. I detta brev stod det 

väldigt tydligt om dessa riktlinjer. 

 

Med informationskravet menas att informera om vad som är syftet med studien, hur den 

kommer att genomföras och att deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002:7). Här 

förklarade jag att det är en studie som skrivs av mig som elev på Mälardalens högskola, att 

intervjuerna kommer att ske på en plats som respondenten själv får välja och att deltagandet 

är helt frivilligt. Varför respondenten själv får välja plats är för att det blir en trygghet i att 

mötas på en plats som respondenten själv får välja, samt så informerade jag att det när som 

helst under intervjun är frivilligt att avbryta sin medverkan.   

 

Med samtyckeskravet menas att respondenten accepterar att delta i min intervjuundersökning, 

forskaren informerar att deltagande är frivilligt (Nygren, 2012:32). Med samtycke har jag som 

nämnt ovan att deltagande är helt frivilligt och att avbryt får ske när som helst utan 

motivering. Detta informeras om därför att respondenten inte ska känna sig tvingad att delta. 

För att värna om respondenterna sammanfattade jag kort efter intervjuerna vad respondenten 

sagt, för att få en uppfattning av att jag uppfattat rätt och för att respondenten skulle få 

chansen att ändra eller bekräfta uttalanden.  
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Med konfidentialitetskravet menas att de som deltar i undersökningen ska ges konfidentialitet 

och obehöriga ska inte kunna ta del av deras personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

Under detta avsnitt informerade jag om att informationen respondenten lämnar till mig 

kommer att förvaras på ett sätt som ingen obehörig kommer att kunna ta del av. Jag förvarar 

all information på min dator som har lösenordsskydd. I uppsatsen kommer inte namn eller 

personuppgifter att delas och efter studien är slutförd kommer detta material att raderas. Detta 

har jag haft i åtanke för att värna om respondenternas integritet, för att det ska bli svårare för 

utomstående att kunna känna igen dem. Den enda information som nämns om respondenterna 

är information som är relevant för min studie, ålder, yrke och relationsstatus.  

 

Till sist i brevet nämndes även nyttjandekravet. Med det menas att informationen som samlas 

in inte kommer att användas i annat syfte eller sammanhang än denna studie 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Det som för respondenterna kan ha upplevts som känsligt är 

mina tolkningar av deras berättelser, jag har informerat respondenterna att de får tillgång till 

uppsatsen för att själva kunna se det jag skrivit och tolkat. Dock var det ingen av 

respondenterna som kände att de hade ett behov utav att göra detta innan publicering, men de 

ville gärna se den färdiga uppsatsen.  

Resultat 

I denna del kommer jag att presentera resultatet av analysen av de fem intervjuer som har 

genomförts. Denna del är uppdelad i tre delar, inledande tolkning, fördjupad tolkning och 

huvudtolkning. I den inledande tolkningen presenteras helhetsbilden av intervjuerna, känslan 

av mötet med respondenterna. Denna del kommer inte att innehålla några citat utan 

presenteras i form av teman. Sedan följer den fördjupade tolkningen, här kommer 

respondenternas egna ord in i form av citat. I denna del kommer även fler teman att vävas in i 

materialet, här kommer även teori och begrepp att användas. Till sist kommer 

huvudtolkningen, den del som kommer att ombehandla resultatet ännu en gång. Denna del är 

som en röd tråd genom allt material och presenterar de övergripande teman som växt fram i 

de två tidigare delarna. Kvinnorna kommer att presenteras med fiktiva namn för att påvisa 

vem som har sagt vad, presentation av dessa finns under rubriken urval.  

 

Inledande tolkning 

I den inledande tolkningen presenteras resultatet av noggrann läsning av de fem 

transkriptionerna. Nedan presenteras den övergripande förståelsen och den helhet som kom 

fram vilket resulterade i sex teman, förändring, påverkan hemifrån, prestation, identitet, att 

vara ung kvinna på en arbetsplats och social gemenskap. 

 

Förändring 

Samtliga respondenter beskrev att de upplevde att det skett en förändring i samhället, att 

kvinnor idag är mer fokuserade på sitt arbete. De beskriver även upplevelser av att 

förändringen ligger i att unga kvinnor vågar ta för sig mer och även att de får ta plats. De 

lyfter fram att fler unga kvinnor har högre ambitioner, att många väntar med familjelivet. 

Samhället är mer jämställd idag men vissa av respondenterna menar att det fortfarande finns 

mycket kvar att göra i jämställdhetsarbetet. Denna förändring tror några har att göra med 

exempelvis sociala medier, att vi får mer insikt i andras liv. Respondenterna påverkades av 

dessa på olika sätt, några genom att känna sig inspirerade och också lite stressade över att 

andra verkar hinna med så mycket i sitt arbetsliv. En av respondenterna kände att hon 

upplevde tvärtom, ju mer hon såg andra arbeta hårt kände hon istället vikten av att fokusera 

på sig själv och sin fritid.  
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Påverkan hemifrån 

Samtliga respondenter lyfte fram samband mellan hur de har växt upp och att det har påverkat 

dem när det kommer till arbetslivet. De beskriver att de påverkats av sina föräldrar och 

omgivning när det kommer till drivkrafter, motivation och arbetsmoral. Dock beskriver ingen 

av respondenterna att de har blivit tvingade till något specifikt yrke, men däremot påverkade 

när det kommer till vissa krav som högskolestudier eller arbetsmoral. Alla respondenter 

kommer från familjer där arbetet har varit viktigt, de flesta kände att familjen har påverkat 

deras identitet att själva arbeta mycket och de själva fått ett fokus på att arbetet är en viktig 

del i livet.  

 

Prestation 

Respondenterna beskrev även olika erfarenheter när det kommer till prestation i arbetslivet. 

Vi talade dels om vad som påverkade dem när det kom till yrkesval, men även vad som driver 

dem i deras nuvarande arbete. Här gick det att se en del skillnader när det kom till dessa, det 

var bland annat att vilja göra skillnad, att tjäna pengar, känna sig oberoende och att vilja 

utvecklas. I denna diskussion kom det även fram att tre av kvinnorna kände stor press att 

prestera på arbetsplatsen, att de inte ville känna sig utbytbara och få bra referenser för 

framtiden. Två av respondenterna var mindre fokuserade på dessa och kunde släppa arbetet 

mer, men gemensamt för alla respondenter var att de ville göra bra ifrån sig på arbetet för att 

känna sig duktiga.  

