
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgång till både och 

 

Kvinnliga chefers berättelser om livsval och yrkesval 

  

 

 

Ulrica Runemar 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magisteruppsats i arbetslivsvetenskap, VT 2018  

PSA307 

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv  

Handledare: Bosse Jonsson 

Examinator: Farah Moniri 

 
 
 
 
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 



1 

 

Tillgång till både och: Kvinnliga chefers berättelser om yrkesliv och familjeliv 

    Ulrica Runemar 

 
Studiens syfte var att genom kvinnliga chefers/ egna företagares livsberättelser skildra hur 

kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och familjeliv. Studiens teoretiska delar avsåg att belysa 

villkor för kvinnor i dagens yrkesliv samt skapa en förståelse för kvinnors val i samband med 

familjebildning avseende fördelning av föräldraledighet och ansvar för familj. Studien var en 

kvalitativ studie med livsberättelse som metod, fem kvinnor som är yrkesverksamma som 

chefer eller egna företagare har medverkat i studien. Studiens teoretiska ansats var 

socialkonstruktionistisk och förförståelsen av livsberättelser var att de skapas mellan den som 

berättar, den som intervjuar och den samtida kontexten. I livsberättelserna lyftes de 

meningsskapande sambanden för kvinnor verksamma som chefer eller egna företagare. 

Studiens resultat visade att kvinnors yrkesliv starkt påverkades av familjen och behovet av att 

vara nära sina barn påverkar kvinnornas karriärmöjligheter. Kvinnorna i studien tog i  

samband med familjebildningen ansvar för barnens omvårdnad. Barnens utflytt skapade nya 

möjligheter till karriär för kvinnorna men skapade även existentiella frågor. Frågor om 

meningen i tillvaron och vad vardagen ska fyllas med för att upplevas meningsfull. Att få 

tillgång till både familj och yrkesliv var avgörande för kvinnorna i studien. 

       

         Nyckelord: genus, livsberättelse, familjeliv, yrkesliv, jämställdhet 

 
 
 
Access to Both Worlds: Females Professional as Managers or Own Entrepreneur’s 

Stories about Working Life and Family Life 
   Ulrica Runemar 

 

The aim of the study was that through female professional as managers or own entrepreneurs 

describe how women create meaning in their lives as employees and in their family life. 

Theoretical parts of the study aimed to depict women’s conditions in working life and created 

understanding about women’s choices in connection with family formation regarding 

distribution of parental leave and family responsibilities. The study was a qualitative study and 

five female professional as managers or own entrepreneurs participated in the study. The 

theoretical assumption of the study was social constructionist and the understanding of the life 

stories was created in the interview and in the contemporary context. The life stories raised the 

meaningful relationships for working women as professional managers or own entrepreneurs. 

The results of the study showed that women´s working life strongly affected by the family and 

the need to be close to their children affected women´s career opportunities. The women in the 

study were in charge of responsibility for the children´s nursing. New career opportunities 

were created when the grown children moved away from the home, but it also created 

existential issues about the meaning of life and how to make everyday life meaningful. Access 

to both family and work life was crucial for the women in the study. 

 

 Keyword: gender, life story, family life, professional life, gender equality 
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Inledning 
 

Bakgrund 
Nedan kommer en teoretisk genomgång avseende jämställdhet i arbetsliv och familjelivet. 

  

Villkoren för kvinnors och mäns yrkesliv ser olika ut på dagens arbetsmarknad. Den svenska 

arbetsmarknaden är segregerad både genom vertikal och genom en horisontell segregering. 

Den horisontella segregeringen tar sig uttryck genom att kvinnor och män återfinns på skilda 

delar av arbetsmarknaden, de flesta av de yrkesarbetande männen och kvinnorna återfinns i 

yrken som är antingen kvinno- eller mansdominerade. Endast 13% av männen och 14% av 

kvinnorna återfanns  2012 i yrken med en jämn könsfördelning. Den vertikala segregeringen 

innebär att antingen kvinnor eller män är underrepresenterade på högre positioner i 

organisationen (Arbetsmiljöverket, 2016).  Den vertikala segregeringen är mest synlig i privat 

sektor där andelen kvinnliga chefer år 2012 är 29 %. I offentlig sektor är fördelningen 

annorlunda. I kommunerna utgör kvinnorna år 2012 67 % av cheferna och i stat och landsting 

44 % och 73 % av cheferna. Männen är underrepresenterade i offentlig sektor och utgör drygt 

20 % av andelen anställda och men 38 % av andelen chefer (SCB, 2014). Den interna 

segregeringen innebär att även om kvinnor och män återfinns inom samma yrke kan de ha 

olika arbetsuppgifter (Sandmark, 2011). Vilket innebär att villkor för kvinnliga och manliga 

medarbetare skiljer sig åt och arbetsuppgifterna skiljer sig åt trots att de har samma titel. 

 

Fördelningen mellan könen på chefsnivå är ojämn 61% av cheferna är män och 39% kvinnor. 

Kvinnorna återfinns som chefer kvinnodominerade branscher, fyra branscher har en balans i 

könsfördelningen mellan andelen anställda och andelen chefer dessa branscher är: Energi, 

miljöarbete, information och kommunikation, byggverksamhet samt i branschen transport och 

magasinering där andelen chefer är högre än andelen anställda. Transport och magasinering 

har dock en mycket låg andel anställda kvinnor (SCB, 2017). Högst andel av kvinnliga chefer 

har vård- och omsorgssektorn där det också finns flest kvinnor anställda. Yrket har låg status, 

kvinnliga chefer anser att det är svårt att attrahera och rekrytera unga medarbetare på grund av 

låg status och låg lön. Kvinnor arbetar som chefer i ett yrke med lägre status, traditionellt 

kvinnliga yrken uppfattas inte som lika attraktiva som traditionellt manliga yrken. Den låga 

statusen kan förklaras utifrån ett genusperspektiv med det manliga som norm och det kvinnliga 

som det avvikande, män vill inte riskera att tappa status genom att befinna sig på den kvinnliga 

arbetsmarknaden (Regnö, 2013). 

 

Att vård och omsorgsbranschen domineras av kvinnor förklaras av den professionalisering av 

arbetet med omsorgen av barn och äldre som skett i de nordiska länderna för möjliggöra för 

kvinnor att delta i arbetsmarknaden (Regnö, 2013). Professionaliseringen har lett till en 

kvinnodominerad arbetsmarknad utanför hemmet med arbetsuppgifter som är traditionellt 

kvinnliga, och med sämre villkor än den övriga arbetsmarknaden avseende lön och 

arbetsmiljö. Andelen sjukskrivna är hög i den sektor som domineras av kvinnor. Ohälsa bland 

kvinnor är inte kopplat till kön utan till arbetsvillkor. I en omfattande studie av 

sjukskrivningstalen i sektorer på arbetsmarknaden som är kvinnodominerade framkommer 

med tydlighet att de sämre arbetsvillkoren gör både män och kvinnor i ”kvinnlig” sektor sjuka 

(Arbetsmiljöverket, 2017). I ytterligare studie av Härenstam och Bejerot (2001) avseende 

ohälsan bland kvinnor och män med en akademisk examen och olika ansvarstagande för 

familjen framkommer att arbetets villkor är avgörande för hälsa eller ohälsa men även att det 

är mer gynnsamt för kvinnors hälsa att leva i traditionella familjekonstellationer där mannen 

har huvudansvaret för familjens försörjning och kvinnan ansvar för hemmet. Den 

konstellationen påverkar dock mannens hälsa mest negativt. De ovanstående studierna lyfter 

att sjukskrivningar och ohälsa inte är knutet till egenskapen kvinna eller till kvinnors roll i 

hemmet utan att arbetsvillkoren för kvinnor som arbetar i sig bidrar till en ökad ohälsa. Även 
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den ekonomiska påverkansgraden har belysts genom att studera hur de olika verksamheterna 

har möjlighet att påverka budget för anpassning av verksamheten efter uppkomna krav, ett 

resultat ger att de kvinnligt genusmärkta verksamheterna har en mindre påverkan på budget än 

de manligt genusmärkta verksamheterna (Björk, Kankkunen, & Bejerot, 2011). 

 

Svensk politik har försökt att styra mot en ökad jämställdhet och att öka kvinnors delaktighet i 

yrkeslivet. Föräldraförsäkringen som är avsedd för båda barnets föräldrar utnyttjas till största 

delen av mödrarna som tar ut 75 % av föräldradagarna under barnets första år 2013 och 64 % 

av den tillfälliga föräldrapenningen 2013. Kvinnor deltidsarbetar även i högre utsträckning än 

män, andelen kvinnor som deltidsarbetar är 30 % och andelen män är 11% (SCB, 2014).  I 

gruppen sysselsatta som arbetar deltid av orsak som vård av barn och vård av vuxen anhörig 

släkt är andelen kvinnor 88 % och andelen män 12 % 2013 (SCB, 2014). Även om en större 

andel av föräldraförsäkringen nyttjas av papporna är det en mycket långsam utveckling, de så 

kallade ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen har bidragit till att männen ökade sin 

föräldraledighet. Männens engagemang i familjelivet har inte ökat i samma utsträckning som 

kvinnors deltagande i arbetslivet och Sverige har de senaste decennierna lagt stora 

ansträngningar för att öka kvinnors engagemang i arbetslivet (Nordenmark, 2008). Utöver 

ansvaret för den primära familjen framkommer att kvinnor också har det primära ansvaret för 

omhändertagandet av åldrande föräldrar, kvinnorna har huvudansvaret för det relationella 

arbetet och omvårdnaden (Berthinussen & Fredrikssen, 2014). 

 

Bristen på jämställdhet som beskrivs ovan ger effekter för kvinnor och mäns respektive 

möjligheter för karriär och yrkesutveckling. Det skapar ett intresse för hur kvinnor idag i 

Sverige balanserar sina liv avseende familj, karriär och kvinnornas egna upplevelser av sin 

situation och villkoren i yrkeslivet. 

 

Att välja livsberättelser som metod innebär att gestalta den enskilda individens situation i en 

kontext av samhällets strukturer. Livsberättelser kan ses som ett skapande inte bara av 

orsakssamband utan av meningssamband, i livsberättelseforskningen tar forskaren del av 

historier för att öka sin förståelse för sin fråga (Fejes & Thornberg, 2015). I berättelsen 

synliggör den berättande inte bara sin berättelse för åhöraren utan även för sig själv. 

Berättandet i berättelsen blir även det intressant och ”berättelsen fungerar såväl som metod 

och resultat med ständiga samspel och kopplingar” (Bryntesson, 2006). 

Livsberättelseforskarens uppgift kan ses som att skapa en möjlighet för berättaren att berätta, 

skapa en rättvisande tolkning av berättelsen samt skapa ett sammanhang för livsberättelsen 

genom att sätta den i relation till vetenskapliga teorier, andra historiska berättelser och 

slutligen ska berättelseforskaren skriva berättelsen (Peréz, 2006). 

 

Denna livsberättelsestudie omfattar fem intervjuade kvinnor och deras berättelser om deras 

yrkesliv och familjeliv, i kontexten av den svenska arbetsmarknadens villkor med en 

genusteoretisk bakgrund. Den inleds med en beskrivning om den svenska arbetsmarknaden, 

dess historiska förhållanden och dagens villkor, samt en genusteoretisk översikt. 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att genom svenska kvinnliga chefers/ egna företagare livsberättelser 

skildra hur kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och familjeliv. 

 

Frågeställningar är: 

- Hur skapar kvinnorna mening åt sina val? 

- Hur har kvinnornas identitet formats? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel redogörs för centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter för studien. 

 

Centrala begrepp 
 

Genusforskningen kommer ur den kvinnoforskning som tidigare bedrevs, att forska på genus 

innebär att lyfta fram de skillnader som finns mellan könen ur ett forskningsperspektiv (Wahl, 

Holgersson, Höök, & Linghag, 2011). Kvinnoforskning användes som begrepp under en lång 

period i Sverige, den omfattade då all forskning avseende kvinnor och begreppet levde kvar då 

det uppfattades som provokativt att använda begreppet feministisk forskning (Carlstedt & 

Forssén, 1999).  

 

Begreppet genus började användas inom feministisk forskning i under 1980-talet och betyder 

slag, sort, släkte, kön. Begreppet genus omfattar mer än begreppet kön då det beskriver 

manligt/kvinnligt som abstraktioner (Hirdman, 2016). Genus används för att markera att det är 

ett analytiskt begrepp, samt för att skilja det biologiska könet från det socialt konstruerade 

könet (Wahl m.fl., 2015). Vilket av begreppen kön eller genus som bör användas i 

vetenskapliga sammanhang råder viss oenighet om. 

 

Begreppet genus är mer omfattande än begreppet kön och är ett historiskt renare begrepp, 

ordet kön har historiskt använts om det ”täcka könet” det vekare könet. Begreppet genus ger 

oss en förståelse för samt en distans från tidigare betydelser av ordet kön och därmed 

möjliggör begreppet genus en friare syn. Begreppet genus bidrar till att göra forskningen mer 

oberoende av historien, genus har heller inga associationer till kroppens kön (Hirdman, 2016). 

 

Ytterligare problematisering av begreppet innebär att konstruktivistiskt sätt att förhålla sig till 

kön är att se det som något som ständigt skapas och är föränderligt, konstruktionen av kön sker 

i mellanmänskliga relationer, det är föränderligt över tid (Carlstedt & Forssén, 1999). Kön ses 

som föränderligt och skapas över tid i ett sammanhang, det finns dock inte frihet att skapa kön 

utan gränser för friheten i skapandet sätts av rådande diskurser (Ahl, 2007). I studien används 

begreppet genus med innebörden att genus är socialt konstruerat och föränderligt över tid. 

 

Ett annat återkommande begrepp är ”diskurs”. Begreppet beskrivs utifrån två perspektiv, det 

språkliga perspektivet, där diskursbegreppet syftar till ett språkligt användande av tal och 

skrift. I den andra betydelsen ses begreppet ur ett sociologiskt perspektiv och avser 

”kunskapsordningar med ett inneboende maktanspråk som inbegriper både det talade och 

skrivna språket ” (Johansson 2005, sid 33).  Diskurser kan vara politiska eller religiösa och är 

utsagor som definierar sanningen, de legitimerar vissa kunskaper men inte andra, de reglerar 

vad som ”kan” och ”inte kan sägas” (Johansson, 2005, sid 32). I studien används begreppet 

diskurs i den senare definitionen och ses som en kunskapsordning med ett maktanspråk där 

maktanspråket tolkas som ett syfte att påverka, bevara eller förändra, och inbegriper både det 

talade och skrivna språket. Ahl (2007) exemplifierar diskursens maktanspråk som konsekvens 

för objektet genom två olika diskurser avseende rävjakt, den ena med syfte att uppmuntra 

rävjakt och den andra att motverka. För räven är det avgörande vilken diskurs som vinner mest 

gehör hos den potentielle jägaren. 

 

Socialkonstruktionistisk syn beskrivs av Berger och Luckman (1966) vilket förenklat kan 

beskrivas med att den sociala verkligheten skapas i ett utbyte mellan människor. Kunskapen 

om en själv och verkligheten kan omformuleras i mötet med andra men även i mötet med 

lagar, normer och institutioner. Det innebär att upplevelsen av verkligheten omskapas och att 

det vi vet om oss själva och andra är föränderligt.  



7 

 

 

Studiens grundantagande är att verkligheten är socialt konstruerad. Det innebär att 

verkligheten inte kan studeras som den är. Ahl (2007) beskriver att världen och jag själv 

förstås genom vårt språk och vår tolkning av språket. Språket möjliggör för oss vad vi kan 

tänka känna men även vad vi kan föreställa oss att göra. Det innebär även konstruktionen av 

jaget. Det innebär att jaget (subjektet) och omvärlden skapas i relation till varandra i en 

pågående inlärningsprocess. 

 

I studien har den socialkonstruktionisktiska ansatsen betydelsen att respondenterna skapar sig 

själva i sin berättelse och de rekonstruerar sina liv för att stämma överens med det skapade 

jaget, det innebär även att den omgivande kontexten, kvinnors villkor, arbetsmarknadens 

villkor och rådande diskurser om kön, karriär och föräldraskap är medskapare till 

respondenternas skapande av jaget och skapandet av beskrivningen av sina liv. 

 

Genusteori och arbetsliv 
 

Studien har ett tydligt genusperspektiv, den inriktar sig på kvinnors berättelser om kvinnligt 

liv. För att skapa ett genusteoretiskt sammanhang mot vilken bakgrund respondenternas 

berättelser tolkas redogörs kortfattat för genusbaserad forskning. 

 

Utifrån ett historiskt perspektiv redogör Hirdman (2016) för genus, kön och genuskontrakt.  

Resan går från Sokrates till nutid och ger en bild av kontraktet mellan kvinnor och män som 

starkt knutet till barnafödande. Kvinnans roll består i att föda och fostra barn samt ansvara för 

hemmet. De två logiker som beskriver skillnaden mellan könen, den ena logiken är i 

särhållandet, att manligt och kvinnligt inte ska blandas, att de ska hållas åtskilda. Den andra 

logiken är hierarkin där mannen är normen för det normala och kvinnan utgör en ofullkomlig 

spegling av mannen.  

 

Kvinnors deltagande i arbetslivet har styrts mer av arbetsmarknadens villkor än kvinnors 

faktiska förutsättningar och när arbetsmarknaden har haft ett behov av arbetskraft har likheten 

mellan könen betonats (Carlstedt & Forssén, 1999). Det innebär att kvinnor har kunnat utgöra 

en buffert på arbetsmarknaden avseende arbetskraft, vid stort behov av arbetskraft skapas en 

diskurs av kvinnan som en viktig arbetskraft och vid en minskad efterfrågan betonas den 

kvinnliga egenskapen att förda och vårda barn samt hennes betydelse i hemmet.  

 

Ovanstående beskrivning är ett förhållningssätt mellan kvinnor och män som är föränderligt 

över tid och att det finns för att skapa struktur och ordning. Att skapandet av ”mannen” och 

”kvinnan” sker utifrån vår omvärld och att dessa skapade genussystem utgör det rådande 

genuskontraktet och att mäns och kvinnors handlingar och tankar har sitt ursprung i det 

rådande genuskontraktet. Det socialkonstruktionistiska synsättet innebär att rådande regler, 

normer, ideologier ses som skapade gemensamt och delade mellan människor (Wahl m.fl., 

2011). 

 

Under 90-talet uppstod den sociobiologiska diskursen avseende olikheterna mellan könen. 

Huvudbudskapet var kvinnor och män har olika förutsättningar ur ett biologiskt perspektiv och 

därmed olika färdigheter, det manliga och kvinnliga hos respektive kön ska bejakas. Olikheten 

blir viktig att lyfta fram och även att ta tillvara och skydda skillnaderna mellan könen. Det 

fanns en stark betoning på biologiska skillnader i hjärnan och biologin blev en viktig 

förklaring för skillnaderna mellan kvinnor och män. Det var viktigt att det inte fanns något hot 

mellan könen utan att jämställdheten gynnade alla, jämställdhetsbegreppet blev att stå bredvid 

varandra att acceptera olikheter (Hirdman, 2014).  
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Carlstedt och Forssén (1999) problematiserar kvinnoforskningen eller den feministiska 

forskningens roll utifrån perspektivet att det kan bidra till att belysa olikheter mellan könen 

istället för olikheterna inom könen. De ser att både traditionell forskning och kvinnoforskning 

kan bidra till att olikheterna blir dominerande i beskrivningar. Fahlgren, Sjöstedt och Landen 

(2014) problematiserar ambivalensen i att sträva efter jämställda förhållanden genom att till 

exempel räkna kvinnors och mäns representation samtidigt som genusstudier ser kön som 

socialt konstruerade och möjliga att omskapa. Ett sätt är att se det som en föränderlig rörelse i 

förhållande till omvärlden. 

 

Ur yrkeslivets perspektiv har det också funnits diskurser avseende kvinnas rätt till plats eller 

hennes möjlighet till karriär. En problematisering av individualisering av 

jämställdhetsbegreppet, där mannen exkluderas och där kvinnan ska påvisa lönsamhet eller 

utvecklas till en jämställd individ innebär att det är kvinnans ansvar att efterlikna mannen och 

med det ges samma rättigheter. Förhållningssättet minskar den överordnade mannans ansvar 

för jämställdheten, kvinnor och andra som omfattas av mångfaldsbegreppet ska avancera för 

att uppnå samma nivå som den överordnade mannen (Regnö, 2013). Förhållningssätt innebär 

att endast den som är underordnad har ansvar för att uppnå jämställdhet och den prioriterade 

gruppen saknar ansvar för förändring. Hirdman (2014) menar att företagarna drivs av inkomst/ 

förtjänst, kvinnan lyfts fram som en tillgång utifrån sin olikhet det innebär att kvinnan 

framställs som något annat, kvinnan som anställd eller ledare blir attraktiv ur ett synsätt där 

hennes särskilda egenskaper skapar en ökad vinst.  

 

Jämställdhet uppnås inte om ansvaret att förändra framförallt åligger den part som befinner sig 

i underordning, det finns ett delat ansvar för att uppnå jämlikhet mellan de som befinner sig i 

ett underläge och de som får fördelar på grund av kön eller etnicitet ur ett mångfaldsbegrepp 

(Regnö, 2013). 

 

Sammanfattning 
 

Författarens tolkning är att kvinnors och mäns livsvillkor skiljer sig åt och det finns olika 

feministiska teorier om varför och vad som bör göras för att uppnå en ökad jämlikhet mellan 

könen. Det råder en gemensam syn om att relationen mellan könen regleras av ett 

genuskontrakt som skapas och omskapas. Båda könen deltar i skapandet av genuskontraktet 

som är i en ständig omförhandling/förändring, en uttalad politisk vilja är att det ska råda 

jämlikhet mellan könen och att kvinnor och män ska beredas samma villkor i arbetslivet. För 

att möjliggöra det finns det samhällsstrukturer med reglerad föräldraledighet och rätt till 

barnomsorg och omsorg av äldre genom samhällets försorg. Kvinnors yrkesliv och möjligheter 

till karriär påverkas av både faktorer i yrkeslivet och faktorer i den privata sfären, där 

framförallt omsorg om barn medför att kvinnor gör andra val och prioriteringar än män. 

 

Utifrån en genusteoretisk forskningsansats sker en redogörelse för kvinnans villkor på 

arbetsmarknaden. Då dessa villkor snabbt förändrats under de senaste årtionden men påverkats 

av historiska skeenden (Carlstedt & Forssén, 1999; Hirdman 2014) sker även en tillbakablick 

över den förändrade arbetsmarknaden.  

 

Den segregerade arbetsmarknaden och dess framväxt 
 

Den svenska arbetsmarknaden är en av de mest horisontellt segregerade arbetsmarknaderna i 

OECD, kvinnor och män har olika yrken, de återfinns i olika sektorer på arbetsmarknaden. I 

den offentliga sektorn finns kvinnorna representerade i chefspositioner, i privat sektor är 

skillnaden större med lägre kvinnlig representation. Det finns svårigheter att göra 

internationella jämförelser mellan länder då kvinnor och mäns deltagande skiljer sig mellan 
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länderna och att även ländernas välfärdssystem skiljer sig åt (Regnö, 2013; Sandmark, 2011).  

I länder där kvinnor i större utsträckning oavlönat tar hand om omsorgsarbetet blir 

arbetsmarknaden mindre könssegregerad, men i länder som Sverige där omsorgssektorn blivit 

en egen sektor blir den kvinnodominerad. I flertalet länder saknas välfärdssektorn därför att 

välfärden är annorlunda reglerad och fortfarande i hög utsträckning sker genom oavlönat 

arbete i hemmet utfört i stor utsträckning av kvinnor. Ett alternativ är därför att mäta 

fördelningen av hushålls- och marknadsarbete, skillnaden mellan länderna skulle då minska 

(Wahl m.fl., 2011). 

 

Under efterkrigstiden fanns i Sverige en politisk rörelse för en ökad jämställdhet mellan könen 

(Hirdman, 2016). Kvinnor började ses som en nödvändig arbetskraft utanför hemmet och 

arbete skulle vara möjligt att kombinera med barnafödande. Under 70-talet skapades 

möjligheter för kvinnor att på allvar träda ut i lönearbete. Den offentliga sektorn byggdes ut 

det skapades dagisplatser och en förstärkt föräldraförsäkring. En del av resultatet som var till 

kvinnors nackdel var skapandet av deltidsarbetet, den offentliga sektorn befolkades av 

kvinnor. Enligt Hirdman innebar omställningen dock ett minskat beroende av den enskilde 

mannen och att ha en inkomst ur lönearbete ger en högre möjlighet till självständighet. 

Kvinnans egna rum flyttade ut i offentligheten och blev en arbetsplats med möjlighet till 

inkomst och karriär. 

 

Bernhardtz (2015) menar att kvinnor idag befinner sig i stor utsträckning i omsorgssektorn, i 

gruppen omsorgspersonal är andelen kvinnor 84%. Den segregerade arbetsmarknaden ger 

ekonomiska konsekvenser för kvinnor. Livslönerna skiljer mellan män och kvinnor och största 

skillnaden i löneinkomst återfinns i 30-40 årsåldern, den period i livet där många har små barn. 

Att inkomstglappet uppkommer då beror till största del på att kvinnorna arbetar deltid och 

männen heltid. I en studie av Robertsson (2003) där mäns syn på segregeringen på 

arbetsmarknaden inhämtades utifrån perspektivet anställda män inom kvinnodominerad sektor. 

Deltagare i studien var män som arbetade inom vården, där framkom att männens tolkning av 

könssegregeringen till viss del härrörde från könsstämpling av verksamheter vilket hindrade 

män från att söka sig till den typen av arbete, vidare ansåg de att det fanns ett osynliggörande 

av de män som fanns inom vård- och omsorgsarbetet. 

 

I en statlig utredning (SOU, 2014:80) som belyser kvinnors syn på karriärutveckling framkom 

att kvinnliga företagsledare syn är att det inte saknas kompetens hos kvinnliga kandidater 

istället behöver de manliga cheferna rekrytera kvinnor. Att utveckla kvinnor för att de ska göra 

karriär är att placera bekymret hos kvinnorna istället för hos dem som rekryterar. Kvinnorna 

ser sig själva som kompetenta; de ser inte behov av kompetensutveckling för att klara 

uppgiften, dvs., utbildning inte är svaret på den sneda rekryteringen. Det finns hinder i arbetets 

planering för kvinnor att göra karriär och arbetsgivarna bör skapa bättre förutsättningar för 

kvinnor att kunna inneha högre befattningar. Kvinnor beskrivs ha svårare att delta i 

kvällsaktiviteter eller mingel och skapar därmed inte lika stora nätverk. Kvinnor tenderar även 

att prioritera bort resor och aktiviteter som minskar tid i hemmet. 

 

 

Sammanfattningsvis konstaterar författaren utifrån ovanstående att kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden har ökat och ett minskad ekonomiskt beroende har inneburit en ökad 

jämställdhet även om arbetsmarknad och uttagandet av föräldraledighet innebär fortsatt olika 

villkor. 
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Att kombinera karriär och familj 
 

Nedan lyfts forskning fram som visar att det framstår finnas en kvarstående ojämlikhet i 

förhållandet mellan mannen och kvinnan avseende ansvaret för barn, familj och 

hushållsarbete. Muhonen (2010) lyfter fram att det större ansvar kvinnor tar för hemmet och 

familjen kan innebära att individens totala arbetsbelastning blir för hög och att det kan leda till 

en konflikt mellan yrkeslivet och privatlivet. Arbetsmiljöverket (2017) konstaterar dock att det 

är framförallt organisatoriska förutsättningar som ger höga sjuktal för kvinnor, även män i 

”kvinnliga” sektorer blir sjuka. 

 

Wahl m.fl. (2011) har genomfört en omfattande studie av diskriminering av kvinnor i 

yrkeslivet och menar att en form av indirekt könsdiskriminering är att inte ta hänsyn till 

karriärens villkor och familjens inverkan på karriären, att kvinnor har andra förväntningar och 

att de också gör andra val innebär att de gemensamma villkoren inte är gemensamma utan att 

kvinnor har andra villkor i yrkeslivet. 

 

Sandmark (2011) konstaterar att kvinnors långtidssjukskrivningar förklaras med fysiskt tungt 

och psykiskt krävande arbete. De sjukskrivna kvinnorna uppger även en inlåsningseffekt på 

sin arbetsplats och arbetar i högre grad än kontrollgruppen deltid. De sjukskrivna kvinnorna 

hade även fler barn än kontrollgruppen och hade haft större andel frånvaro i samband med 

föräldraledighet från arbetsplatsen vilket minskade deras möjligheter till utveckling. En senare 

genomlysning av kvinnors arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2017) har visat att den kvinnliga 

arbetsmarknadens förutsättningar och kvinnors arbetsförhållanden ökar risken för 

arbetsrelaterad ohälsa, likaså ökar risken att tvingas lämna sitt arbete på grund av ohälsa eller 

missnöje. Den konstaterar vidare att ohälsan är relaterad till arbetsmiljön och drabbar både 

anställda kvinnor och män. Rapporten talar emot att de dubbla kraven för kvinnor gör dem 

mer utsatta för ohälsa utan visar på att det ojämnställda yrkeslivet med högre riskfaktorer för 

ohälsa i den sektor där flest kvinnor är anställda. Även Härenstam och Bejerot (2001) drar 

slutsatsen att yrkeslivet och dess belastning är det mest avgörande för kvinnors hälsa och inte 

arbetsfördelningen i hemmet. 

 

Forskningsansatser har gjorts för att belysa hur kvinnans arbete och karriär påverkar 

partnerrelationen. Folke och Rickne (2017) har genomfört en studie avseende om en 

toppbefodran leder till skilsmässa, de har studerat andelen skilsmässor, arbetsinkomster och 

hur hushållet har fördelat uttaget av föräldradagar. De drar slutsatsen att många ”toppjobb” 

kräver långa arbetsdagar och att det finns svårigheter att kombinera dessa med familjelivet. De 

konstaterar att ”Familjen blir ett stöd i genomsnittsmannens karriär, men en källa till stress och 

konflikt för genomsnittskvinnan”. Skilsmässor till synes främjar kvinnors karriär men för 

mannen är skilsmässan korrelerad med sjunkande inkomst. Sambanden är inte giltiga i 

relationer som synes mer jämställda avseende inkomst och uttagande av föräldradagar. Nilsson 

och Strandh (2009) har i en studie genomlyst svenska pars risk för skilsmässor och slutsatsen i 

deras studie är att kvinnans humankapital och inkomst tillsammans med en jämställd relation 

minskar risken för skilsmässa.  

 

Alsarve och Boye (2012) har intervjuat blivande föräldrar avseende beslutsprocessen i 

samband med uttag av föräldraledighet, att beslutsprocessen är en mer eller mindre öppen 

förhandling som bygger på parens förförståelse av kön och andra faktorer som ekonomi, 

arbetssituation, amning och mannens rätt. Men även barnets bästa och jämställdhet är faktorer 

som finns med i beslutsprocessen. Det paren har gemensamt är att kvinnan inleder 

föräldraledigheten och att amningen utgör en viktig faktor för det beslutet, de utgår från att 

kvinnan fyller en viktig biologisk funktion utifrån sitt kön under barnets första tid. Hur lång 

den första perioden blir verkar dock inte vara kopplad till hur länge barnet ammas. Att hänsyn 
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till mannens arbetssituation och familjens inkomster är av vikt framkommer även i en 

kvalitativ studie av Augustsson och Harryson (2015).  Augustsson och Harryson har intervjuat 

kvinnor och män som i efterhand återger för sina beslutsgrunder avseende uttag av 

föräldraförsäkringen. En avgörande faktor var föreställningen om den ammande kvinnan som 

tar hand om barnet på ett bättre sätt än fadern. Resultatet visade att föräldraledighet utgör en 

”startpunkt” för det ”oändliga moderskapet” vilket leder att kvinnorna prioriterar omsorgen för 

andra före sin egen hälsa. Kvinnor använder i mindre utsträckning än män sin fritid till 

återhämtning och är även på sin fritid mer inriktade på att skapa nytta (Olsson & Sundh, 

2018). Även då män tar ut föräldraledighet framkommer att ortodoxa manliga narrativ finns 

kvar i männens formande av sina föräldraroller (Farstadt & Stefansen, 2014). 