 

Identitet 

När det kommer till identitet beskrev respondenterna att de på ett eller annat sätt har en annan 

identitet i arbetet än i privatlivet. De flesta beskrev att de hade en annan identitet på 

arbetsplatsen, vilken även kunde påverka dem utanför jobbet. En respondent menade att hon 

inte gjorde detta nu, men hon hade gjort det på tidigare arbeten. Detta kunde som sagt även 

påverka respondenterna utanför arbetet, det hände att den även följde med och påverkade 

privatlivet. Den identiteten som kopplades till arbetsplatsen kunde även påverka kvinnorna 

positivt på arbetet, de kunde känna sig hemma i den och på så sätt få styrka i den på arbetet. 

 

Kvinnorna hade olika prioriteringar när det kom till arbetsliv kontra privatliv. Detta ämne 

kom att behandla dels vad respondenterna prioriterade och hur exempelvis arbetstider kunde 

påverka relationer utanför arbetet. Vissa respondenter menade att arbetet till viss del fick gå ut 

över privatlivet, att de var tillgängliga i stort sett dygnet runt. Medan vissa respondenter kände 

tvärtom, att arbetet inte alls fick gå ut över privatlivet. Den allmänna känslan var att det 

berodde på vilket yrke respondenterna hade, de två kvinnor som hade ett flexibelt arbete 

tenderade att vara tillgängliga hela tiden medan de andra kvinnorna var bättre på att skilja 

mellan privatliv och arbete. Det blev även en fråga om familjelivet och hur synen på arbetet 

kan komma att förändras efter skapandet av en familj och att skaffa barn. Respondenterna 

som inte hade barn upplevde att de trodde att synen på arbetet kunde komma att förändras att 

de skulle tänka annorlunda efter att de får barn. Några upplevde att de ville jobba hårt innan 

för att kunna bygga upp en stabil grund innan de valde att bilda familj. 

 

Att vara ung kvinna på en arbetsplats 

Som ung kvinna kunde jag se att fyra av fem kunde relatera till hur det är att vara ung kvinna i 

arbetslivet. Dessa respondenterna upplevde att de ofta blev förbisedda på arbetet, att de på 

olika sätt kunde känna sig åsidosatta för att de inte riktigt togs på allvar i vissa situationer. 

Detta trodde kvinnorna berodde dels på kön och ålder, vilket kommer presenteras mer 

ingående under den fördjupade tolkningen. Kvinnorna framförde att de blivit annorlunda 

behandlade på grund av att de var kvinnor, men även att de upplevde att andra inte litade på 
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deras kunskap på grund av deras ålder. Respondenterna hade olika tillvägagångssätt för att 

hantera dessa problem, bland annat genom att säga ifrån eller bara strunta i det. Dock 

resulterade dessa i att respondenterna blev påverkade mentalt på olika sätt.  

 

Social gemenskap  

Kollegor och social gemenskap var för alla respondenter viktigt. Här fanns dock även lite 

skillnader mellan kvinnorna när det kom till olika yrken. Respondenterna talade alla om 

vikten av god gemenskap och bra kollegor, medan skillnaden låg i vad respondenterna tycktes 

vara viktigast med kollegor. På ena sidan fanns social gemenskap och sedan fanns även stöd 

med som en viktig grund. De respondenter som hade ett mer utsatt eller flexibelt arbete tyckte 

att stöd från ledning och organisation var viktigt för att de skulle kunna utföra sitt arbete på 

sitt sätt. Detta gällde främst respondenterna i chefsposition och beslutsfattande roller. De 

kände vikten av att ha stöd med sig i ryggen snarare än den sociala gemenskapen som sker 

dagligen på arbetsplatsen. Respondenterna upplevde att det var viktigt med kollegor för att 

kunna ventilera sitt arbete med någon i samma position som de själva. På den andra sidan där 

kvinnorna hade kollegor dagligen ansågs det vikten ligga på gemenskapen på arbetsplatsen. 

Att kunna umgås med kollegorna, en social gemenskap som ansågs viktig för att trivas på 

arbetet. 

 

Fördjupad tolkning 

De teman som presenterats ovan i den inledande tolkningen hänger kvar med in i den 

fördjupande tolkningen, men har ändrats till större och mer övergripande teman. Dessa teman 

är förändring och påverkan samt identitetsskapande. I den fördjupade tolkningen kommer jag 

att presentera citat från mina respondenter och koppla ihop resultatet med de utvalda 

teorierna. Teorin har tidigare presenterats ovan mer ingående, vilka är socialkonstruktionism, 

feministiskt perspektiv samt Giddens begrepp självidentitet, livsstil och livsplanering.  

 

Förändring och påverkan 

Detta tema presenterar en djupare analys av teman som ovan benämndes under rubrikerna, 

förändring, påverkan hemifrån och prestation. Dessa behandlar respondenternas syn på 

förändring i samhället, hur deras identitet blivit påverkade hemifrån och vilka drivkrafter de 

har kopplade till arbetslivet. 

 

I socialkonstruktionismen finner vi ett makroperspektiv där individen påverkas av 

samhälleliga och kulturella influenser. Kulturen är ständigt i en utvecklingsprocess vilket vi 

kan se i det feministiska perspektivet, att kvinnans roll i samhället har förändrats. Från att ha 

haft sin plats i hemmet till att komma ut i arbetslivet. För unga kvinnor idag är arbetet en 

central del i livet, men även respondenterna beskriver hur de tydligt märker av att det har skett 

en sådan förändring i samhället, att arbetet prioriteras allt högre: 

 

”Jag ser och läser om det mycket, om unga kvinnor som vill göra karriär. Jag tror att 

samhället blir mer och mer att tjejer också kan, mer jämställt. I mina kretsar har de flesta 

ambitioner i arbetslivet, ingen har skaffat barn tidigt” Stina 

 

Stina menar att i hennes umgängeskrets är det vanligt att kvinnor väntar med familjelivet för 

att göra plats för arbetet. För hennes egen del fortsätter hon att förklara att barn inte är något 

som hon egentligen vill eller behöver vänta med. Däremot skulle hon inte låta det gå före 

hennes utbildning, skulle hon välja att skaffa barn nu skulle hon inte ta ett sabbatsår. Det 

skulle istället bli så att hon skulle iallafall vilja försöka plugga under tiden, just för att kunna 

bli färdig med skolan fortare.    
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Maria håller med att förändringen är påtaglig, men säger skämtsamt ”För alla utom mig”. 