 

I SOU (2014:80) beskrivs konflikten, mellan familjebildande och karriärfönster vidare, det vill 

säga var företagen ser att det är viktigt att göra viktiga karriärval. Den avgörande tidpunkten 

för karriärval infaller i åldersspannet 30-40 vilket kolliderar för de flesta kvinnor med 

familjebildning. Att karriären ska ske i en ålder när kvinnor och män bildar familj samtidigt 

som det förväntas att kvinnan är ansvararar för barn och tar ut den största delen av 

föräldraledighet innebär att kvinnors karriär antingen förskjuts i tid till efter den reproduktiva 

åldern alternativt att den avstannar helt då de efter ”karriärfönstret” bedöms vara för gamla. 

Många karriärer förutsätter resande eller ett pendlande vilket innebär minskad tillgänglighet 

för familjen, den tillgängligheten bestäms framförallt av kön och inte faktorer relaterade till 

arbetet, flertalet av de kvinnor som reser i tjänsten, arbetar övertid eller tar med sig arbete hem 

också utför merparten av hushållsarbetet (Bergman & Gustafsson, 2008). 

 

Homosocialitet missgynnar det avvikande könet om det inte är så att det avvikande könet är en 

man. I Regnös (2013) avhandling framkommer att män är underrepresenterade i 

välfärdssektorn men är i förhållande till sin representation högre andel av cheferna. Hovden, 

Kvand och Rasmussen (2011) konstaterar att kvinnors kompetens inte verkar vara avgörande 

för högre positioner och att forskningen behöver fokusera på organisatoriska och hierarkiska 

strukturer. 

 

Framtidsforskningen funderar på vart är vi på väg? Bergman, Karlsson och Gonäs (2013) 

redogör för tre olika scenarion för ett framtida mer jämställt samhälle. I redogörelsen finns 

teorier om de olika scenariona som kallas ”Det önskvärda”, där kvinnorna går förbi männen 

och förhållandena blir de omvända. ”Det möjliga” där flera olika scenarion inryms, ett med 

minskad jämställdhet och ett där jämställdheten successivt ökar samt ett där kvinnor och mäns 

arbetsliv och villkor fortsatt skiljer sig åt. ”Det troliga” tar fasta på den kvinnliga frigörelse 

och intågande på arbetsmarknaden som skett och ser att den rörelsen kommer att fortsätta.  De 

olika teorierna har olika utgångspunkter utifrån olika feministiska diskurser men de tar alla 

fasta på reproduktionen och produktionens konflikt och dess betydelse för ett jämställdare 

samhälle, att kombinationen uppfödande av barn och yrkesliv kommer vara en fråga att lösa 

för att skapa ett mer jämställt samhälle. I en rapport från OECD (2017) lämnas en framtida 

öppning för kvinnor i digitalisering av arbetsmarknaden, det gränslösa arbetet som kan utföras 

när som helst och var som helst kan utöka kvinnors möjlighet att ta en plats på 

arbetsmarknaden. Utifrån automatiserade processer förutspås även kvinnor ha en möjlighet att 

öka sin andel på arbetsmarknaden utifrån högre utbildningsnivå och ett högre deltagande i 

omsorgsarbetet som är svårt att automatisera . I en rapport av Allvin, Mellner, Movitz och 

Aronsson (2013) slås fast att den svenska arbetsmarknaden av idag till stor del erbjuder ett mer 

fritt arbete, dock är de helt oreglerade arbetsförhållandena inte så vanliga. En risk är dock 

menar OECD i sin rapport (2017) att det oreglerade arbetet bidrar till en sämre arbetsmiljö och 

om möjligheterna ska öka måste arbetsmiljön vara god. 
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Sammanfattning 

 

Kvinnors och mäns villkor för att kombinera familj- och karriär ser olika ut. Att kraven från 

arbetsgivaren är produktion och en till gänglig arbetskraft krockar med familjeliv, 

familjebildningen blir ett hinder för den kvinnliga arbetskraften (SOU 2014:89).  Författarens 

tolkning är att den skandinaviska modellen med en väl utbyggd föräldraförsäkring har gett 

kvinnor möjlighet till karriär men det innebär även att de vistas under en stor del av yrkeslivet 

utanför arbetsmarknaden. Det får konsekvenser och innebär att kvinnors livslöner blir lägre 

och de får färre chanser till befordran. De olika studierna belyser den dolda diskriminering 

som Wahl m.fl. (2011) beskrivit då kvinnors möjligheter individualiseras syns inte dolda 

diskrimineringen. 

 

Kvinnors berättelser 
 

Kvinnligt ledarskap ur ett livsberättelseperspektiv där identitet är ett huvudtema skildras av 

Bryntesson (2006) som skriver om Maria, kvinnlig ledare och chef i en mansdominerad 

bransch. Maria beskriver sig själv genom en framgångssaga. Berättelsen huvudtema är hennes 

upplevelse av att vara avvikande men med den positiva konsekvensen att hon ”lyfts fram” och 

fått chanser. Ur ett identitetsperspektiv beskriver Maria sig som driven, akademisk och 

självständig. Maria poängterar också under hela berättelsen att hon är annorlunda, avvikande i 

sitt yrkesliv, hon är av en annan sort än de andra på arbetsplatsen och hon uppger att hennes 

akademiska bakgrund utgör en del i det. 

 

Regnö (2013) belyser kvinnliga ledare i en kvinnodominerad miljö, där både anställda och 

chefer är kvinnor, avhandlingen har inte livsberättelse som tema men den innehåller ett rikt 

utbud på berättelser ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv. Berättelserna om det egna 

ledarskapet innehåller beskrivningar av synen på sig själva, gemenskap mellan chefer men 

också en distansering från de medarbetare de är chefer för. Ledarskapet i den offentliga 

sektorn skiljer sig från det manliga ledarskapet, det är av vikt att de kvinnliga cheferna inte 

utför arbetstagarnas arbetsuppgifter, distansen till det praktiska arbetet. Kvinnorna befinner sig 

också i en homogen miljö utifrån kön och studien belyser ledarskap i en homosocial miljö där 

ledarskapet utgörs av kvinnor. 

 

Karlsson och Säll (2006) har studerat kvinnliga företagare genom livsberättelser och de skriver 

om Catharina, en kvinnlig företagare i Jämtland. Catharina är en kvinna med starka egna 

drivkrafter och en egensinnighet som är en del av förklaringen till hennes framgång. Catharina 

har tydliga kvinnliga förebilder i tidigare generationer i sin mamma och mormor. Catharina 

berättar om hur hon beslut som varit självständiga och speglat ett oberoende, ett exempel på 

det är när hon köpte en rörelse, hon for iväg för att köpa en häst och kom hem med ett helt 

företag. Kvinnliga företagares framgång förklaras utifrån ett lokalt, ett regionalt och ett globalt 

perspektiv. Catharinas företag har rönt framgångar både beroende på lokalt stöd men även 

genom en global förankring. Begreppet egensinnighet beskriv i positiv bemärkelse som en av 

förklaringarna till framgång men även Catharinas förmåga till timing.  

 

I kvinnornas livsberättelser och i de kvinnliga chefernas berättelser hos Regnö (2013) 

framträder kvinnor med handlingskraft, struktur och driv men även en förmåga till som 

Karlsson och Säll (2006) beskriver som timing att göra rätt sak vid rätt tillfälle för att kunna 

fånga de chanser som ges. 

 

Carlstedt och Forssén (1999) beskriver i 20 kvinnors livsberättelser med fokus på deras roll i 

yrkeslivet och i den privata sfären. Kvinnorna har olika bakgrund och representerar olika 
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utbildnings- och samhällsklasser. Kvinnorna är födda i 1920-30 talen och är en 

kvinnogeneration med en barnafödande ålder under 1950- talet. Deras liv skildras i hela sitt 

innehåll från den privata sfären och i yrkeslivet, livet har präglats av arbete, både betalt arbete 

men även obetalt arbete i eller utanför hemmet. Kvinnorna har sett omvårdnaden av barnen 

som självklar, det har i deras generation inte funnits någon möjlighet att välja bort ansvaret för 

hemmet och omsorgen om barnens. Barnen har fötts i en tid utan preventivmedelsupplysning 

och avsaknad av barnomsorg. De kvinnor som var ensamstående mödrar var beroende av sina 

egna mödrar för att passa barnen eller hitta arbeten där de kunde ta med sig barn. En kvinna 

löser det genom att bli hushållerska i ett annat hushåll. Historierna är många och framträder en 

bild med svåra livsvillkor, hårt arbete och ett beroende, både ekonomiskt och socialt, av en 

man som försörjare. Äktenskapet framträder som extra börda då hustrun förväntas att ta hand 

om den arbetande mannen avsett eget förvärvsarbete eller inte. Tydligt framträder även vikten 

av omsorgen om barnen och relationer till andra kvinnor som stöd (Carlstedt & Forssén, 

1999). 

 

Att lyfta kvinnliga livsberättelser bidrar till ökad förståelse för kvinnors identitet och det 

kvinnliga livets villkor, ovanstående berättelser speglar olika vinklar av kvinnors liv och yrke 

och hur de lyckas genom synen på sig själv och sitt samhälles villkor. Arbetsmarknadens 

ojämnställda förhållanden har flera grunder, vissa står att finna i organisation och vissa i 

familjelivet, en stor del av ojämställdheten finns i gränslandet mellan organisationen och 

individ samt individens egna val utifrån samtida diskurser avseende kvinnligt och manligt, att 

vara mamma eller pappa. Studiens forskningsintresse finns i att skapa en bild av kvinnliga 

svenska chefers egna berättelser om meningsskapande i den samtida kontexten. Berättelser 

utifrån egenskaperna av vara kvinna, chef och att kombinera det med ett föräldraskap, vilka är 

de meningsskapande processerna? Att genom livsberättelseforskning lyfta in kvinnliga chefers 

egna röster i forskningen. Att undersöka det ger en bild även av vad som behöver förändras för 

att skapa ett mer jämställt yrkesliv. 

 

Metod 
 

Studiens metod var livsberättelse, att välja livsberättelse som forskningsmetod fanns i 

berättelsen om forskaren. Efter 20 år som yrkesverksam socionom har jag tagit del av en 

oändlig mängd livsberättelser, i mötet har fascinationen av berättelsens påverkan växt fram. I 

berättelsen finns dåtid, nutid och framtid tillsammans och varje människas makt över sin egen 

berättelse innebär en möjlighet att skapa om sitt jag och sin framtid. 

 

Att använda livsberättelsen i forskningssammanhang beskrivs ha sina rötter under första 

decenniet av 1900-talet i Chicago, därefter hade metoden svårt att stå sig och kvantitativa 

studier tog överhanden. Under de senaste decennierna har intresset för livsberättelseforskning 

ökat och dess styrka finns i det subjektiva inslaget, möjligheten att lyfta in olika perspektiv 

och röster i forskningen (Perez, 2006). Berättande bidrar till att skapa de vi är och konstruera 

vår historia och ses som en kulturell grundform, vi lär oss redan som barn att tolka berättelser 

och se dess intriger. Berättelsen skapar en struktur, sammanhang och ger en mening åt våra 

erfarenheter (Johansson, 2005). 

 

Respondenternas berättelser skapade ett under/inifrån perspektiv av kvinnors livs- och 

yrkesvillkor. Livsberättelser kan i sig ses som en meningsskapande handling som bidrar till en 

förståelse för och kunskap om verklighet och relationer utanför den berättande människan 

(Karlsson & Perez, 2012). Respondenternas livsberättelser analyserades och diskuterades i en 

kontext av arbetsmarknadens villkor ur ett genusteoretiskt perspektiv. Studien beskrev hur 

rådande diskurser, genussystem på arbetsmarknaden och i familjerelation påverkade 

respondenternas liv och beslutsfattande, hur de skapade ett meningssammanhang. Detta gav en 
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förståelse för hur de strukturella förhållandena samverkar och påverkar kvinnor. 

Livsberättelser kan beskrivas som ett underifrån perspektiv på sociala fenomen som studeras 

(Karlsson, 2006). Ett grundantagande i narrativa studier är ett socialkonstruktionistiskt synsätt 

som beskrivs av Berger och Luckman (1966) vilket förenklat kan beskrivas med att den 

sociala verkligheten skapas i ett utbyte mellan människor. Kunskapen om en själv och 

verkligheten kan omformuleras i mötet med andra men även i mötet med lagar, normer och 

institutioner.  

 

I studien antogs ett genusteoretiskt perspektiv, för att belysa kvinnors villkor i förhållande till 

mannens villkor. Den genusteoretiska jämförelsen kom till uttryck genom bakgrundsstudier 

och kvinnornas berättelser, relevansen i en genusteoretisk analys fanns i den brist på 

jämställdhet i arbetslivet som beskrevs i inledande avsnitt samt samverkan mellan familjeliv 

och yrkesliv som påverkade kvinnors möjlighet till utveckling i arbetslivet, deras karriärer. 

 

För att skapa en förståelse för den kontext och det sammanhang respondenterna växt upp i, 

fostrat barn i och utvecklat partnerrelationer i kompletterades kvinnornas berättelser med en 

bild av dagens villkor för kvinnor med ett historiskt perspektiv. Bakgrundsbilden av kvinnors 

villkor på arbetsmarknaden ur ett genusperspektiv utgjorde den kontext mot vilken deras 

berättelser utspelade sig. Denna kontext var även en del av tolkningen av berättelserna, 

kvinnornas berättelser blev en meningsskapande handling utifrån den kontext de befann sig i. 

Kvinnors liv skapades i samverkan med rådande normer, diskurser och i mötet med andra 

människor, vilket gjorde att deras berättelser kunde ses tillsammans med en förståelse för det 

samtida samhällets villkor utifrån det ovan beskrivna socialkonstruktionistiska antagandet.  

 

Den genusteoretiska beskrivningen och bakgrunden tydliggjorde genus då studien ur ett 

genusperspektiv utgick från kvinnors berättelser och situation. Ytterligare bakgrundsresearch, 

sökande efter tidigare studier fokuserades på studier på gränssnittet mellan arbete och familj 

samt genusforskning relaterad till arbetslivet för att belysa den arbetsmarknad och de villkor 

för kvinnor som var knutna till yrkeskarriären och för att skapa en bakgrund och förståelse för 

kvinnors villkor på arbetsmarknaden och i hemmet.  

 

Rådande diskurser om ”en god förälder” och en ”yrkeskvinna” påverkade respondenternas 

formande av en identitet och att de val respondenterna gör gjordes utifrån de 

värdehorisonterna. Det var således intressant att undersöka respondenternas konstruktion av 

både berättelsen och av livet då berättelsen om livet ger fakta och berättelsen blev den väv där 

valen, identiteten och skapandet av mening framkommer. 

 

I studien togs hänsyn till både själva berättandet, skapande av sin historia och dess innehåll. 

Respondenternas berättelser speglade hur de själva hade upplevt sina liv men även hur de vill 

att deras liv och val ska uppfattas av lyssnaren.  

 

Deltagare och urval 
 

Urval av respondenter skedde dels genom ett strategiskt urval men även genom snöbollsurval. 

Det strategiska urvalet bestod av att respondenterna skulle varit yrkesverksamma chefer under 

en längre tid eller drivit eget företag och samtidigt varit föräldrar. Snöbollsurvalet innebar att 

respondenterna rekryterades i det egna nätverket, genom olika privata kontakter, de utgjorde 

vänners vänner. Att respondenterna skulle varit yrkesverksamma chefer och egna företagare 

med barn var utifrån studiens syfte, för att belysa respondenternas berättelser och identiteter 

både ur ett yrkesperspektiv och spänningen mellan kraven i yrkeslivet och den privata 

reproduktiva sfären, vilket förutsatte ett föräldraskap. Respondenterna som deltog i studien 

representerade kommunal- och privatsektor samt egenföretagande. Studien hade därigenom en 
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balans och spridning i olika sektorer som var både kvinno- och mansdominerade. 

Generaliserbarheten till andra kvinnors liv genom urvalet var god då de utgjorde trovärdiga 

representanter för kvinnor i chefsposition i sin generation. Urvalet var etniskt svenska kvinnor. 

Det var inte ett eget syfte men underlättade bearbetningen då studien inte belyste etnicitet eller 

andra diskrimineringsgrunder eller har anspråk på att vara tvärsektionell. 

 

Antalet respondenter i studien begränsades till fem. Ur ett livsberättelseperspektiv utgjorde det 

ett representativt urval samt överensstämde väl med studiens syfte att genom kvinnliga 

chefers/egna företagares livsberättelser skildra hur kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och 

familjeliv. Andra exempel på livsberättelsestudier med ett mindre antal respondenter är 

Blomberg (2010) som byggde sin avhandling på 12 respondenter och 12 skriftliga berättelser, 

avhandlingens övergripande syfte var att ”skapa kunskap om hur mobbningsdiskursen 

kommer till uttryck i berättelser och visa hur berättelser kan studeras genom en sociologisk 

och diskursanalytisk ansats” (Blomberg, 2010, sid 23). Carlstedt och Forssén (1999) byggde 

sin gemensamma avhandling på 20 livsberättelser. Flertalet artiklar i forskningsrapporten 

”Erfarenhet, berättelse och identitet” (Perez, 2006) byggde på en persons berättelse. Studiens 

antal av respondenter avgränsades till fem, utifrån ansatsen som livsberättelse studie med en 

kvalitativ metod bidrog inte fler respondenter till en ökad överförbarhet eller ökade studiens 

trovärdighet. Utifrån den data som samlades in efter fem intervjuer gjordes bedömningen att 

informationsinhämtningen uppnått mättnad i förhållande till uppsatsens teoretiska ansats och 

syfte. 

 

Respondenterna i slutmaterialet var chefer eller egenföretagare och är eller har varit gifta. De 

hade mellan ett och fyra barn, barnen är från 17 år och äldre. Endast en kvinna hade ett barn de 

andra hade tre eller fyra barn. Alla kvinnor utom en hade en separation bakom sig men alla 

utav dessa har inlett en ny relation utom en kvinna som efter separationen har levt själv. De 

var mellan 50-60 år och är i fasen i livet att barnen har växt upp och har eller ska flytta 

hemifrån. De har alla flerårig chefserfarenhet eller erfarenhet att driva företag. I 

resultatredovisning återges de med r1 till r5. 

 

 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med endast tre fasta frågor 

(bilaga 2), det gav respondenterna en möjlighet att fritt dela sina berättelser ur sitt eget 

perspektiv och därigenom ge den berättelse som representerar dem. Att begränsa antalet frågor 

utgjorde ett strategiskt val i samband med förberedelsen av studien. Syftet var att inte störa 

kvinnornas berättelse utan istället uppmuntra till en fri konstruktion av berättelsen av 

respondenterna själva för ett så fylligt resultat som möjligt. 

 

Intervjuerna syftade till att ge respondenterna utrymmer att välja sin berättelse och beskrivs 

bäst av ”resenärsmetaforen” (Kvale & Brinkmann, 2014) där intervjun beskrivs som en 

undersökande resa, ett samtal mellan två personer där samtalet bidrog till reflektion och 

eftertanke hos dem båda. Intervjun var deskriptiv vilket innebär att centrala aspekter av den 

intervjuades livsvärld kartläggs (Kvale & Brinkman, 2012). Intervjun styrdes av 

respondenterna och en inledande fråga har ställdes ”beskriv ditt yrkesliv” (se bilaga 2) vilket 

skapade förutsättningen för det fortsatta samtalet då frågan ledde till att respondenterna öppnar 

sin berättelse om sina liv. De berättade sina livshistorier om yrkeslivet och barnens påverkan 

på de olika val de gjort, konsekvenser och sin syn på meningen med de olika valen. Att 

respondenterna styrde samtalet innebar att de alla hade olika karaktär, några intervjuer hade 

karaktären av en dialog där berättelsen byggs tillsammans, där jag deltog aktivt lyssnande med 

bekräftande ord och ljud. Andra intervjuer kännetecknades av ett eget berättande av 
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respondenten, berättelsen ”rann ur” av sig själv ur respondenten och endast litet deltagande 

från intervjuarens sida krävdes för fortsatt berättande. Alla intervjuer tog ganska precis en 

timme, med endast någon minuts skillnad. De respondenter som intervjuades bjöd med stor 

generositet på sina livsberättelser, tankar och reflektioner och det var mycket roligt att 

genomföra intervjuerna. Informationen som delades av respondenterna var fyllig och gav ett 

rikt material av berättelser till analysen. Informationssamlingen bedömdes som mättad efter de 

fem intervjuerna och ytterligare intervjuer skulle inte bidra till ökad validitet eller 

överförbarhet. 

 

Respondenterna kontaktades inför intervjun per telefon, vid telefonkontakten informerades de 

om studien och dess syfte i samtalet informerades de även om intervjuarens identitet samt hur 

kontakten till dem har förmedlats. Syftet med ett inledande telefonsamtal var att skapa en 

relation och en förförståelse hos respondenten om mötet. Det bedömdes som viktigt dels för att 

respondenten ska uppleva trygghet i att berätta men även för att de ska kunna förbereda sig 

inför situationen och kunna fatta ett genomtänkt beslut avseende deltagande. Respondenterna 

fick ett missivbrev (se bilaga 1) via e-post inför intervjun med information om syftet med 

intervjun. Intervjuerna spelades in och innan inspelningen har respondenterna informerats om 

att inspelning sker, att intervjuerna kommer att transkriberas och att det kan förekomma att de 

citeras. Alla respondenter har samtyckt till förfarandet. 

 

Vid transkriberingen fanns möjlighet att reflektera över intervjuerna och en observation var att 

i vissa sammanhang framstod följdfrågor som ledande. De ledande frågorna var dock inte 

avsedda för att skapa vissa svar utan för att kunna föra tillbaka respondenten på det område 

som önskades utforskas.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser. Respondenten fick själva välja plats för intervjun 

utifrån vad respondenten uppfattade som praktiskt och ostört. Min förförståelse var att 

intervjuerna skulle ske på respondenternas arbetsplats eller hem, två av intervjuerna 

genomfördes på respondentens arbetsplats eller i dennes hem, resterande intervjuer skedde på 

min arbetsplats, där jag hade möjlighet att boka enskilda rum för genomförandet av 

intervjuerna för att kunna ha ett ostört samtal.   

 

Etiska ställningstaganden 
 

Respondenterna informerades om användningen av intervjun i förväg och hade möjlighet att ta 

ställning till sitt deltagande, samtycke från deltagare gavs inför intervjun genom telefonsamtal 

samt i samband med intervjun. De har informerades om sin rätt att avbryta sitt deltagande, 

informationen har getts muntligt samt genom utskickat missivbrev (se bilaga 1). Resultaten  

anonymiserades för att skydda identiteten på respondenterna, de informerades om att 

deltagandet sker anonymt. Anonymiseringen skedde genom att deltagarna endast beskrivs som 

grupp samt att inga namn användes i rapporteringen av resultat under endast respondent 

tillsammans med ett nummer. I de fall anhöriga var omnämnda anonymiserades deras namn 

med en initial. 

 

Respondenterna tillhörde ingen utpekad eller utsatt grupp och de var alla vuxna och de 

bedömdes inte utsatta i intervjusituationen eller av att delta i studien. Feministisk forskning 

har i stor utsträckning använt livsberättelse forskning och det betraktades tidigare som en 

metod att ge röster till och lyfta utsatta grupper såsom kvinnor eller andra minoritetsgrupper.  

Under senare år har förhållningssättet debatterats och idag finns det en annan syn på 

jämlikheten mellan informanten och intervjuare (Johansson, 2005). Studien hade inget 

underifrån perspektiv och lyfter inte en utsatts grupps livsvillkor. 
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Relationen i intervjusituationen ses som jämbördig, de var alla framgångsrika yrkeskvinnor 

med en stark etablering i samhället och en god kunskap om sina och andra kvinnors villkor, 

deltagandet i studien var frivilligt och ingen otillbörlig påverkan skedde. 

 

Kvale och Brinkmann (2012) lyfter fler etiska aspekter avseende undersökningens effekter, 

deltagarnas konfidentialitet, konsekvenser för deltagare i undersökningen samt forskarens roll. 

Respondenternas konfidentialitet skyddades genom anonymt deltagande och en 

avidentifiering, ämnets neutralitet och respondenternas möjlighet att själva styra intervjun gav 

att den inte innebar konsekvenser för respondenterna. Det fanns inga personliga band mellan 

forskare och respondenter vilket även det utgjorde en garanti för konfidentialitet och en frihet 

för respondenten att styra vilken information som delas. 

 

Databearbetning och Analys 
 

I samband med bearbetning transkriberades intervjuerna. Transkribering skedde av alla ord 

men inte av bekräftande ljud såsom hummande eller skratt. Transkriberingen bidrog till en 

ökad förståelse för materialet då det var en noggrann process. Trots att transkriberingen 

upplevdes som tidskrävande var det en givande process med en fördjupad förståelse för 

materialet. Det insamlade materialet utgjorde fem timmar inspelade intervjuer och cirka 47 

sidor tätt utskriven text. Den utskrivna texten ombearbetades inte, den användes som den var, 

vilket innebar att återgivna citat var i talspråk, med tolkning för punkt och kommatering för 

ökad läsbarhet. Intervjuernas utskrivna material skiljde sig i sidor trots att intervjutiden var 

den samma; respondenterna berättade i olika tempo.  

 

Arbetet med analysen av livsberättelserna påbörjades redan vid planeringen av studien, vilka 

frågeställningar och problem som avsågs undersökas. Delar av tematisering trädde fram redan 

i frågeställningen då studien inte redogjorde för respondenternas hela livsberättelse utan endast 

för delar av den. Givna teman i den processen var familjen/ barnens påverkan på yrkeslivet 

och olika val som haft en avgörande betydelse. Redan initialt i samband med insamlingen var 

avsikten att narrativen skulle vara så fria som möjligt från inslag av forskaren och vara de 

berättelser som respondenterna avsåg att dela, därav utgjorde de fasta frågorna endast tre 

stycken. En ökad mängd frågor bedömdes störa det fria berättandet. Det fanns en förförståelse 

om kommande teman som innebar att redan i intervjun efterlyssnades vändpunkter eller 

skeende i livet som haft en avgörande betydelse eller påverkan på respondenten. 

 

Texten i berättelserna analyserades enligt modellen för Del-innehåll vilket beskrivs av 

Johansson (2005) som en analys av berättelsens innehåll där en del av texten lyfts ut och 

analyseras utan att relateras till helheten. Vid analysen av narrativen identifierades tydliga 

vändpunkter i narrativen, utifrån förförståelse och frågeställningar var viktiga händelser/ 

vändpunkter ett av studiens två teman. Dessa identifierade vändpunkter användes vid 

tematiseringen av narrativen för struktur och förståelse av narrativen. Johansson beskriver 

användandet av vändpunkter i analyser av livsberättelser. Vändpunkterna kan vara objektiva 

händelser men även konstruerade utifrån berättaren, vad den väljer att lyfta fram i berättelsen. 

Vändpunkter är socialt konstruerade och bundna vid sitt sammanhang; de konstrueras i 

berättelsen av den berättande. Vändpunkten kan således vara en viktig händelse med 

omvälvande påverkan på den berättandes liv eller så skapas den av den berättande i samband 

med skapande av berättelsen. Vändpunktens karaktär är att den har ett före och ett efter, 

händelsen har påverkan på den berättande i den utsträckningen att det utgör en punkt där den 

berättande ser ett före och ett efter. De vändpunkter som trädde fram i berättelserna är 

redovisade som subteman och de avspeglade olika narrativ avseende olika delar av viktiga 

händelser i livet utifrån meningsskapande handlingar, de var: att välja och antas till utbildning, 

få sitt första eller fler barn, skilsmässa och barnen flyttar hemifrån. Viktiga händelser låg som 
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grund för strukturen i återberättandet, där vändpunkten var huvudtemat med underliggande 

subtema utifrån identifierade vändpunkter och respondenternas berättelser utifrån 

vändpunkten. 

 

Studiens andra huvudtema är identitet, som även det delades upp i underliggande subtema 

utifrån narrativen. Respondenterna vävde in beskrivningen av sig själva i berättelserna om sitt 

yrkes- och familjeliv, i studien illustrerades drag som var gemensamma och återkommande för 

kvinnornas berättelser. 

 

Vid tematisering av subtema har gemensamma faktorer ur de olika berättelserna vägts 

samman, det som redovisades som subtema utgjorde en återkommande berättelse från 

respondenterna. Gemensamma faktorer uppmärksammades genom ett flertal genomläsningar 

av materialet, de kategoriserades och sorterades under lämpligt subtema. Narrativen 

tematiserade utifrån syftet att underlätta resultatredovisning och analysarbetet av berättelserna 

samt möjliggöra att respondenternas berättelser vävdes samman till en berättelse. 

Tillvägagångssättet beskrivs av Wigg (2008). I studien innebar det en tematisering av 

innehållet i berättelsen, till skillnad från tolkningen av berättelsens form. Berättelserna har 

således inte tolkats utifrån den form de berättats i eller utifrån hur de berättades. Vid 

tematiseringen togs endast hänsyn till det faktiskt sagda och det var det som redovisades. Det 

innebar även att endast delar av berättelsen återgavs utlyft ur en respondents hela berättelse. 

De tematiserade narrativen skrevs därefter samman till en berättelse, vilket ger en mer förtätad 

sammanhängande historia. Kvale och Brinkmann (2012) beskriver detta tillvägagångssätt. 

 

Intervjuerna i analysen av resultat stämdes av mot den tidigare forskning som presenterades i 

bakgrunden, detta för att skapa berättelsernas sammanhang. Den kontext kvinnor idag lever 

och verkar i, utifrån hur den kan upplevas och levas. Karlsson och Säll (2006) beskriver detta 

förfaringssätt som att det skapas ett sammanhang mellan berättelsen och samtiden och den 

samhälleliga kontexten, genom att knyta samman dessa skapas en förståelse för individens 

hela situation. Det ger att helheten av tolkningen är av intresse inte delar eller enstaka 

brottstycken. Berättelserna tolkades i en samtida kontext för att lyfta fram hinder, möjligheter 

och kvinnornas skapande av sammanhang och mening. 

 

Identifierade tema och subtema samt i vilken del ämnet avhandlas redovisas nedan. Under 

tiden med småbarn identifierades flera subteman, utifrån studiens syfte var det även den tid i 

livet och den förändring i livet som var av största intresse. Det fanns en överlappning mellan 

vissa tema och subtema, strukturen i tematiseringen innebar att det som har mest bärighet och 

intresse sorteras under respektive tema/subtema. 

 

I Tabell 1 på nästa sida redogörs för indelning teman och deras förhållanden till 

resultatredovisningens kapitel. 
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Tabell 1 

Analys och identifiering av tema och subtema 

 

Meningskoncentrering  Tema  Subtema 

 

    Skeenden i livet 

 

 ”och då föll någonting på plats” (r4)   Välja väg 

 

 ”det var liksom inget snack    Glidande beslut 

 om att killar skulle vara hemma” (r2)    

      

 ”men just den kombon att ha    Tillgång till både och 

  både och” (r1)      

 

 ”jag har ju velat ha nära hem” (r3)   Stanna i sitt sammanhang

       

       

 ”det blev en annan tillvaro” (r2)   Att gå skilda vägar

       

    

 ”livet är kort och man vill ju  

 göra något vettigt med det” (r5) Frihet och nya möjligheter 

 

 ”jag bytte aldrig arbetsgivare eller sökte  Karriär och kompromisser

  jobb” (r3) 

 

 

    Bilden av sig själv 

 

 ”jag ser till att det händer   Handlingskraft 

  också” (r1)      

       

 ”vi är ju så himla    Förälder med ett yrke 

 barnkära” (r5) 

 

 ”träna, vara snygg,    Att vara kvinna 

 vara allt” (r3) 

       

 

 

Att delge livsberättelser som resultat kan ske på ett flertal olika sätt, med hänsyn till studiens 

syfte valdes att skriva samman berättelserna till en berättelse, berättelsen är i kronologisk 

ordning utifrån livet och temana har delats upp med underliggande subtema. 