Som person har hon alltid identifierat sig med familjelivet och hon tror också att det har till 

viss del att göra med vilket yrke hon arbetar i: 

 

”Inom vården är det en sån chargong, att man väljer det yrket för att man är en 

omhändertagande person. Något annat än familj vore konstigt” Maria 

 

Maria tror att det har mycket med ledningen och göra också, om de är positiva eller negativa 

till familjelivet. Som hon förklarar ovan i citatet menar Maria att anställda inom vården ofta är 

omhändertagande människor som då prioriterar relationer och familj. Vidare berättar hon att 

det inte går att göra karriär inom hemtjänsten, ”antingen är du på fältet eller enhetschef, det 

blir ingen direkt karriär att tala om vilket också kan spela in”. Hon menar att hennes chef är 

positivt inställd, vilket hon beskriver gör det mindre svårt att vara borta från arbetet.  

 

Lisen och Julia hade liknande synpunkter på förändringen i samhället och upplever att de 

inspireras av denna förändring, men även att de kände viss stress över utvecklingen. De talade 

om påverkan från sociala medier, där det idag är möjligt att få en inblick i andras liv på ett 

helt annat sätt: 

 

”Jag kan bli påverkad av sociala medier, jag känner mig extra pushad. Jag ser så många 

människor, både på sociala medier eller på stan. Jag blir inspirerad och tänker att jag också 

vill se ut så, ha dom kläderna eller vara lika vältränad. Att om hon kan, kan väll jag också 

tänker jag, det är ju bara en människa. Varför skulle inte jag kunna göra samma? Julia 

 

I citatet ovan kan vi se att påverkan från sociala medier är påtaglig. Giddens menar att dessa 

rum skulle vi inte annars ha tillgång till om det inte vore för digitalisering och den moderna 

tekniken. Lisen menar att det ibland kan bli för mycket, det ständiga jämförandet med andra i 

sociala medier, ”Ibland undrar jag hur alla har tid med allt, vilket kan göra mig stressad 

även fast jag kanske är ledig en dag”. Så samtidigt som sociala medier kan bidra till att 

inspirera blir det även en slags jämförelse som kan orsaka stress. När jag talade med Klara 

hade hon ett helt annat synsätt på detta: 

 

”Jag märker av en förändring i att många unga kvinnor prioriterar arbetet högst, typ alla 

förutom jag. Ju mer jag ser kvinnor som är så, desto mer blir jag tvärt om. Jag känner att fler 

borde koppla av och njuta lite mer av livet än att jobba sönder sig själva. Jag tycker att man 

ska prioritera arbetet om det är roligt och något som driver en. Men det är lätt att det blir 

dåligt för hälsan, speciellt när man är ung. Jag tror inte det är lätt att se hur hårt det laddas 

på, det kanske kommer i efterhand. Det blir farligt att jobba för hårt för tidigt, samtidigt som 

unga inte har mycket till val” Klara 

 

Hon påpekar just denna stress som även Julia och Lisen upplever. Att jobba hårt kan bidra till 

sämre mående. Men säger samtidig att unga kvinnor inte riktigt har så mycket val. Det kan ha 

att göra med att de måste visa framfötterna för att komma in i arbetslivet. Hon menar själv att 

hon blir mer avhållsam från detta ju mer hon ser att människor jobbar för mycket. Detta kan 

även ha en bakgrund i hennes uppväxt. Idag jobbar hon i familjeföretaget som drivs av hennes 

familj, hon kan se att de alltid tar på sig lite för mycket jobb. Vidare förklarar hon att de inte 

heller kan tacka nej till jobb, det blir en risk för företaget. Samtidigt tar inte denna period slut, 

utan det blir en spiral utan slut. Under hennes uppväxt har hennes pappa alltid arbetat mycket, 
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vilket hennes mamma också gjorde tills hon blev utbränd. Hon tror att detta har påverkat 

henne mycket: 

 

”Mitt synsätt handlar nog om att mamma blev utbränd och pappa jobbar jättemycket. Jag 

hade eget företag själv ett tag men sen kände jag att det inte var värt att arbeta mer än vad 

jag mäktar med. Jag vill inte bli utbränd eller inte hinna med mina fritidsintressen” Klara 

 

Hon såg alltså en möjlighet att förändra sin egen verklighet. Trots påverkan från föräldrarna 

med hög arbetsmoral, som började med ett eget företag som sedan gick lite överstyr. Nu har 

hon kommit till insikt att hon inte vill arbeta mer än vad hon mäktar med och har istället ett 

arbete som hon kan styra mer över själv. Hon ville inte anamma den livsstil som till en början 

kom att påverka henne, utan förändrade sina rutiner och kom istället på vem hon ville vara. 

 

Även Lisen upplever att hon har formats mycket av sina föräldrars livsstil: 

 

”Mina föräldrar arbetade extremt mycket när jag var liten eftersom de var egenföretagare, 

jag minns att jag var hos farmor och farfar väldigt mycket. Jag menar inte att de prioriterade 

bort mig, men de prioriterade sina egna liv också. Det känner jag själv att jag har tagit efter 

mycket” Lisen 

 

Även fast livsstilen inte är något som går i arv, utan det är rutiner som skapar den är det lätt 

att ta efter sina föräldrar. Lisen menar att idag prioriterar hon arbetet högst och att det är 

viktigt för henne att hennes sambo accepterar det. För henne har hon likt sina föräldrar ett 

arbete som inte riktigt kan stanna på arbetet, utan hon är alltid tillgänglig för sin arbetsgivare. 

Hon tror även att arbetsmoralen har kommit att påverkas av hennes föräldrar, just det 

avseendet att arbetet prioriteras högt. Hon berättar att hon under sina studier arbetade extra på 

sin pappas företag. När hon hade tänkt vara ledig så ringde han och frågade om hon skulle 

jobba, då sa hon: ”Nej jag är ju bara ledig den här dagen denna veckan” och fick till svar ” 

Ja, då kan du ju jobba?”. Detta är en av de händelser hon tror har påverkat henne, att arbeta 

prioriteras högt.  

 

Även Stina talar om påverkan hemifrån, hur hennes familj har hög arbetsmoral och tenderar 

till att ta arbetet före hälsan. När det kommer till själva arbetet beskriver hon att hennes tempo 

är högre än alla andras: 

 

”För mig och i min släkt är alla så att man kör på. Man är aldrig sjuk och hemma, man går 

till jobbet. Det känner jag även av på jobbet, om någon jobbar för sakta får jag panik. Då 

kommer jag gärna med tips för hur de ska effektivisera sig, men ibland kan jag uppleva att de 

tycker att jag kör över dem istället för att hjälpa till” Stina 

 

Hon reflekterar också över att det gör att hon inte riktigt kan förstå sina kollegor som inte 

prioriterar lika, hon tycker att de inte tänker på framtiden när de inte gör bra ifrån sig. För 

Stina är det viktigt att senare kunna få bra referenser, att jobba hårt kommer att löna sig i 

längden.  

 

Maria var den av de fem respondenterna som tydligast lyfte fram upplevda krav hemifrån när 

det kom till studier. Hon beskriver att hon inte visste vad hon ville utbilda sig till, men att 

högskolan alltid har varit ett krav hemifrån. Hon gjorde då ett urval på de program som fanns 

i hennes hemstad. Då hon inte ville flytta blev socionomprogrammet. Det var inget hon hade 

som mål som yngre att bli, men det är något hon är glad för idag.  
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När det kommer till prestation på arbetsplatsen var det gemensamt för alla kvinnorna att det 

var viktigt att göra bra ifrån sig och känna sig duktiga: 

 

”Jag har insett att för min egen del måste jag inte jobba med något specifikt, för mig handlar 

det om att jobba på ett ställe där jag känner att jag är duktig på det jag gör. Då spelar det 

inte så stor roll vad jag gör” Stina 

 

Stina berättar att för hennes del började hon högskolan då det blev varsel på hennes jobb. Hon 

började då fundera lite mer på framtiden och fick tips om av en kompis som pluggade till 

förskolelärare, vilket hon sedan sökte till. För Stina är det viktigt att känna att hon kan, att hon 

själv får ut något av arbetet. På ett sätt hade hon kunnat söka jobb som exempelvis vikarie 

som förskolelärare, men hon kände att om hon ska bli det vill hon göra det ordentligt.  

 

”Det som driver mig är att jag vill göra skillnad för någon annan. När man väl har börjat 

jobba med det jag gör tror jag att det skulle vara svårt att byta yrke, jag skulle inte tycka att 

något annat yrke är meningsfullt” Maria 

 

Maria beskriver sitt arbete som biståndshandläggare. Hon beskriver det som att det för henne 

är viktigt att göra skillnad, det som får henne att arbeta hårt är när hon ser att jobbet hon 

lägger ner resulterar i positiva resultat hos hennes brukare. Att beslut som hon har tagit gör att 

personen i fråga får ett bättre liv. Giddens menar att självidentiteten hos människan påverkas 

positivt när vi engagerar oss i andra, det ger oss en psykisk tillfredställelse. Även Julia 

beskriver känslan av att känna sig behövd, för henne som chef förväntas hon hela tiden vara 

ett stöd för sina anställda. Det är enligt henne utvecklande att se andra växa, men kan också 

vara jobbigt eftersom hon inte känner sig motiverad alla dagar.  

 

”För mig är lönen superviktig, den gör att jag vill prestera bättre, det är viktigt att känna att 

jag får betalt för arbetet jag lägger ner i företaget. Jag har alltid varit väldigt driven som 

person, vilket har gjort att jag ofta fått klara mig själv. Jag vill inte känna mig begränsad 

eller beroende av någon annan, därför blir pengar viktigt” Lisen 

 

Lisen beskriver ett mer prestationsbaserat tankesätt. Hon lyfter fram att det är viktigt för 

henne att vara självständig, och att arbetet har en bidragande roll i denna självständighet. 

Arbetet blir en del av självförsörjande och för henne som person lönar det sig att arbeta mer 

eftersom hennes arbete är provisionsbaserat. Däremot beskriver hon även att hon ofta fått 

klara sig själv, vilket är ett tecken på att inte våga lita på exempelvis kollegor, att kunna få 

avlastning och släppa kontrollen. Även Julia beskriver att hon satsar allt på jobbet, hon vill 

prestera och visa andra att hon kan, gör hon inte det känner hon sig missnöjd med sig själv. 

Hon beskriver att hon bara blir nöjd när hon har presterat bra och ser sitt egna värde i den 

utförda prestationen. 

 

Identitetsskapande  

Några av kvinnorna beskrev arbetet i relation till sin identitet. Arbetet har så stor plats i livet 

att det även blir en del av identiteten. Identitet som vi ser inom beteendevetenskapen syftar till 

självbilden, hur individen uppfattar sig själv. Vilket även presenteras under teoridelen med 

Giddens teori om självidentiteten. Detta är en omarbetning av temana identitet, som ung 

kvinna på arbetsplatsen och kollegor. 

 

Maria beskriver att hennes arbetsidentitet är en stor del av hennes identitet: 
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”När jag skulle presentera mig första gången för min systers pojkvän sträckte jag fram min 

hand och sa mitt namn och biståndshandläggare efteråt” Maria 

 

Hon beskriver vidare att hon tror det beror på att hon känner sig så trygg i sin arbetsidentitet, 

att hon är stolt över att jobba med det hon gör. Både Lisen och Julia beskriver liknande 

aspekter, att de känner sig hemma med arbetsidentiteten och att det är en del av deras 

identitet.  

 

”I mitt yrke är man sitt jobb, det handlar om att knyta kontakter, att synas och ha kontakt med 

människor. Min styrka blir att visa upp den jag är för att bilda relationer med företag och 

anställda” Lisen 

 

Här beskriver Lisen sin arbetsidentitet, vidare beskriver hon att den hon är samma som i 

privatlivet. Genom att vara sig själv och visa sin identitet tycker hon att det går att dra fördel 

av det på jobbet när det kommer till att skapa relationer, hon behöver inte göra sig till eller 

anpassa sitt beteende. Även Klara berättar att hon inte ser någon skillnad på de olika 

identiteterna, eftersom hon också har ett väldigt flexibelt arbete. Klara har heller inga kollegor 

på sitt jobb, vilket gör att hon inte behöver anpassa sig efter någon annan. Däremot har hon 

upplevt på tidigare yrken att hon har fått anpassa sig mer under arbetstid. Julia beskriver att 

hennes arbetsidentitet skiljer sig lite från hennes privata identitet, hon finns alltid tillgänglig 

vilket gör att det inte finns något mellanrum, men hon kan tycka det är skönt att slippa ta 

beslut hemma. När hon kommer hem efter en arbetsdag kan det vara skönt att lämna över 

beslutsfattandet till sin sambo exempelvis.  

 

När det kommer till livsstil och livsplanering kan vi se att arbetet påverkar dessa. Genom att 

arbeta hårt, gå på högskolan och att välja yrke, påverkar dessa val sedan vår identitet. 

Kvinnorna beskriver själva hur de identifierar sig med sitt arbete och att exempelvis arbetet 

går ut en hel del över privatlivet. Både Julia och Lisen beskriver bland annat att deras sambos 

vid flertalet tillfällen har fått följa med till jobbet för att hjälpa till då inte tiden har räckt till. 

Däremot beskriver Maria, Klara och Stina att de vill ha en skillnad mellan arbete och 

privatlivet, de vill kunna lämna jobbet på arbetsplatsen och kunna vara fria från det i 

privatlivet.  