Resultatredovisningen berättelseform syftade till att skapa en förståelse för och en förtätad 

redovisning av resultatet. Citaten är sammanvävda med berättelsen med syftet ge 

respondenternas röst till berättelsen, vilket också bidrar till resultatets validitet. 
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Resultat 

Olika händelser påverkade kvinnornas karriär, en del relaterade till privata skeenden i 

familjens sfär och en del i yrkeslivet. Redovisningen skedde på tema vändpunkter/ skeenden i 

livet samt Identitet/ bilden av sig själv med subtema utifrån yrkesval, barnens födelse, barnens 

uppväxt samt tiden då barnen flyttar hemifrån.  

 

Skeenden i livet 
Temat består av följande subtema utifrån viktiga skeenden i livet: Välja väg, Glidande beslut, 

Tillgång till både och, Stanna i sitt sammanhang, Att gå skilda vägar, Frihet och nya 

möjligheter, Karriär och kompromisser. 

 

Välja väg 

Att välja sin yrkesbana formulerades av respondenterna som en berättelse i berättelsen, valet 

hade sin egen berättelse om informantens identitet. Beslutet om yrkesbana var tätt 

sammanvävd med informantens syn på sig själv och sina förmågor. Valet blev en förlängning 

av identiteten: ”jag har liksom hela tiden hållt mig så här i andra miljöer och alltid haft ett 

intresse av människor och varför det blir som det blir och då hur man faktiskt kan påverka det” 

(r1). 

Valet av rollen som chef sätts i perspektiv till skapandet av vem informanten vill vara och hur 

informanten inte vill vara, relationen till den egna föräldern och identifikationsprocessen 

påverkar: 

 

ja det är väl en sån där grej, min mamma var ju chef och vi,… ja hon dog här före 

jul, vi har haft en knepig, ett konstigt förhållande vi kom aldrig varandra nära, hon 

hade svårt med det här med anknytning även om vi levde i en normal familj så hade 

hon svårt att knyta an, så jag har aldrig haft det där mor- dotter förhållandet, jag 

hade det till min pappa. Mamma hon jobbade ju, hon var chef och ute på allt (r1) 

 

Respondenten återkom till relationen till sin mamma och möjligheten att bli chef, hon landade 

i en insikt att hon inte behövde bli som sin mamma utan att hon själv kunde bestämma över 

vem hon ville bli: 

 

… och hon (mamman) var ju också en yrkeskvinna och det är ju jag med, men det 

kanske har tagit tid för mig att acceptera att jag är sådan. Å sen har jag kanske en 

balans i att jag också försöker hinna med barnen och nu barnbarnen för det är ju 

viktigt men jag är ingen bra hemmafru. (r1) 

 

Att välja utbildningen efter vem man var, ”Tänkte jag att jag kanske skulle börja på högskolan 

och läsa någonting, jag var intresserad av kultur och humaniora, naturvetenskapliga ämnen har 

liksom aldrig legat för mig utan det var humanistiska ämnen om jag tyckte var kul”. Drivas av 

sin passion och sina egna kvalitéer och finna sammanhanget för dem: ”och det var fantastiskt 

på alla sätt och där blev jag ännu mer övertygad om att det här var någonting för mig och den 

här kopplingen emellan”. (r2) 

 

Att hitta rätta utbildning blev en avgörande erfarenhet där egenskaper och förmågor i 

kombination med nyfikenhet och kreativitet skapade förutsättningar för en framtida karriär. 

Vägen till den rätta utbildningen kunde vara krokig men till slut för pusselbitarna på plats: ”så 

kände jag att jag måste besluta vad jag ska hålla på med och då för första gången utlyste man 

denna utbildning på DI // och då var det som om ngt föll på plats.”(r4) 
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Att uppleva sig annorlunda som barn följde med genom livet och var en del av livet och valet 

som vuxen, erfarenheter från barndomen var delar av berättelsen om vem respondenten var 

och vad respondenten kunde bli: 

 

att man är lite utanför eller lite vid sidan av, man har ett sorts betraktarposition, det 

är lite som en kliché av hur det är att vara kulturarbetare på något sätt och ehh men 

när man väljer sitt umgänge sedan så väljer man likasinnade och då är man inte så 

annorlunda så det där har ju slipats av lite…(r4) 

 

Av berättelserna framstod valet av yrke och karriär som ett val av stor betydelse och att 

beslutet formades av den respondenten varit, den respondenten är och också formar den 

respondenten kommer att bli. I det retroperspektiva förhållandet till sig själv som ung och barn 

slipades också de större känslorna bort och det fanns en ton av acceptans för den person som 

varit men även för egna föräldrar som påverkat val i livet. 

 

Glidande beslut 

När barnen föds förändrades livs- och yrkesvillkoren för de som blev föräldrar. Olika beslut 

fattades i samband med föräldraledighet och ansvaret för barnen var en realitet. 

Respondenterna beskrev förändringarna som en tid av glidande beslut. Att stanna hemma och 

finnas för barnen blev ett självklart beslut och livets olika val förändrades. Att vara hemma 

och i närheten av barnen och ansvara för dem under den första tiden formades utan 

förhandlingar. Att ta ansvaret under den perioden av barnens liv, beskrevs och upplevdes som 

en självklarhet. Berättelsen om tiden formades som en tid av ickebeslut och en självklar 

uppfattning om rollen som föräldraledig, med huvudansvar för barnen. Hur beslut kring hur 

föräldraledigheten togs beskrivs som en form av självklarhet men ändå att det innebar 

konsekvenser: 

 

ja vi har väl tagit, fast egentligen inte, det har jag tänkt på så här i efterhand, man 

pratar så mycket om kvinnofällan att det är kvinnan som är hemma med barnen och 

så där, för många blir det en jättegrej, för oss var det när vi fick E och L det var 

aldrig någon diskussion för oss var det inte så… (r5) 

 

Ekonomi var inte heller avgörande för familjens val även om den lyftes av 

respondenterna som en skillnad mellan föräldrarna, där mannen var den som hade en 

något högre inkomst eller var mer etablerad på arbetsmarknaden. 

 

Att som kvinnlig egenföretagare driva ett företag hemifrån och sälja tjänster med arbete i 

andra människors hem har den stora fördelen att arbetet kan utgå från hemmet vilket innebar 

en möjlighet att finnas i närheten för barnen, är ett val som sker med lätthet och självklarhet. 

Självklarheten i besluten eller ickebesluten blir tydliga: ” det var ju inte några långa perioder 

för honom med föräldraledighet för det var ju inte accepterat på den tiden, det var liksom inget 

snack om att killar skulle vara hemma”. (r2) 

 

Upplevelsen av förlust av val fanns med i berättelsen om den här perioden i livet, en inledande 

frustration och besvikelse över ytterligare att barn att föda och fostra, den inverkan det ger på 

kvinnans frihet gav initialt upphov till en besvikelse. En besvikelse som byttes mot tacksamhet 

över det väntade barnet men en insikt om en fördröjning av de egna målen: 

 

 ….här skulle jag liksom satsa på mig själv och nu var det min tur å sen det 

här, så jag satt och böla i två dar, sen så, min man var inte överlycklig heller 

ska jag säga, men sen vad är det att gnälla om // Så då gjorde vi en plan så 

gör vi! (r1) 
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Tiden efter beskedet innebar en process att samla sig, uppleva tacksamhet för det väntade 

barnet och att skapa en plan. Med noggrann planering hjälptes informanten och hennes man åt 

så att det blev möjligt att slutföra studier och börja arbeta. Föräldraledighetstiden nyttjades till 

att fördjupa sina kunskaper genom att arbeta extra under föräldraledigheten för att tiden annars 

kunde gått till spillo. 

 

Deltidsarbete efter föräldraledighetens tid formades även det som ett ickebeslut med barnens 

behov som drivkraft och motivation, det självklara valet att jobba deltid vid återgång till 

arbetet efter föräldraledigheten beskrevs: ”jag valde aktivt att jobba 60%..... vi hade aldrig 

med gott samvete kunnat lämna bort dem (barnen red`s anmärkning) så mycket”(r5) 

Självklarheten i besluten återkommer och i samband med småbarnsåren och prioriteringarna 

respondenterna har återkommande uttryck såsom ” växte fram” beslutades i ”tyst samförstånd” 

och det var självklart ”inga andra pappor var hemma” 

Att finnas för barnen som förälder och mamma var prioriterat under dessa barnens första år, 

valet innefattade ingen uppenbar försakelse eller ifrågasättande, det föregicks inte av 

diskussioner eller planeringar. 

 

Tillgång till både och 

Att få fortsätta med sitt yrkesliv och få tillgång till både och även när barnen finns och kräver 

engagemang och tid. Att inte bara var en hemmavarande mamma utan också en kvinna med 

egen karriär och ambitioner: 

 

att ha familjen runt om mig tycker jag verkligen om så det är ju inte så att 

jag… men just den kombon att ha både och. Jag blir väldigt uttråkad om jag 

bara går hemma och inte får den här näringen utifrån.(r1) 

 

Även om det beskrevs som viktigt var det också en svårighet att kombinera åren med små barn 

med karriär och det var inte de åren de stora möjligheterna fanns: ”det är ju inte så att man har 

haft karriär i de åren då man varit småbarnsförälder, det har inte varit så någon gång kan jag 

tycka”. (r3) 

 

  

Att hantera projekt i privatlivet parallellt med ett krävande arbete och barn hemma, hus 

renoveras och tidsplaner som hålls illustrerades med noggrann planering, att följa sina planer 

och att fullfölja projekt. Husrenovering blev symbolen för hur livet levdes: ”då gjorde vi en 

femårsplan och då renoverade / /, nu tog det bara 4,5 år men vi höll planen och jobbade på” 

(r1)  

 

Tiden med en kombination av barn och yrkesverksamhet var en krävande tid som ställer höga  

krav på respondenterna. Att leva med en press på sig själv och även på relationen, 

marginalerna var små och det krävdes planeringen men även en förmåga att bara göra. 

Småbarnsårens press kunde ta sig uttryck som: ”vi åkte tillsammans på morgonen och hämtade 

och lämnade tillsammans på kvällen, det var ju en stresstillvaro som inte var sann alltså, alltså 

jag fattar inte idag hur vi pallade”. (r5) 

Relationen till partnern skulle vårdas och barnen skulle få det de behöver innebar en 

prioriteringen av livet: 

 

vi tror ju båda att om vi båda mår bra i det vi gör så blir det bra för relationen 

och sen den här intensiva perioden med barnen då var det vi och jobbet, vi 

hade nästan inget umgänge det fick inte plats utan då prioriterade vi varandra 

de gånger vi gjorde något. (r1) 
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I berättelserna fanns beslutsamhet att arbeta och att finnas för de små barnen, stressen som 

skildrades innebar inte ett beslut att välja bort någon del utan behovet av att ha både och 

framträdde tydligt. Hanteringen blev en projektledarform och livet delades in i faser där vissa 

delar skulle avklaras inom tidsramar. Beskrivningen av hanteringen blev även en beskrivning 

av respondenternas identitet vilket vi återkommer till. 

 

Stanna i sitt sammanhang 

Ett starkt engagemang i barnens aktiviteter och familjen, att anstränga sig för att ge barnen 

möjligheter till idrottsutövning och att stötta i samband med studier. Engagemanget sträckte 

sig långt efter småbarnsåren och det fanns en stark stöttning genom även tonårstid och tidig 

vuxenålder. Barnens aktiviteter präglade en stor del av familjens liv, aktiviteter och 

engagemanget i dem tog i stort sett all fritid. 

  

Karriärvalen styrdes av barnens behov av att ha en förälder nära, det tog sig uttryck genom att 

inte aktivt söka en karriär som innebar ett byte av bostadsort eller att företaget drevs där 

barnen och familjen finns: ”och det tror jag på sätt och vis var avgörande skulle jag säga att, 

jag hade också några år där jag hade i det lilla företaget som jag hade hemma”. (r2) 

 

Att inte söka arbete på annan ort för att undvika pendling från barnen: ” jag har ju inte haft 

såna karriärambitioner där jag tänker att jag ska pendla till Solna för att få det här jobbet så har 

det absolut inte varit, jag ju velat ha nära hem”. (r3) 

 

Påfrestning under åren underlättades av stöd från nära vänner, partner eller anhöriga, för att 

kunna få stöd från anhöriga förutsattes en geografisk närhet till dem. Ett stort socialt stöd eller 

stöd av familjemedlemmar blev en möjlighet att kunna kombinera yrkeslivet med karriären. 

Att stanna i sitt sammanhang, att finnas nära barnens morföräldrar som fyllde en viktig del i 

barnens uppfostran och hade möjlighet att stötta upp och hjälpa till med passning av barnen: 

”Så att de fick komma hem och det var liksom så de var alltid nära våra barn, det var, det har 

haft stor betydelse”(r2). Situation kunde även vara olika mellan de olika barnen och det 

innebar olika möjligheter och påfrestningar. Det var en stor skillnad att leva som frånskild med 

långt till anhöriga och blev en kontrast till situationen som omgift med ny man. I den 

relationen och sammanhanget fanns ett annat stöd med föräldrar som hunnit bli pensionärer 

när barnet kom och två äldre syskon som kunde hjälpa till med det yngsta barnet det fanns här 

en helt annan möjlighet till arbete:”.. så det var nästan mer strid på kniven vem som skulle ha 

henne och mycket mycket lättare”. (r3) 

 

Att förhandla med sin partner om valen i livet, att hjälpas åt som partners med barnen för att få 

det att fungera har inneburit ett givande och ett tagande:”… och så när vi kommer till de här 

delarna så har oss och diskuterat och sagt ok du vill det här, så hur löser vi det då? Vi är ju 

ganska lösningsorienterade båda två…”. (r1) 

 

Samförståndslösningar var viktiga, det var viktigt att de båda fick möjlighet utvecklas i det 

som de ville, att vara lösningsorienterade för att det skulle fungera för hela familjen. 

 

Kärlek i familjelivet hinder på vägen men en ömsesidig önskan att båda parterna ska få växa: 

 

ja vi har haft en himla massa hinder, vi har ju i våran relation att det måste 

inte vara petimeter likadant, det här har ju varit en process där det inte varit 

självklar för R (äkta mannen red`s anmärkning) att det här är okej och då har 

ju försökt att vara lyhörd, diskutera men vad är ok för dig då. (r1) 
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Åren när barnen var små var intensiva, val och handlingar har styrdes av barnens behov, att ha 

stöd av en partner beskrevs som det bärande men det var trots det en självklarhet att de som 

kvinnor tog ut föräldraledighet, prioriterade att finnas nära sina barn och att de själva sett att 

det inte varit deras tur att ta kliv i karriären. 

 

Att gå skilda vägar 

Fyra av respondenterna var separerade eller hade barn med mer än en far. De lyfte fram att 

barnens fäder fanns där för barnen efter skilsmässan och att det har fungerade att som 

separerade dela ansvaret för barnen. Barnen hade växelvist boende och tillgång till båda sina 

föräldrar. Genomgående var relationen god till barnens fäder och separationerna upplevdes 

inte som uppslitande utan som en förändring som inte innebar minskade möjligheter till arbete 

utan att föräldraskapet har kvarstått och de har hjälpts åt. Trots det positiva budskapet om lika 

ansvar fanns olika ansvar i vardagen: ”vi kunde väl dela lite grand, men det var ändå så att 

ansvaret var mycket mitt, han har absolut funnits med och tagits sin del, men var mycket mitt 

när de var små”. (r4) 

 

Att gå skilda vägar från sina barns fäder, var oavsett frånvaro och konflikter en situation då 

villkoren för karriär och föräldraskap förändrades. Beslutet fick stora konsekvenser även om 

det upplevdes som nödvändigt. Livet förändrades och kunde innebära en osäker situation för 

försörjning och boende: 

 

Det var ett vägskäl där när E var liten och jag tänkte att nej jag kan inte leva 

med hennes pappa och det var svårt att separera, jag hade precis slutat skolan 

och jag hade ingen bostad och jag hade inget fast jobb. Jag hade en ettåring 

och jag kände att jag måste bryta mig ur den här relationen. (r4) 

 

Att fortsätta dela ansvaret för barnen efter skilsmässan var en självklarhet och övergången från 

sammanboende till ensamstående förälder blev en smärtfri övergång utan konflikter, livet 

fortsatte i en annan tillvaro:” och sen delade vi på oss och då blev det en annan tillvaro liksom 

men min man vi hade inga konflikter”. (r2) 

 

Relationen mellan föräldrarna fortsatte att vara god och relationen mellan barnen och deras 

pappor fortsatte vara viktig för alla parter, det fanns ändå en berättelse om att ansvaret inte var 

jämt fördelat, men det var fördelat som innan, eller som förväntat. 

 

Frihet och nya möjligheter 

Barnen har eller var på väg att flytta hemifrån och det var en tid i livet som innebar stora 

omställningar. Omställningen innebar både existentiella dilemman men var även en tid av 

frihet och nya möjligheter: ”det tänker jag också att det är en av de mest underskattade 

livsförändringar som finns när ens sista unge flyttar ut” (r1). Förändringen när barnen flyttar ut 

var större än när de kom till världen och kännetecknades av att respondenten inte var den som 

planerade och styrde förändringen, uppbrottet från familjen till eget boende styrdes av barnen 

själva. Skillnaden mellan familjebildningen och tiden när familjen förändrades blir tydlig: ”det 

är också ett väldigt aktivt val, för de flesta i alla fall, planerar för det man är överens om det 

gemensamma projektet man är i en sån fas med det här är inget man kan välja eller välja bort” 

(r1). Det blir uppenbart att det egna valet inte styrde förändringen utan det var barnen som var 

initiativ tagare till flytt. Även om skeendet var väntat innebar det en situation där meningen 

med livet behövde omprövas och även den egna identiteten. Att inte själv styra tidpunkten 

innebar att det blir en situation att hantera, ett skeende att reagera på och en omformulering av 

livets villkor men även dess mening. 
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Friheten ökade, försörjningsansvaret minskade och andra möjligheter i yrkeslivet öppnades. 

Men det skapades även funderingar över vad tiden skulle användas till, hur skapades det en 

mening i tillvaron när ens omsorger inte efterfrågades? Den nyvunna fria tiden skulle fyllas 

och vad skulle den fyllas med: ”livet är kort och man vill ju göra något vettigt med det, alltså 

jag står inte ut med tanken att bara sitta från åtta på kvällen och titta på TV´n” (r5). Tiden med 

barn som är vuxna och utflyttade innebar även en tilltro till sig själv och sin kapacitet, Insikten 

om förvärvade kunskaper och erfarenheter och de möjligheter som fanns i det. 

 

Det fanns möjligheter att byta bostadsort och arbete, det fanns tid och energi över och livet 

behövde fyllas med saker som upplevdes som meningsfulla. Att stödja andra barn genom att 

bli kontaktperson inom socialtjänsten kunde bli ett sätt att fylla livet med känslan av att vara 

behövd men också att bidra med ett meningsskapande sammanhang. Att fortsätta nyttja sin tid 

och vara till nytta.  

 

Karriär och kompromisser 

Karriären har innebar kompromisser mellan familjeliv och önskan att arbeta för sin egen skull. 

Karriären var inte enbart en medveten satsning utan hade sin grund i andra uppmärksamma 

chefer och tillfällen som togs. Respondenterna beskrev sina karriärer som kompromisser 

mellan familjeliv och att vilja arbeta och ha ett yrkesliv.  

 

Karriären kännetecknades inte av medvetna val, beslut om nästa steg eller medvetna 

förflyttningar. Karriären tillkom i ett samspel med på chefer som sett och uppmuntrat. Att 

pendla och söka sig hemifrån barnen för att få ett annat jobb ett trappsteg upp var inte varit ett 

attraktivt alternativ för att skapa en karriär: ”jag bytte aldrig arbetsgivare eller sökte jobb” (r3). 

 

Att söka sig långt bort hade innebar för stora konsekvenser i form av en alltför stor inverkan 

på kontakten med barnen och närheten rent geografiskt till dem. Valen trädde fram tydligt i det 

retroperspektiva och framstod som att det formades över tid men en tydlig närhet till barnen 

som en prioritering. Chanser valdes inte bort utan valet var att inte söka chanser medvetet. Där 

valet var att välja bort att söka något annat och att ta de chanser som formades utan att behöva 

offra tiden med barnen och närheten till dem: 

 

Ja oavsett mitt privatliv om man tänker lite på hur hamna jag här så är det ju 

faktiskt så att jag på riktigt egentligen knappast sökt något jobb, jag har ju 

många gånger blivit tillfrågas i det har jag ju inte bytt kommun heller för jag 

har ju inte sökt någon karriärväg. Det har ju egentligen, ja det är ju …kopplat 

till privatliv. (r3) 

 

Karriären har formades genom stöttande ledning, nya möjligheter och utmaningar inom den 

befintliga organisationen. 

 

Villkoren i karriären innebar en reflektion över kvinnors förutsättningar i yrkeslivet och 

skillnaden mellan kvinnliga och manliga branscher, att se sin egen kompetens och undra om 

den tas tillvara. Att som chef för 200 medarbetare sakna stöd för någon form av administration 

eller vid rekryteringar väckte frågor om rimligheten i uppdraget: ”ja och man står där vid 

kopiatorn och det kan man ju tänka att jag har min lön och är det här effektivt egentligen?” 

(r3) 

 

Bilden av sig själv 
Händelser i livet formar de vi blir och i berättelsen om mig själv finns budskapet om vem jag 

vill att omvärlden ser mig som. Hur skapas mening åt den jag är och hur formas mina beslut 
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och val? Vem vill jag vara om förälder och yrkeskvinna, och vem vill jag att omvärlden ser 

mig som? Temat är uppdelat i följande subtema: Handlingskraft, Gå sina egna vägar, Förälder 

med ett yrke och Att vara kvinna. 

 

Handlingskraft 

Tidigare har beskrevs att synen på sig själv som handlingskraftig, handlande var en avgörande 

egenskap för att klara att vara en närvarande förälder och yrkesarbetande: ” jag är inte en 

sådan som bara pratar, jag ser till att det händer också”. (r1) 

 

Synen på handlingskraft exemplifierades tidigare med husrenoveringar parallellt med arbete 

och barnuppfostran, att kunna avsluta det påbörjade är en del av identiteten: ”privat har jag 

mycket projekt, driver mitt liv i projektform, jag gillar att planera och ha struktur”. (r3) 

 

Att vara en som avslutar och gör klart det påbörjade var en egenskap som lyftes fram genom 

alla delar av yrkes och familjelivet, samtidigt som erfarenheten och den förvärvade kunskapen 

innebar insikter om att alla skeenden inte går att styra: ”det blir aldrig som man tänkt sig men 

det blir oftast bra ändå”. (r3) 

 

Gå sina egna vägar 

Att få vara olika i olika sammanhang och att få vara en person som forma i relation till andra 

människor såväl familj som andra kontakter: ”jag är en både och människa jättemycket, jag 

tror att jag har jättemycket av mål och struktur men jag är också lite av en känslomänniska och 

det går lite i vågor”.(r3) 

 

Bilden av sig själv förmedlades med andra egenskaper av de kvinnor som drev egna företag. 

Det fanns här en stark betoning av självständighet och en motvilja och otrygghet av att andra 

styrde ens tid och engagemang. Att vara en människa som går sina egna vägar och som inte 

ingår i någon grupp. Beskrivningen blev tydlig i speglingen av självet med brodern: ”min 

brorsa är likadan vi har en väldigt liknande bakgrund kan man säga vi är två syskon och vi är 

väldigt liknande i att han direkt skapade sitt eget och har gjort olika saker”. (r2). 

 

Behovet av att skapa och uttrycka sin kreativitet innebar också att även perioder av 

sjukskrivning för egen företagaren innehåller aktivitet, att vila var inte lösningen men att vara 

aktiv fick ta andra former: ”och då gjorde jag andra saker under det året för jag kunde inte vara 

overksam jag hade inga behov av att vara overksam men jag kunde inte hålla på med hela den 

där verksamheten”. (r2) 

 

Förälder med ett yrke 

Att vara förälder var en del av respondenternas identitet och att finnas där för sina barn var ett 

återkommande tema, att vara den som lyckas att både uttrycka sig själv i sitt yrke och kunna 

finnas där för sina barn: ”vara uppmärksam när det gäller och det att vara lyhörd för dem 

(barnen, reds anmärkning)”. (r3) 

 

Kompromissen om tid skulle inte drabba barnen utan de skulle få uppleva att det är de som har 

den högsta prioriteringen: ”ändå lyckats ge barnen otroligt mycket tid också de har verkligen 

känt att varit prio 1”. (r5) 

 

Tanken om vad det innebär att vara en god förälder tog sig uttryck genom berättelser om val 

och prioriteringar men det sätts också ord på vad det innebär: ”vi är ju så himla barnkära” (r5). 

Att vara förälder var annars något som i togs för givet, rollen som mamma och identiteten i 

föräldrarollen berördes i andra sammanhang. Det kunde vara i prioriteringar gjorda för barnens 
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skull eller genom att beskrivning av att det var viktigt att orka att ha kraft till att också vara en 

god förälder. Tiden som förälder och yrkesarbetande var en påfrestande tid, det fanns även i 

påfrestningen något positivt en mening och en självklarhet i att vara behövd. Rollen blev 

tydlig och sammanhanget i tillvaron är självklar: 

 

sen har vi varit väldigt engagerade i barnen och så, ja tror det är därför,,, jag 

är van vid att ha saker att göra jag tror det är därför…. Det är konstigt för då 

kände jag mig konstant stressad och det är klart det tyckte jag inte om men 

jag kan idag nästan känna att jag saknar den där stressen. (r5) 

  

Identiteten som förälder var stark föräldraskap och rollen av att vara förälder och en 

närvarande sådan var central. Att göra prioriteringen att vara nära barnen, att finnas för dem 

och kunna följa barnens uppväxt. Identiteter som aktiv engagerad förälder, kombinerades med 

behovet av att få uttrycka sig själv och ha en annan uppgift än barnet. Att arbeta blev ett sätt 

att upprätthålla energi att vara en bra förälder. Särskilt framträdde det i berättelsen hos en 

egenföretagande responden: ”det här går inte liksom men det var nog mest för hennes skull för 

att jag skulle orka vara en bra förälder att jag inte skulle vara ledsen hela tiden”(r4). 

 

Att vara kvinna 

Identiteten som kvinna speglades mot dagens unga kvinnor, alla krav, allt som de ska göra, 

reflektionen att det trots allt inte gick att lyckas med allt och att kraven idag på unga kvinnor 

och föräldrar är höga. Kvinnorna ska idag klara allt i föräldrarollen, arbetet och de ska 

dessutom vara snygga: ”träna, vara snygg vara allt” (r3). 

 

Reflektion över kraven på unga kvinnor idag ger en bild av att det var annorlunda att vara 

kvinna när de var unga: ”för 16-17 år sedan när jag fick barn senast och dessa ultraljud koller 

och maten, de kan ju knappt gå någonstans att äta för det sak vara det och det och det ska vara 

dubbelsköljd sallad” (r3). Respondenterna upplevde en skillnad på krav mot när de själva fick 

barn, att kraven på unga kvinnor och blivande mammor ökat. I omsorgen om nästa generation 

fanns en tanke om att vara kvinna och identiteten som kvinna vad det innebär för en själv och 

andra. En önskan om lägre krav och större möjligheter. Utifrån att kraven i mångt och mycket 

upplevdes som höjda annorlunda och onödiga skönjer jag ett lägre krav på sig själv, en nöjdhet 

med att duga att inte behöva vara allt. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att genom svenska kvinnliga chefers/ egna företagares livsberättelser skildra 

hur kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och familjeliv. Att belysa hur kvinnor gör sina val 

avseende familje- och yrkesliv. Hur förhåller sig kvinnliga chefer till intressekonflikter och 

utmaningar och hur påverkas deras liv av rådande könsmaktordning och aktuella diskurser? 

Respondenternas berättelser bekräftade bilden av rådande förutsättningar för kvinnor i yrkes- 

och familjelivet och svårigheten att kombinera de två. Det framkom att det som uppfattades 

som individuella val var val påverkade av samtida diskurser och sociala strukturer. 

Respondenternas berättelse blev en bild av hur livet levts av och uppfattats av kvinnliga chefer 

i rådande strukturer och synen på sina egna val och möjligheter i dåtid men även i framtiden. 

Deras liv speglades av kontextens villkor och ger en bild av hur kvinnor skapade mening och 

sammanhang. Ett samlat resultat var respondenternas önskan om tillgång till både och, både 

arbete och närheten till barnen, som avgörande för skapande av mening. 
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Resultatet fördelades i två huvudteman med underliggande subteman. Vändpunkter och 

skeende i livet utgjorde första temat och identitet bilden av sig själv det andra temat. 

Respondenternas olika livsfaser innebar olika val och möjligheter och att det krävdes 

anpassning av respondenterna utifrån livets villkor. Respondenternas karriärer var tätt 

sammanfogade med familjelivet och det var tydligt att det var meningsskapande för 

respondenterna att ha till gång till både familj och yrkesliv. Viktiga skeende i livet gestaltades 

genom vägval, bli förälder och att barnen flyttade hemifrån, dessa skeenden utgjorde de stora 

förändringar med inverkan på kvinnornas liv. Utifrån Identitet och bilden av sig själv framkom 

att identiteten var tätt förknippa med att vara förälder och yrkeskvinna, respondenterna såg att 

de var kvinnor som behövde tillgången till både och. Gemensamma identitetsdrag var 

självständighet, målmedvetenhet och en förankrad identitet som förälder. 

 

Skeenden i livet 

Första subtemat som identifierades var respondenternas val av utbildning och yrke. Det 

framkom att respondenterna val var förankrade i deras bakgrund, uppfattning som sig själva 

och deras styrkor, valen upplevdes som djupt personligt med en egen berättelse av valen. Trots 

det framträdde en bild som visade den segregerade arbetsmarknaden och dess villkor, flertalet 

kvinnliga ledare återfinns inom vård och omsorgssektor (Arbetsmiljöverket, 2016; Regnö, 

2013; SCB, 2014). Respondenterna representerade kvinnliga chefer i dagens Sverige då de 

återfanns inom vård- och omsorg och den mjuka sektorn. Egenföretagarna representerades av 

livsmedelstillverkning och kulturarbete. Respondenterna var utbildade och arbetade inom 

kvinnodominerade sektorer. Deras karriärer formades av de möjligheter som gavs och deras 

val av yrken speglade traditionella val. I berättelserna av deras yrkesval återfanns deras 

förklaringar och skapande av mening åt de yrkesval de gjorde, sett ur ett perspektiv på 

kvinnors och mäns yrkesval var valen traditionella, men för dem själva var valen unika och 

finns i berättelsen om vilka de är eller vill uppfattas som.  

 

Att få sitt första eller andra barn var ett skeende i livet som förändrade kvinnornas villkor för 

arbete och deras val begränsades inom yrket. De såg det som självklart att de var de primära 

ansvarstagarna för familjen och barnen. Även om det innebar att de valt bort, att mannen har 

fått göra den ”stora karriären”. De hade det huvudsakliga ansvaret för barnen och var också 

den i relationen som tog ut större delen av föräldraledighet. Hirdman (2016) beskriver oss som 

medskapare av genuskontraktet och att vi alla agerar som det förväntas av oss utifrån rådande 

diskurs. Det respondenterna uttryckte i sina berättelser stämde väl överens med den 

socialkonstruktionistiska ansatsen av ett genuskontrakt då de beskrev att beslut kring 

föräldraledigheter som självklara eller något som inte förhandlades utan ”bara blev”. Det 

framstod som självklart för respondenterna att de i egenskap av kvinna och mor skulle vara 

hemma när barnen var små. Utifrån Alsarve och Boyes (2012) studie avseende 

beslutsprocessen i samband med föräldraledighet kan det konstateras att deras bild stämmer 

överens med hur kvinnorna beskriver valet och dess bakgrund. Alsarve och Boye menar att 

beslutprocessen är en mer eller mindre öppen förhandling som bygger på parens förförståelse 

av kön. Men även faktorer som ekonomi, arbetssituation och amning spelar in i valet. 