 

I min analys kan jag se att detta går att härleda till vilket yrke kvinnorna har. De två som har 

ett flexibelt arbete upplevde att de fanns tillgängliga hela tiden för sina arbetsgivare. 

 

” I början av mitt arbetsliv var jobbet allt, jag jobbade alltid över. Jag ville hinna lära mig så 

mycket som möjligt och självklart tjäna pengar. Då känner man att stöttning hemifrån är 

viktigt, ingen av oss har ifrågasatt varandra när det kommer till att exempelvis jobba röda 

dagar. Man fattar varför, jag vill bygga upp mitt liv och jobba mig uppåt i arbetslivet” Julia 

 

Julia beskriver en livsplanering i att vilja förbereda sig för framtiden, att utvecklas och bygga 

upp sitt liv. Vidare beskriver hon en mer ifrågasättande tanke, hur blir det när det är dags att 

skaffa familj? Hon tror att hon kommer förändras mycket då. Att hon kommer få dåligt 

samvete om hon fortsätter jobba lika mycket som nu. Hon tror att hennes syn på arbetet 

kommer att förändras senare, att hon kommer prioritera arbetet lite mindre. Därför känner hon 

att det är viktigt att jobba extra mycket nu, som en grund för framtiden.  

 



 25 

På arbetsplatsen beskrev alla kvinnor vikten av interaktion på arbetet. Två av kvinnorna 

menade att kollegorna nästan var viktigare än lönen. Maria beskriver sin arbetssituation med 

hög arbetsbelastning, långa dagar och press på att kvaliteten på arbetet inte får bli lidande. 

Med hög arbetsbelastning är det extra viktigt med kollegor, de är även hotade som grupp på 

arbetet vilket gör det extra viktigt att kunna ventilera med kollegorna: 

 

”Jag värderar social gemenskap jättehögt, när man jobbar med det vi gör är det viktigt att ha 

bra kollegor, det går inte annars – man orkar inte, det finns inte en chans” Maria 

 

Att kunna ventilera med kollegor upplever Maria gör att hon känner sig mindre utsatt. Hon 

möter i sitt arbete många människor med psykiska problem och människor som far illa. 

Eftersom hon ser detta dagligen tror hon att hon värderar familjen extra mycket, att hon inser 

hur bra hon har det själv. Sedan att med kollegorna kunna tala om helt andra saker än 

exempelvis psykiskt påfrestande ärenden på jobbet.  

 

De andra kvinnorna beskriver även dem vikten av social gemenskap. Lisen och Julia som har 

chefsbefattning på arbetet beskriver detta något annorlunda. För dem är stöttning från ledning 

viktigt, att de känner att de har ledningen i ryggen hela tiden. När det kommer till interaktion 

med kollegor dagligen känner de sig något ensammare. Lisen beskriver att eftersom hon 

jobbar mycket självständigt är det viktigare med stöttning, att ha någon att fråga mer än att 

träffa kollegorna dagligen. Julia beskriver även hon stöttningen från ledningen som viktig. 

Eftersom hon är chef över sina anställda som hon jobbar med dagligen kan hon känna sig lite 

utanför i butiken. Hon upplever att hon får utbyte av sina anställda socialt, men eftersom hon 

är chef över dem kan hon inte dela med sig av allt och inte dem till henne. Klara är den enda 

som inte har kollegor, vilket hon beskriver är det enda negativa med hennes jobb. Eftersom 

hon inte har kollegor känner hon att hon på fritiden prioriterar socialt umgänge högt.  

 

Alla kvinnorna förutom Maria upplever att de någon gång har blivit behandlade annorlunda 

efter vad de tror är för att de är unga kvinnor.  

 

”Det händer ofta när jag är med ute på möten, när vi sitter med ledningen på ett företag. För 

det första har det alltid bara varit män med, sedan känns det som att de ser över mig – att jag 

är där som ett bihang fast jag har samma titel som mina manliga kollegor” Lisen 

 

Hon beskriver att hon blir otroligt irriterad över detta och att hon då känner att hon måste 

hävda sig på olika sätt. Men det är inte helt enkelt då även jobbsamtal ofta går över till 

exempelvis diskussioner om olika sporter när det är dags för småprat. För henne blir det dels 

en irritation, men också en motivation att bevisa vad hon kan.  

 

Maria har också varit med om liknande scenarion, hon beskriver exempelvis att hennes 

manliga kollega blev erbjuden kaffe medan hon fick frågan om hon ville ha en kopp choklad. 

Hon beskrev att hon kände sig som ett barn när hon fick den frågan. Stina beskriver också att 

kunder hellre frågar hennes äldre kollegor framför henne, fast hon har mer kompetens inom 

området.  

 
Huvudtolkning  

I huvudtolkningen har ovanstående tolkningar omarbetats och formats för att ge en 

övergripande tolkning av materialet. Helhetsbilden som presenteras är en sammanfattning av 

resultatet. Min huvudtolkning är att arbetets betydelse för unga kvinnors identitetsskapande 

går att se utifrån två nivåer, makro och mikro. 
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Identitetsskapande ur ett makroperspektiv 

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet beskriver Vivien Burr makronivån som utgår 

ifrån att människor förstås utifrån diskursiva – och samhälleliga strukturer. Med det menas att 

identiteten är kopplad till den tillgängliga kulturen och de diskurser som finns omkring oss. 

Detta hör ihop med kvinnornas upplevelse om förändring i samhället, de menar att unga 

kvinnor runtomkring dem fokuserar mer på arbetet. Det går även att se tendenser i det 

feministiska perspektivet som lyfter fram kvinnors förändrade position i samhället, vilket går 

ihop med kvinnorna i min studie som belyser vikten av att arbeta. Dels vikten av den 

ekonomiska självständigheten, men även arbetet i relation till identitetsskapandet.  Att 

kvinnor får ta för sig mer och får synas i dagens samhälle. Detta beskrevs som en positiv 

förändring, men som även kunde bidra till stress. 

 

Samhället idag går alltmer mot ett globalt samhälle, vilket har påverkan på människor. Vår 

världsbild blir alltmer global och samhället idag gör att sociala medier påverkar oss. Även 

kvinnorna i min studie upplevde att de påverkades av detta. De lyfte fram att sociala medier 

påverkade dem. Att få tillgång till andras liv som annars kanske inte varit möjligt bidrog till 

både en känsla av inspiration men även stress. Detta hör ihop med Giddens som menar att 

medier idag är det som möjliggör globaliseringen, att vi kan få insyn i miljöer som vi kanske 

annars inte hade haft tillgång till.  

 

Denna tolkning ur ett makroperspektiv går även ihop med den kultur kvinnorna växt upp i, 

från familjen. När det kommer till arbetets betydelse för identitetsskapandet kan vi i denna 

studie se fem kvinnor som har vuxit upp med en kultur hemifrån där arbetet har tagit stor plats 

i föräldrarnas liv. Kulturen under uppväxten har varit att arbetet är viktigt, vilket har förts 

vidare på de unga kvinnorna. Detta gick att se främst när det kommer till hög arbetsmoral, att 

arbeta hårt och inte klaga var ett genomgående mönster. Detta bidrog till en prestationskultur 

där kvinnorna ansåg det viktigt att prestera på arbetsplatsen, att alltid göra till bästa och kunna 

vara stolta över sitt arbete. Detta kunde dock gå ut över relationer där det flexibla arbetet 

gjorde att arbetstimmarna blev fler och att tillgängligheten alltid gjorde sig påmind. 

 

Identitetsskapande ur ett mikroperspektiv 

Ur ett mikroperspektiv menar socialkonstruktionister att individen själv kan skapa sin 

verklighet genom interaktion med andra och omgivningen. Eftersom sociala processer pågår 

hela tiden är detta en process som är i ständig förändring. Detta gör att jag har valt att koppla 

mikroperspektivet till Giddens begrepp om självidentitet, livsstil och livsplanering eftersom 

dessa också är rörliga. Kvinnorna beskrev ur ett makroperspektiv hur de påverkades hemifrån 

när det kom till arbetets betydelse, att de var uppväxta i en miljö runt människor som arbetade 

mycket. Giddens beskriver livsstil som något vi lär oss, vilket gör att jag tycker att dessa två 

kan kopplas ihop. Föräldrarnas livsstil är något vi kan påverkas av, vilket kvinnorna upplevde. 

Däremot gjorde kvinnorna medvetna val, vilka har gett konsekvenser i deras liv dels när det 

kommer till utbildning men också arbete. Dels genom val av yrke men också arbetet som en 

del i livsplaneringen, att kunna förbereda för sitt liv.  

 

Giddens menar att livsstilen är en uppsättning praktiker som människor följer, vilka ger en 

inramning när det kommer till självidentiteten. Arbetet blir en stor del av livsstilen eftersom 

kvinnorna spenderar mycket tid på arbetet, vilket gör att den påverkar självidentiteten. 

Kvinnorna upplevde att de inte var så stor skillnad mellan den mer privata identiteten och 

identiteten de hade på arbetet. Det var mer dimensioner av identiteten som mer eller mindre 

lyftes fram i arbetslivet och privatlivet. Dessa dimensioner av personlighet och identitet 
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visade sig beroende på vad kvinnorna arbetade med och vilken befattning de hade på arbetet. 

För att stärka självidentiteten menar Giddens att vi är beroende av kreativitet och tillit för att 

få psykisk tillfredställelse. Kreativiteten är viktig för vår utveckling, att kunna tänka 

innovativt vilket är kopplat till tilliten. Det eftersom vi behöver känna tillit för att våga 

utmana sig själv för att kunna få nya upplevelser. För att känna trygga i vår självidentitet och 

att kunna utvecklas kopplar jag detta till den sociala gemenskapen som kvinnorna lyfte fram.  

 

Att kunna lita på och få stöd av kollegor var en viktig del i arbetets betydelse för 

identitetsskapandet. Dels genom att få stöd från kollegor men även av ledningen för att kunna 

fatta egna beslut, att själv kunna vara kreativ och känna tillit för att kunna utveckla sig själv 

var viktigt för kvinnorna. Detta i form av kollegor på daglig basis att kunna ventilera med 

men kvinnorna hade även en trygghet i sig själva eftersom de kände tillit till sina arbetsgivare 

att de själva fick bestämma över sitt arbetsliv. 

Diskussion  

Syftet med studien har varit att besvara frågeställningen vad arbetet har för betydelse för 

unga kvinnor. Resultatet har presenterats ovan i tre steg av tolkning. I denna del kommer 

resultatet av min studie att diskuteras, i förhållande till syfte och frågeställning, tidigare 

forskning och teori. Uppsatsen avslutas med självkritiska reflektioner kring metod, samt 

förslag på framtida forskning.  

 

Syfte och frågeställningar i förhållande till resultat 

Syftet med min studie är att djupgående studera arbetets betydelse för unga kvinnors 

identitetsskapande, som beskrivet i inledningen har det skett en förändring i samhället då 

kvinnorna har tagit sin in på arbetsmarknaden. Unga kvinnor idag har många valmöjligheter 

och höga ambitioner, vilket ledde mig fram till frågeställningen vad arbetet har för betydelse 

för unga kvinnors identitetsskapande, vilket har presenterats ovan i den fördjupade 

tolkningen. 

 

Kvinnornas relation till arbete började redan under uppväxten. Under uppväxten går det att se 

påverkan från familj och omgivning när det kommer till arbetets betydelse för identiteten. De 

kommer från familjer där arbetet har värderats högt vilket tycks ha följt med till deras 

inställning. Detta har påverkat deras livsstil eftersom de själva betonar vikt vid arbetet, vilket 

påverkar även deras identitetsskapande. De beskriver arbetet i form av att kunna göra skillnad 

för andra, utvecklas själva och bygga en grund inför framtiden. Arbetet är en del av deras 

livsplanering för att få en stabil grund inför framtiden.  

 

Tidigare forskning i förhållande till resultatet 

Under temat förändringar i arbetslivet visar resultatet av den studien att det inte finns några 

skillnader när det kommer till arbetscentralitet mellan kvinnor och män. Med centralitet 

menar forskarna att vid hög centralitet har det hög betydelse för individen (Moshe & Itzak, 

2013). Min studie visar att kvinnorna har hög arbetscentralitet, däremot är denna jämförelse 

mellan kvinnor och män inte något som tas upp i min studie. Tidigare forskningens resultat 

visar även att kvinnor hade högre familjecentralitet än män. I relation till mitt resultat och 

respondenterna hade bara två av kvinnorna bildat familj, i detta avseendet menat att skaffa 

barn. Dessa två visade sig ha högre familjecentralitet i dagsläget än de kvinnor som inte hade 

barn än vilket kan ha påverkat deras inställning. Kvinnorna utan barn trodde att de i enighet 

med den tidigare forskningen kommer att kanske ändra sin inställning till betydelsen av 

arbetet efter de skaffar barn. Denna tidigare forskning menade även att män tenderade att vilja 

tjäna och främja, till skillnad från kvinnor som föredrar att skapa variation, hjälpa andra och 
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personlig utveckling. Som nämnt ovan har jag i min studie inte gjort någon jämförelse mellan 

könen, men dessa ”kvinnliga” tendenser i arbetet är i enighet med min studie, men även den 

”manliga” med att vilja tjäna pengar.   