Respondenternas beskrivning av den mindre öppna förhandlingen ger att beslut fattades utifrån 

förförståelse av kvinnan och mannens roll och av deras inkomster och yrken. Respondenterna 

skiljer sig inte från populationen i stort, i inledningen redogörs för att det är kvinnorna som 

står för 75% av föräldraledigheten (SCB, 2014). 

 

Under perioden med barn beskrevs att vara nära barnen som en naturlig prioritering som 

innebar lokalisering av verksamhet och val av att inte söka tjänster på andra orter, Bergman 

och Gustafsons (2008) påvisar att kvinnor väljer bort tjänsteresor för att finnas tillgängliga för 

sin familj, det kan vara översättningsbart till kvinnorna i studiens behov av arbete nära 

hemmet.  Respondenterna beskrev att deras män pendlar och att någon i familjen behövde 
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finnas tillgänglig. Att finnas tillgänglig för sina barn innebar en minskad möjlighet att 

utvecklas i yrkeslivet och var en begränsande faktor för att kunna göra en karriär. Just 

närheten till barnen beskrevs som viktig för alla respondenterna, att vara en trygghet för sina 

barn och finnas tillgänglig för dem. Respondenterna beskrev inte det som ett svårt val utan 

som ett naturligt val för sina barn, vilket knyter an till Wahl m.fl.s (2011) mening att kvinnor 

har andra karriärmöjligheter och att det krävs en omstrukturering av arbetet för att kvinnor och 

män ska delta på lika villkor.  

 

I samband med att barnen flyttar hemifrån förändrades livsvillkoren, nya möjligheter fanns, 

men också en existentiell fundering över meningen med livet och vad som ska bli. Meningen i 

tillvaron söktes utanför hemmet och utanför familjen. Respondenternas möjlighet att prioritera 

ökade i samband med att barnen blev större och flyttade ut. I SOU (2014:80) beskrivs att den 

avgörande tidpunkten för karriärval ur företagens synpunkt är i åldersspannet 30-40. Ur 

respondenternas synvinkel blir det åldersspannet inget alternativ för karriär då de själva 

upplever att deras möjligheter ökade efter 50 årsåldern. Resultatet ur studien överensstämmer 

med den offentliga utredningen där det konstateras att karriärens viktigaste år krockar med de 

år då familjebildning vilket innebär att kvinnors karriärer förskjuts eller avstannar.  

 

Andra avgörande skeende i livet var att skiljas från sin partner och bli ensamstående förälder 

samt att vara sjukskriven. Folke och Rickne (2017) har studerat sambandet mellan skilsmässa 

och karriär och ser att jämställda relationer avseende inkomst och arbetsfördelning minskar 

risken för skilsmässa, något som även konstateras av Nilsson och Strandh (2016). 

Respondenternas separationer låg alla långt tillbaka i tiden och det är inte möjligt att härleda 

ett samband mellan deras skilsmässor och karriärval. De beskrev skilsmässorna som 

odramatiska och att livet inte förändrades i det stora, även om att vara ensamstående med barn 

var en begränsande faktor för möjlighet till karriär. Endast en av respondenterna hade en 

sjukskrivningsperiod bakom sig. Det fanns ingen möjlighet att utifrån studien se ett samband 

mellan deras arbetsmiljö och sjukskrivningar, den kvinna som varit sjukskriven uppgav att det 

var kopplat till den privata sfären och hade ingen koppling till hennes arbete. 

Arbetsmiljöverket (2017) har genomlyst den kvinnliga sektorn och menar att det finns en ökad 

risk för sjukskrivning oavsett kön för dem som arbetar där. Utifrån arbetsmiljö och tillgång till 

stöd framkom att respondenterna upplevde sina yrken som underprioriterade och de i stor grad 

var i avsaknad av stöd i arbetet. 

 

Alla respondenterna visar en omsorg om kommande generationer av kvinnor, de önskar att 

jämställdheten ska ha ökat och att kvinnors och mäns chanser ska vara lika, de uttrycker sig 

också om att kraven på unga kvinnor är höga, att unga kvinnor förväntas prestera på många 

olika sätt. Att önska annorlunda för nästa generation kan ses som att det fanns en önskan om 

andra val även för dem själva. Även om det i berättelserna inte framkommer ett missnöje eller 

en uttalad åsikt att de borde löst det annorlunda ses det som en fördel för nästa generation med 

en större jämställdhet och gemensamt ansvarstagande.  

 

Identitet – bilden av sig själv 

Sammanfattningsvis framstod det som att gemensamma identitetsdrag hos respondenterna var 

en självständighet och målmedvetenhet men även en förankrad identitet som förälder med 

prioritering av rollen som förälder till sina barn. Att kunna driva och vara målmedveten var 

drag som lyfts fram både i beskrivningen av sig själv men även i beskrivningen av 

respondenternas yrkesliv och fokus på arbete och familjelivet, i alla delar fanns det saker som 

skulle göras och de såg till att de blir gjorda, respondenterna lyfte exempel på situationer när 

de varit handlingskraftiga och strukturerade. 
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Respondenterna lyfte fram egenskaper som självständighet, struktur och mål. Denna 

identitetsbild stämmer överens med de livsberättelser studier som gjorts av Bryntesson (2006), 

där en företagsledare Maria beskriver sig som driven, akademisk och självständig. 

respondenterna i studien återkommer till sig själva som strukturerade, målmedvetna, de ser det 

som en viktig del i deras framgång, att vara aktiv och handlingskraftig. Det kan också ses i 

relation till hur fritid och återhämtning skapas olika av könen, att kvinnor tenderar att även 

under sin fritid vill skapa nytta, enligt Olsson och Sundh (2018). Temat att vara aktiv och 

driven finns även representerat i en livsberättelsestudie genomförd av Karlsson och Säll 

(2006), där företagaren Catharina beskrivs som en kvinna med starka drivkrafter och tydliga 

kvinnliga förebilder i tidigare generationer. Respondenterna i studien åskådliggjorde detta 

genom berättelser om projekt, husrenoveringar men också i det lilla att varje ledig dag har en 

egen lista med aktiviteter som bör genomföras. 

 

Att arbeta som chef /ledare eller egen företagare kräver med stor sannolikhet egenskaper som 

de ovanstående beskrivna, det är även starka positivt värdeladdade ord och ska ses mot 

bakgrunden av människors vilja att förmedla en positiv bild av sig själv. I sammanhanget var 

urvalet även kvinnor som lyckats vilket kan ha bidragit till att beskrivning av sig själv som 

aktiv och driven blir självklara egenskaper 

 

Identiteten som förälder lyftes fram i berättelser om prioriteringar, aktiviteter och vad som de 

önskar sina barn. Det framkom att en del av identiteten var att vara nära sina barn och att 

finnas där i ett föräldraskap men att den identiteten tas som för given. För respondenterna var 

ett naturligt val i livet att finnas för sina barn under deras tidiga år, som självklarheter att det 

var kvinnan i familjen som prioriterar att ta ut föräldraledighet och anpassa sin arbets- och 

eller studiesituation under småbarnsåren. Att skapa könens roller skedde i tyst samförstånd 

mellan föräldrarna, en underliggande förståelse för varandras roller och förväntningar bidrar 

till att det inte uppstod stora diskussioner. Valet beskrevs även som en del av hur samhällets 

normer och förväntningar man skapar kön och föräldraskap som dem runtom kring gjort och 

gör. Respondenternas beskrivning stämde väl överens med Hirdmans (2016) beskrivning av 

oss som medskapare av genuskontraktet och att vi alla agerar som det förväntas utifrån 

rådande diskurs. 

 

Egen analys av resultatet är att för att skapa en jämställd arbetsmarknad behöver villkoren för 

deltagande i arbetslivet i arbetslivet förändras och möjliggöra för både kvinnor och män att ha 

ett fungerande föräldraskap tillsammans med en karriär. Det framkommer att kvinnliga chefer 

inte är beredda att ge upp föräldraskapet för karriären och att dessa två behöver kunna 

kombineras. Slutsatsen överensstämmer med den Bergman m.fl. (2013) drar i sin 

framtidsstudie, att för att skapa ett jämställdare samhälle är kombinationen av uppfödande av 

barn och ett yrkesliv vara den viktigaste frågan att lösa. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Livsberättelse som metodologisk ansats i en kvalitativ studie innebär att berättelsen är 

kunskapskällan (Sundvall, 2015). I studien har kunskapen som förmedlas genom 

respondenterna kombinerats med inhämtande av fakta om genus, historiska skeenden och 

kvinnors villkor på arbetsmarknaden och familjelivets politik. Utifrån Fejes och Thornberg 

(2016) beskrivning att livsberättelseforskningen inte skapar ett orsakssammanhang utan ett 

meningssammanhang. Studien beskrev respondenternas subjektiva upplevelse och tolkning av 

sina yrkesliv, val och möjligheter för att skapa en meningsfull berättelse om sina liv. Själva 

berättandet i sig utgör en meningsskapande handling då, berättelsen om livet skapas ett 
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meningssamband för den som berättar men även för den som lyssnar till berättelsen (Wigg, 

2015). Utifrån ovanstående överensstämmer studiens syfte väl med val av metod för studien. 

Forskningsintresset finns i beskrivningen av kvinnornas berättelsers innehåll men även i hur 

de väljer att själva konstruera och återberätta sina liv i meningsskapande berättelser. Att belysa 

hur kvinnor gör sina val, vilken anpassning som sker och hur kvinnor idag förhåller sig till 

möjligheter, utmaningar och intressekonflikter är viktigt och är ett sätt att belysa 

könsmaktsordningen, rådande genuskontrakt och kvinnors livsvillkor idag, vidare blir studien 

ett nedslag i dagens Sverige och kvinnors upplevelse av möjligheter och val. 

 

Urval 

Urvalet av respondenter skedde genom strategiskt urval och bekvämlighetsurval. 

Respondenterna utgjorde en homogen grupp men även heterogen då både anställda chefer och 

egenföretagare finns representerade. Urvalet har även inneburit att respondenterna var en 

åldersmässigt och etniskt homogen grupp. De var alla kvinnor strax under eller över femtio år 

med etniskt svenskt ursprung. Studien gjorde inte anspråk på att vara tvärsektiorell, den 

skildrar vanliga svenska kvinnors vanliga val. Antalet respondenter kan ses som lågt, sett från 

val av metod och studien syfte är dock fem respondenter att betrakta som tillräckligt. I 

metoddelen redogörs för andra livsberättelsestudier (Blomberg, 2010; Carlstedt & Forssén, 

1999; Peréz, 2006), studiernas antal av respondenter samt olika variationer på syfte. En 

livsberättelsestudie kan vara helt biografisk och innehåller då endast en respondent. Sett ur 

studiens syfte och frågeställningar kunde fem respondenter utgöra ett för stort urval, en 

reflektion är att urvalet istället kunde bestått av två till tre respondenter och ytterligare 

intervjuer vilket hade skapat ett ökat djup samt en annan förståelse, med hänsyn till studiens 

omfattning har det funnits svårigheter att redogöra för hela respondenternas berättelse. Att ha 

färre respondenter skulle bidragit till ett ökad djup och en ökad förståelse av respondenternas 

meningsskapande livsprocesser. 

 

Att respondenterna tillhörde samma generation har gett att de även har bildade familj under 

samma tidsperiod, detta innebar att de fått barn under samma tid, under inflytande av den 

tidens gällande diskurser avseende genuskontraktet och synen på manligt och kvinnligt. Det 

kunde inneburit och som flera av dem också påpekade, att om de varit unga idag hade de 

kanske tagit andra beslut och deras livsberättelser blivit annorlunda. Studiens önskan var att 

redogöra för kvinnornas alla livsperioder i kombination med yrkeslivet vilket medförde att val 

att intervjua kvinnor mellan 50-60 år, fortfarande yrkesverksamma men med småbarnsåren 

bakom sig. 

 

Under transkriberingen framgick att de egna företagarna har haft andra drivkrafter och mål än 

de anställda kvinnliga cheferna och att det bidrog till att underlaget upplevdes spretigt. De 

kvinnliga egenföretagarna hade andra motiv och drivkrafter i sitt yrkesverksamma liv än de 

kvinnor som vara anställda i större organisationer. Det försvårade analysarbetet och innebar en 

svårare tolkning av materialet. De hade dock samma utmaningar avseende familjeliv kontra 

yrkesliv varför det föreligger överförbarhet. Sett på helheten med hänsyn till metod, syfte och 

datainsamling uppnåddes en mättnad utifrån de fem intervjuerna. Att se fler deltagare skulle 

inte bidragit till en djupare eller mer överförbar förståelse av kvinnors meningsskapande i 

samband med yrkes- och familjeliv 

 

Datainsamling och databearbetning 

Databearbetningen har skett genom transkribering och läsning av det transkriberade materialet, 

det var givande och en kvalitetssäkring att själv transkribera intervjuerna då det innebar 

ytterligare möjligheter att ta till sig de intervjuades berättelser och en möjlighet att finna de 
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teman som var valda. Det transkriberade materialet bearbetades inte ytterligare, de citat som 

finns i resultatdelen återges autentiska i talspråksform. 

 

Författarens förförståelse underlättade intervjusituationen och ingav respondenterna ett 

förtroende som skapade en möjlighet att erhålla fylliga berättelser med ett rikt innehåll. 

Författaren är socionom med en drygt 20- årig arbetslivserfarenhet av samtal och intervjuer, 

utöver det är författaren själv chef och förälder till två barn. Dessa gemensamma nämnare 

mellan författare och respondenter upplevs bidragit till att respondenterna fritt delade sina 

berättelser med författaren.  

 

Att intervjua är en teknik i sig. Kvale och Brinkmann (2015) beskriver att intervjun innebär att 

kunskapen konstrueras mellan den intervjuade och intervjuade. Utifrån det var det avgörande 

hur min kompetens var att genomföra intervjuer både genom att möta respondenten så att den 

upplevde att den vill dela med sig av sin information och att få respondenten att dela med sig 

av information som var relevant för studien. För att skapa ett öppet klimat med inlyssnande av 

respondenternas berättelse skapades en intervju guide med tre frågor. De tre frågorna innebar 

att intervjun inleddes med uppmaningen ”Beskriv ditt yrkesliv”. I intervjun innebar det att 

respondenten fritt fick berätta om sitt yrkesliv, sina karriärval och barnens påverkan på olika 

val. Respondenten ägde sin egen berättelse och fick forma vad den uppfattat som viktigt och 

vad den ville belysa. Intervjuerna blev därmed en konstruktion mellan mig som intervjuare 

och respondenten. När respondenten kom ifrån ämnet leddes denne tillbaka med en ledande 

fråga, dessa frågor var dock olika utifrån varje unikt skapa intervju. Kvale och Brinkmann 

belyser ledande frågor och menar att det inte är fel men att det är av vikt att ta hänsyn till de 

ledande frågorna och svaren vid analysen av texten, vid transkriberingen uppmärksammades 

att ledande frågor förekom. De syftade dock inte till att föra fram särskilda resultat utan för att 

föra tillbaka informanten till ämnet. 

 

De fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2002) har beaktats i studien. 

Respondenterna fick information skriftligt och muntligt avseende sitt deltagande, frivilligheten 

och möjligheten att avbryta sitt deltagande. Deras konfidentialiten är skyddad genom en 

anonymisering av deltagarna. Urvalet i sig bidrar till en anonymisering då inga personliga 

band finns mellan författare och respondenter. Materialet har behandlats endast av författaren 

och avses inte nyttjas för annat ändamål eller i annat syfte. 

 

I avseende samtycke har även hänsyn tagits till rådande maktstrukturer i intervjun och mellan 

författaren och forskaren. Intervjuerna tog formen av samtal och en jämlik relation. Kvale och 

Brinkman (2015) diskuterar maktstrukturen mellan forskare och den intervjuade och menar att 

i alla situationer där en av parterna har ett syfte och kommer att använda den information som 

informanten delar med sig av innebär en ojämlik maktstruktur. Makten hanterades med 

varsamhet och upplevelsen var att respondenterna delade den information och de berättelser de 

själva önskade att dela med sig av. Maktstrukturen i samtalet blev heller inte lika påtaglig med 

hänsyn till vilka respondenterna var som grupp, respondenterna befann sig inte i en 

underordnat hierarkisk struktur utan deltog på samma villkor som intervjuaren.  Det kan 

beskrivas som, ”intervjun är ett samtal där kunskapen konstrueras i och genom ett 

mellanmänskligt förhållande mellan intervjuare och intervjuperson, och där båda dessa i lika 

hög grad bidrar till konstruktionen” (Kvale & Brinkmann, 2015, sid 215). 