  

Under temat karriärscentralitet behandlas ett ämne som är liknande det ovan, fast med mer 

fokus på karriär. Deras resultat kopplar de till kulturen, att det har att göra med att kvinnor 

inte har tillgång till att växa uppåt i arbetslivet, eftersom män sitter på de flesta av dessa 

poster. Skillnaden mellan kvinnor och män är märkbart liten. Däremot har kvinnor större krav 

på möjligheten att styra över sitt eget arbete och arbetstakt (Sweet m.fl., 2016:292). 

 

I relation till min studie så är detta intressant eftersom några av kvinnorna uppger att de vill 

fokusera på karriären, att de vill arbeta sig uppåt. De kvinnor i min studie som har bildat 

familj upplevde sig nöjda med var de befann sig idag på arbetet och hade ingen 

karriärscentralitet i det avseendet att få en högre position än de hade idag.  

 

När det kommer till arbetslivsbalansen som presenteras i den tidigare forskningen visar 

Tofoletti och Starrs resultat att många kände sig svaga i sin förmåga att hitta en balans mellan 

privatliv och arbetsliv. Både när det gäller höga förväntningar på arbetet och åtaganden som 

sträcker sig ut över privatlivet. Det blir en omöjlig kombination att förena dessa och detta 

”misslyckande” tar kvinnorna på sig detta personligen (Tofoletti & Starr, 2016). Några av 

kvinnorna i min studie upplevde att de kände mycket press över höga förväntningar, vilka det 

ofta satte på sig själva. De ville prestera på arbetsplatsen och upplevde att tiden inte räckte till. 

De som hade fasta arbetstider upplevde att de gjorde sitt bästa när de var på arbetsplatsen, 

trots bitvis hög arbetsbelastning. Medan de med flexibla arbetstider visar ett resultat som 

liknar den tidigare forskningen, att arbetet kan gå ut över privatlivet. Det visade sig svårt att 

släppa på kontrollen och inte vara tillgänglig. Detta med flexibla arbeten tas även upp i balans 

mellan arbete och familj där resultatet visar att flexibla arbeten leder till fler arbetade timmar. 

Flexibla arbeten är ett sätt att främja balansen mellan privatliv och arbete, men det visar sig 

vara tvärtom (Smith m.fl., 2011). 

 

När det kommer till identiteten, i detta fall kopplat till arbetet, visar den tidigare forskningen 

vad som påverkar arbetsidentiteten. Unga kvinnor upplever att de stöter på både köns – och 

åldersstereotyper på arbetsplatsen. Resultatet av den tidigare forskningen visar att kvinnor 

hanterar detta olika, vissa accepterade det och hoppades på att arbetet trots allt leder till bättre 

möjligheter i framtiden. Medan vissa ändrade sig själva eller sa ifrån (Worth, 2016). 

Kvinnorna i min studie presenterar även dem att de har stött på problem när det kommer till 

köns- och åldersstereotyper. De har blivit särbehandlade på olika sätt som kan kopplas till 

detta och har även dem tacklat problemen olika vilket är i enlighet med den tidigare 

forskningen. Dels genom att försöka hävda sig genom att ändra på sig eller att bara bortse från 

problemet.  

 

I utvecklingen av karriärsidentiteten visar den tidigare forskningen att föräldrar har stor 

påverkan på ungdomar. Dels genom att själva vara förebilder och genom att guida till att ta 

beslut när det kommer till utbildning och karriärsval (Stringer & Kerpelman, 2010). Min 

studie visar i enighet med tidigare forskningen att föräldrar har haft stor påverkan på de unga 

kvinnorna, dock bara på en när det kommer till krav på utbildning. Kvinnorna i min studie har 

påverkats på så sätt att arbetet är viktigt, något som tas på allvar. Men inte när det kommer till 

att välja yrke, där har kvinnorna haft helt fria val att själva ta reda på vad de vill bli. Just 

denna del med föräldrar som förebilder är något som lyste igenom i resultatet och har 

påverkat kvinnornas identitet och syn på vikten av arbetet.  
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Det sista resultatet i förhållande till min studie är prestationer. Detta resultat visar att föräldrar 

både kan komma med höga krav, men också en mer positiv förväntan inför hur deras barn 

presterar (Aggleton & Maxwell, 2013). Båda dessa två kan relateras till min studie, att ha 

höga krav hemifrån, men framförallt en förväntan från föräldrar att deras barn ska göra det 

dom vill. När det kom till val av arbete och karriär går det att se ett resultat som liknar det jag 

har fått fram. Den tidigare forskningen visar att kvinnorna hade en plan, men inte alltid var 

fast beslutna om vad de ville jobba med. Däremot hade de en ambition att lyckas med det de 

tar sig ann vilket även kom fram i mitt resultat. Ingen hade något krav på specifika arbeten, 

men i grunden fanns en arbetsmoral som fördes vidare till kvinnorna, en förväntan och 

underförståelse från föräldrarna att barnen skulle arbeta hårt. 

 

Teori och begrepp i förhållande till resultatet 

Teorin har varit till hjälp för mig att under studiens gång kunna dels se tillbaka historiskt och 

kunna analysera materialet. Med socialkonstruktionismen som intresserar sig för hur 

människan påverkas av samhället och hur samhället påverkar människan på makronivå har 

jag kunnat se att kvinnorna har påverkats av detta. Främst hur kvinnorna påverkas av 

samhället, dels genom deras uppväxt och i nutid påverkas av sociala medier. I deras uppväxt 

har de påverkats på så sätt att omgivningen och familjen har legat till grund för hur de ser på 

arbetets betydelse. Att arbetet har en viktig roll i livet som prioriteras högt. Men även hur de 

påverkas av exempelvis sociala medier, att de både kan inspireras och känna sig stressade 

över att se andra kvinnors framgång. Det blir en påverkan på så sätt att samhället och 

omgivningen påverkar den enskilda individen, vilket i mitt resultat visar att bland annat 

arbetsmoralen ifrågasätts. Kvinnorna ser andra som presterar mycket och det blir en fråga om 

hur andra hinner med, att tempot hela tiden ökar. Men kvinnorna beskrev även att de 

funderade på detta mycket själva, vilket kan kopplas till mikronivån att individen själv 

konstruerar sin verklighet. En av kvinnorna verkar vara speciellt medveten om just detta 

tempo och beskrev att hon ville gå emot den normen, att istället sakta ner sitt arbetstempo.  