 

Ytterligare en aspekt avseende den feministiska ansatsen och valet av livsberättelser lyfts av 

Johansson (2005) som menar att feministisk forskning i stor utsträckning använt livsberättelse 

forskning, det har tidigare betraktas som en metod att ge röster till och lyfta utsatta grupper 

såsom kvinnor eller minoriteter, på senare tid har detta debatterats och det finns idag en annan 



33 

 

syn på jämlikheten mellan den intervjuade. I studien var det jämlika förhållandet mellan 

forskare och respondent en god grund för att inhämta information, sett ur ett feministiskt 

perspektiv finns forskningsintresse av att lyfta kvinnors berättelser, gärna sett ur ett utsatt 

perspektiv. I studien var respondenterna i en struktur där de genom yrke och inkomst 

representerade en kvinnlig medelklass, vilket i sig inte gav ett underifrån perspektiv, intresset 

fanns i berättelsen om kvinnors villkor och deras skapande av mening i brytpunkten mellan 

yrkes- och privatliv. Studien vilade på ett inifrån perspektiv i kontrast till underifrån i 

perspektiv den vilar på en jämlikhet mellan forskare och informant. 

 

Studiens begränsning hittas framförallt i urval av respondenter, dels är det ett litet urval men 

det är också ett homogent urval med etniska svenska kvinnor i samma åldersgrupp. Den 

heterogenitet som finns var att de representerar olika yrkesområden och var både anställda och 

egen företagare. Drivkrafterna för egna företagare visade sig vara andra än för de anställda 

kvinnorna. Det till trots delade de samma livsvillkor ur ett perspektiv att kombinera och 

kompromissa mellan yrkeslivet och familjen. Metoden i sig innebär även den en begränsning 

då den inte gör anspråk på en absolut sanning som är överförbar på hela populationen utan 

endast en bild av hur det kan uppfattas och upplevas av deltagande respondenter. 

 

Dess styrkor är en spegling av dess svagheter, metoden medger ett utforskande av kvinnors 

meningsskapande där den kompletterar annan tidig forskning genom ett perspektiv inifrån, 

kvinnornas egna berättelser om sina liv. Den skapar en förståelse för kvinnors liv, val och 

möjligheter där den kompletterar den kvantitativa forskningen genom skapa en bild av 

kvinnornas egna upplevelser och skapande av mening. 

 

Studiens validitet bygger på insamlade data och behandlingen av dessa data i 

sammanställningen av resultatet. I livsberättelseforskning eftersträvas inte en generell 

överförbarhet till hela eller delar av populationen. Studiens strävan och syfte var att genom 

kvinnliga chefers livsberättelser skildra hur kvinnor skapar mening i sitt yrkes- och familjeliv. 

Utifrån studiens syfte utgjorde urval och databearbetning en god förutsättning för studiens 

validitet. Databearbetning och analys har skedde med varsamhet för att bibehålla 

respondenternas berättelse och för att låta deras berättelser komma till sin rätt. Studien är att se 

som ett nedslag i samtiden utifrån kvinnors meningsskapande, val och möjligheter i samtida 

struktur. 

 

Resultatredovisning och analys 

Studien var en livsberättelsestudie med ett begränsat antal respondenter, studiens syfte var inte 

att skapa en objektiv sanning av kvinnors livsvillkor i Sverige idag, studien bidrar till att skapa 

en berättelse och en förståelse av hur sociala struktur och diskurser upplevs och formar 

kvinnors liv.  Studien avsåg att genom kvinnliga chefers/ egna företagares berättelser skildra 

hur kvinnor skapar en mening i sitt yrkes- och familjeliv. Studien gav en bild, av hur kvinnor 

skapar en mening i sina yrkes- och familjeliv. Forskningsintresset fanns i att skildra kvinnors 

liv ur ett inifrånperspektiv, hur strukturella och sociala förhållanden påverkade enskilda 

kvinnors liv, hur de utifrån dessa strukturer kunde forma och skapa mening i sina liv och sina 

val. Studien var en skildring av hur det kan vara och upplevas att vara kvinna och 

yrkesverksam i kombination med familjeliv i dagens Sverige. Studiens huvudmetod är 

livsberättelse och återgivandet av resultat sker i berättelsens form, vilket skapade en förtätad 

och mer intressant återgivning. Studiens validitet bygger på dessa ovanstående antaganden, 

utifrån förhållningssätt till metoden samt val av resultatredovisning.  

 

Wigg (2008) redogör för skillnaden av life history och life story, det första är en mer 

bibliografisk skildring över en person liv, medan den senare avser att livsberättelsen skapat i 

ett socialt sammanhang en mer konstruktionistisk hållning. Ett sådant förhållningssätt innebär 
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att berättelsen kompletteras med fakta om omvärlden och personens villkor. Att lyfta in 

perspektivet utifrån var för att skapa en bild av kvinnors villkor, att se deras berättelser och 

skapande av mening utifrån den kontext de befinner sig och lever i. Utifrån detta hade studien 

i sin bakgrundsdel en redovisning av kvinnors yrkesvillkor och livsvillkor ur ett 

genusperspektiv. Bakgrunden och jämförelsen med den bidrar till studiens överförbarhet då 

det ger en generell bild av kvinnors villkor och rådande strukturer. 

 

Ett synsätt i teoribildning är att det inte går att skilja mellan berättelsen och livet, ur 

konstruktionistiskt perspektiv blir vi de berättelser vi skapar. De berättelser som samlades in 

kan inte ge den verkliga bilden då de var konstruerade av den som berättar tillsammans med 

den som lyssnar, den bild som förmedlas i resultatet är därför inte den verkliga bilden utan 

intervjupersonens berättelse om sin verklighet sett ur dennes ögon, vilket gör berättelsen till en 

konstruktion (Johansson, 2005). Studien redogjorde för det som faktiskt sägs, de redovisade 

citaten bidrog till att skapa en röst åt berättandet samt att ge en validitet till forskarens 

påståenden. Analys av livsberättelser kan delas in i två olika analysskolor, de som i analysen 

av narrativen fokuserar på hur det berättas och de som i analysen lyssnar efter vad den som 

berättas (Fejes & Thornberg, 2016). I studien redovisas resultatet baserat på vad som uttrycks i 

intervjuerna, det innebär att läsaren får en tydlig bild av vad respondenterna uttryckt. Utöver 

den påverkan som Johansson redogör för, menar Kvale och Brinkman (2012) att intervjuvaren 

kommer att påverka resultatet oavsett den ansats som görs av forskaren för att hålla sig 

objektiv. Studien ska ses i sammanhanget av forskarens inverkan, respondenternas val av 

berättelse samt intervjuns kontext. Ovanstående faktorer påverkar validiteten i studien, för att 

den ska bevaras behöver det beaktas att studien inte redogör för en objektiv sanning. Den 

insamlade datan utgör en konstruktion mellan författare och respondenter, att beakta det 

innebär att hänsyn tagits till det i bedömning av studiens validitet.  

 

Vid analysen har metod eftersträvats som möjliggör så rättvis tolkning av data som möjligt, för 

att få stöd i hur tematisering kunde ske sökte författaren hur andra livsberättelseforskare 

analyserat och tematiserat livsberättelser, att beakta andra forskningsmetoder skapar en 

validitet i analysen och bidrar till studiens överförbarhet. Att använda vändpunkter i samband 

med tematiseringen skapade ett tidsperspektiv och en röd tråd genom kvinnornas liv av vilka 

livshändelser som inneburit störst påverkan. Johansson (2005) beskriver vändpunkter som 

verkliga omvälvande händelser eller ögonblick i människors liv som lyfts fram i deras 

berättelser. I studien användes tydliga vändpunkter i kvinnornas liv, de var valda utifrån 

intresse och studiens syfte, vändpunkterna har förknippats med val av studier, med barnens 

tillkomst och att barnen flyttar hemifrån. Dessa skeenden kan tolkas objektivt som viktiga 

tidpunkter men har även i kvinnornas berättelser betonats som vändpunkter där viktiga beslut 

fattades och livet tog en annan vändning. Med andra ögon kunde fokus varit andra 

vändpunkter i respondenternas liv. Vändpunkterna i kvinnornas liv var utgångspunkten i 

tematiseringen av resultatet, resultatet redovisades i teman och subtema som framträdde i 

intervjuerna baserade på hur viktiga händelser påverkat kvinnornas liv, val och möjligheter.  

 

Resultatredovisningen har skett genom utifrån ovan beskrivna tematisering av berättelserna 

och en analys ur ett genusperspektiv. Tematisering i narrativ är en process som påbörjades 

redan i samband med planering av intervjun, i studien var frågorna grunden för tematisering 

men även intervjuns genomförande. Under transkriberingen framträdde tydliga teman. För att 

skapa en trovärdighet av resultatet och säkerställa dess validitet blandas citat och löpande text. 

Citaten ska skapa en förståelse för respondenterna och skapa en validitet i redovisning som 

bygger på att resultatet är nära respondenternas egna berättelser. Författaren har tagit del av en 

stor mängd livsberättelser under skrivandets process i syfte att skapa en egen förståelse för 

resultatredovisning av livsberättelser och då observerat att blanda citat och löpande text är ett 

brukligt förfaringssätt i samband med resultatredovisning av livsberättelser. Carlstedt och 
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Forssén (1999) beskriver hur de redovisar resultatet som löpande text tillsammans med citat 

där citatet används som meningsbärande enheter. I återgivningen av citat finns möjlighet att 

återge hela intervjun, i studien återgavs endast respondenternas ”röst”; syftet med detta var att 

låta respondenternas egen röst och berättelse bli tydlig, en metod som även används av Nielsen 

(2015) med samma syfte. För att ge respondenternas egna röster utrymme, finns deras citat 

angivna. Citaten skapar validitet genom att styrka bandet mellan författarens text och 

respondentens berättelse.  
 

Valet av ett genusperspektiv sammanfaller väl med syfte och frågeställningar samt att 

livsberättelser beskrivs som viktiga ur genushänseende (Johansson, 2005; Wigg, 2008). 

 

Studiens resultat är hämtat ur samtal konstruerade mellan mig och respondenterna och 

tolkning av dessa samtal. Livsberättelsen ses ur ett sammanhang utifrån ett genusperspektiv 

och en samtida beskrivning av strukturella mönster och förutsättningar för kvinnor på dagens 

arbetsmarknad. Perez (2006) beskriver två övergripande analyser av livsberättelser där den ena 

delen består av att tolka hur berättelsen berättas och den andra delen innebär ett fokus på vad 

berättaren berättar. Ett sätt att belysa faktiska skeende är att förankra berättelserna i ett socialt 

och kulturellt sammanhang. I metodbeskrivningen framkommer att valet i studien är det som 

faktiskt sägs. Nielsen (2015) diskuterar i sin avhandling avvägningen av resultatredovisning i 

tolkningen av hur berättelsen berättas och berättelsens innehåll.  Hon menar att det funnits en 

förskjutning mot ett mer tolkande förhållningssätt av narrativen men att den kvalitativa 

forskaren också bör analysera och resultatredovisa vad som sägs. 

 

Sammantaget är resultatredovisning och kvalitativa analyser av narrativ alltid ett samspel 

mellan forskare och den intervjuade, våra minnen och rekonstruerade berättelser finns i ett 

sammanhang och forskaren är alltid medskapare till de berättelser som återges. Trots de 

många vanskliga moment i metoden har en så korrekt återgivning och analys av 

respondenternas berättelser eftersträvats och det återgivna resultatet avspeglar en 

sammantagen bild avdelar av respondenternas livsberättelse under temat meningsskapande av 

yrkes- och familjeliv, hänsyn har tagits till olika försvårande omständigheter och stöd har 

hämtats i tidigare forskning. Utifrån den processen bedöms studien utifrån sitt syfte och metod 

ha en god validitet. Studien överförbarhet till annan forskning kan ses inom genusforskning 

samt forskning avseende arbetsmarknad och jämställdhet. 

 

Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 

Området livsberättelseforskning är forskningsområde som inrymmer stora möjligheter att 

beforska kvinnors liv och mänskliga upplevelser av situationer, händelser eller skeenden i 

livet. Kompletterande forskning avseende kvinnors berättelser om sina liv och yrkesliv, är av 

intresse ur ett genusperspektiv men även ur ett samhälleligt perspektiv. En jämställdhet 

efterfrågas i politiken varför intresset av att klarlägga människors val, meningsskapande 

handlingar och intentioner bör vara av största intresse. Den berättande formen möjliggör ett 

gestaltande av siffror och statistiska fakta om hur samhället är konstruerat. Samtida 

berättelseforskning ger en bild av nutiden men lämnar även en berättelse inför framtiden om 

hur nutiden uppfattats av de som befolkar den. 

 

Slutsatsen av studien är att kvinnornas liv ges mening i kombination av arbete och familj, det 

är inte ett alternativ att välja bort någon del av livet. Utifrån denna slutsats kan konstateras att 

för att skapa ett jämställt arbetsliv krävs att en förändring sker av arbetsmarknadens villkor för 

att kunna möte kvinnors livsvillkor. Fokus finns i den svenska politiken att påverka uttagande 

av föräldraledigheter och en ökad jämställdhet i hemmet, men ett jämlikt yrkesliv kräver 

förändringar på arbetsmarknaden. Förändringar skulle kunna vara att påverka bilden av 

karriärfönstret så att det finns ökade möjligheter för kvinnor efter småbarnsåren, men också att 
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kunna arbeta hemifrån i en större utsträckning för att kunna finnas i närhet av barnen. Utifrån 

det perspektivet är den digitala utvecklingen och dess möjligheter intressanta. 

 

Gränsande forskningsområden lyfter respondenterna i sina berättelser om sina döttrar och 

förhoppningar om en förändring för kvinnor som är unga idag. Kvinnor som är i karriären men 

representerar en generation där jämställdheten mellan könen har ökat och skapat nya 

förutsättningar för kvinnors möjligheter att kombinera familj och karriär. Gör respondenternas 

döttrar andra val? 

 

Ett annat gränsande forskningsområde är ett en fortsatt genusstudie med män i samma 

livssituation. Vilka är männens berättelser om val och villkor för att kombinera familjeliv och 

karriär? Är det samma meningskapande samband för båda könen eller skiljer de sig åt?  
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BILAGA 1; MISSIVBREV 

Mariefred 2017-x-xx 

PARTNERRELATIONENS PÅVERKAN FÖR KVINNLIGA CHEFERS MÖJLIGHET TILL 

KARRIÄR  

Jag studerar magisterprogrammet Ledarskap och arbetsliv på Mälardalens högskola. Jag ska nu skriva 

min magisteruppsats. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnors val av karriär och utvecklingsmöjligheter i förhållande 

till relationen till partner och barn. Frågeställningen är om kvinnors möjligheter påverkas av graden av 

jämställdhet i partnerrelationen? Kvinnor är underrepresenterade inom chefspositioner, framförallt 

högre chefspositioner. Det finns även studier som visar på det som beskrivs som kvinnors dubbelarbete 

och kvinnors överrepresentation i sjukskrivningar. Syftet med mitt examensarbete är att lyfta fram 

kvinnors egen berättelse om sina val i livet och dess konsekvenser. 

Vid intervjun tar jag hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att Ditt 

deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun. Ditt deltagande behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer endast användas i vetenskapligt syfte. 

Tid: 

Plats: 

Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning  

Ulrica Runemar 

 

Handledare 

 

Fil dr Bosse Jonsson 

bosse.jonsson@mdh.se 

tel 016 153453 
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Bilaga 2; Frågor till respondenterna 

 

- Beskriv ditt yrkesliv 

- Beskriv dig själv 

Har du något som du själv vill tillägga eller berätta 

 