 

Kvinnorna var även överens om denna förändring som samhället genomgår, jämställdheten 

och att kvinnan idag har en självklar plats i arbetslivet. Detta går att förstå med den 

feministiska teorin, kvinnorna lyfte fram att de ville visa framfötterna på arbetsplatsen och 

vara självständiga ekonomiskt. Den feministiska teorin har hjälpt mig att utforska denna 

förändring i samhället och framförallt få en historisk blick bakåt i tiden. När jag sökte efter 

information i den feministiska teorin blev det väldigt uppenbart hur samhället har förändrats i 

stort, som skrivet i inledningen har kvinnan tagit ett stort steg från hemmet ut på 

arbetsmarknaden. Kanske har detta att göra med att kvinnorna tycker arbetet är viktigt, att de 

vill hävda sig själva och visa att de också kan. Det är vad resultatet av denna studie visar.  

 

Jag har även använt mig av Giddens teorier om självidentitet, livsstil och livsplanering. Dessa 

går att sätta i relation till resultatet som har presenterats. Av det kvinnorna har berättat har jag 

kunnat analysera att deras livsstil har påverkats av deras umgängesmiljöer, främst deras familj 

men även omgivning. De kommer ifrån familjer där arbetet har haft hög centralitet. Giddens 

menar att valen vi gör påverkar våra liv, att det är så vi lär oss våra livsstilar. Genom 

livsplanering förbereder vi oss sedan för framtiden, även här påverkar våra val vårt framtida 

liv. Resultatet visar att kvinnorna har lärt sig denna livsstil genom att anamma hög 

arbetscentralitet. De har själva gjort val, med viss påverkan hemifrån men bestämt sig för att 

ta sitt arbete på allvar. Dels för att få bra referenser, kunna få högre positioner och kunna tjäna 

pengar för att få ett stabilt liv i framtiden. Livsplaneringen har att göra med just detta, att 

förbereda inför framtiden. Dessa dagliga rutiner och beslut påverkar även vår självidentitet, 
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vem vi vill vara. Att kunna utmana sig själv och utvecklas för att känna självaktning. 

Kvinnorna identifierade sig på olika sätt med sina arbeten. Men de lyfte alla fram att de ville 

prestera på arbetet, att känna att de gjort ett bra jobb även fast motivationerna var olika. Dessa 

delar och val av deras livsstil och livsplanering har format deras identitet genom tidigare 

erfarenheter där arbetet har en central roll.  

 

Självkritiska diskussion kring metod och förslag på framtida forskning 

Metoden som har använts är hermeneutik, eftersom hermeneutiken har sin centralitet i 

tolkning och förståelse var det en metod som passade min studie. För att få en djupgående 

förståelse för arbetets betydelse för unga kvinnors identitetsskapande har jag använt mig av 

intervjuer. Intervjuerna har gett mig data som jag sedan har kunnat analysera med teorierna 

nämnda ovan. 

 

Eftersom hermeneutiken inte har ett fastställt tillvägagångssätt när det kommer till analysen 

var det i början svårt att strukturera upp all data. Men efter ett tag började jag uppskatta att ha 

”fria” händer och kunna bearbeta mitt material på mitt sätt. Hermeneutiken har varit en metod 

som har legat till grund för att besvara frågeställningen, med hjälp av den öppenhet som finns 

i hermeneutiken har det gett mig möjlighet att tolka fritt. Det har varit en utmaning men ett 

spännande tillvägagångssätt för att fördjupa mig i ämnet om hur arbetet påverkar 

identitetsskapandet.  

 

I hermeneutiken är förförståelse centralt, vi har alla en förförståelse som vi under forskning 

måste ta hänsyn till. För mig som är i samma ålder och har liknande bakgrund som mina 

respondenter var det viktigt att ha detta i åtanke under intervjuerna, för att inte på något sätt 

styra samtalet. Det gjorde jag genom att ställa öppna frågor och låta kvinnorna prata öppet, 

utan att lägga mig i för mycket. Det jag gjorde var att ställa vissa följdfrågor, eller be dem 

utveckla sina svar.  

 

När jag sökte efter tidigare forskning fick jag många träffar, däremot var det mest kvantitativa 

studier vilka tenderade att handla om skillnader mellan män och kvinnor. Mitt förslag på 

fortsatt forskning är att göra mer kvalitativa undersökningar på unga kvinnor, då det som 

nämnt i inledningen idag finns många unga kvinnor med höga ambitioner vilket kan leda till 

ohälsa. Det är inte bara jämställdhetsforskning som behövs, utan mer kvalitativ forskning som 

kan fånga upp hur kvinnor idag mår och beskriver sina upplevelser om motstridiga budskap 

som de förhåller sig till i samhället, gärna i relation till arbetslivet. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

• Kultur 

- Trend, många fler vill göra karriär 

- Kvinnors plats i samhället, har det förändrats? 

- Familjeliv, hur viktigt är det i kontrast till arbetet? 

- Hur mycket får arbetet gå ut över familj/relation? 

 

• Identitet  

- Identitetsskapande av sitt yrke? 

- Identifiera sig med kvinnor som gör karriär, tex sociala medier? 

- Hur identifierar du dig själv med tanke på ditt yrke? Eller inte? 

 

• Interaktion 

- Social gemenskap, hur viktigt är det med kollegor på jobbet? 

 

• Ekonomi 

- Hur viktig är lönen för dig? 

- Finns det andra aspekter som är viktigare än en hög lön? 

 

• Avslutning 

- Vad driver dig i ditt arbete? Lön/kollegor/arbetstider? 
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Informationsbrev 

 

Detta är en förfrågan om att delta i en studie gällande unga kvinnor i arbetslivet. 

 

Studien är ett examensarbete och är sista delen av beteendevetenskapliga programmet vid 

Mälardalens högskola. Studien kommer att genomföras med intervjuer under april 2018. Den 

kommer att beröra din uppfattning och erfarenhet av vad som driver dig i ditt arbete. Intervjun 

tar ca 1 timme, det är viktigt att den sker i en ostörd miljö och på en tid och plats som du själv 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut i text för analysering. 

 

Informationen du lämnar kommer att behandlas säkert samt förvaras på så sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den. I uppsatsen kommer inga namn att nämnas, detta för att ingen ska 

kunna identifiera någon individ. Resultatet kommer den åttonde juni att presenteras i form av 

en muntlig presentation framför andra studeranden. När uppsatsen är färdig och godkänd 

kommer den att finnas i en databas på Mälardalens högskola. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Du kommer om du vill få ta 

del av uppsatsen genom att få en kopia av arbetet.  

 

Att delta i studien är helt frivilligt och du får när som helst avbryta din medverkan utan 

motivering.  

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig! 

 

Malin von Zweigbergk      

Mail: malinvz@hotmail.com     

Telefonnummer: 076-8012939   
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