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Förord 
 
 
Jag vill rikta några ord till alla dem som under denna process har ställt upp för mig och hjälpt mig. 

Dessa personers råd, vägledning, stöd och uppmuntran gjorde det lättare för mig att löpa ut linan till 

mitt slutmål. Först vill jag tacka min syster och resten av min familj för deras tolerans, förståelse och 

stöd då jag många gånger, klagande, suckande och utmattad vänt mig till dem. Jag vill också tacka min 

handledare som genom goda råd och förslag har väglett mig igenom processen. Sist men inte minst 

vill jag tacka de projektansvariga som i tid och otid varit tillgängliga för mina frågor och funderingar 

rörande min uppsats och dess skrivandeprocess.
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Sammanfattning 
 

Högskoleutbildade individer möter idag en arbetsmarknad med ständiga omställningar, en 

arbetsmarknad som på detta vis utgör en oförutsebar och otrygg framtid för många ur denna 

samhällsgrupp. Kvinnor som vid avslutade studier och inträde till arbetsmarknaden hunnit komma upp 

i barnafödande ålder anses löpa större risk för arbetslöshet och deltidsarbete. För att få en mer 

verklighetsnära bild av fenomenet bestämde jag mig för att skriva min C-uppsats inom detta 

ämnesområde. Studieobjekten består av sex högskoleutbildade, nyutexaminerade kvinnor i åldrarna 25 

till 35 och den tillämpade datainsamlingsmetoden är intervjuer. Syftet med studien är att genom 

tolkningar av dessa kvinnors berättelser upptäcka om det kan urskiljas några mönster som kan indikera 

på att dessa kvinnor, p g a sitt kön, sin ålder och sociala position har haft det tufft, jämfört med män 

generellt, att etablera sig på arbetsmarknaden. Mitt intresse för denna undersökningsfråga beror bland 

annat på att jag själv är kvinna och befinner mig i samma ålderkategori och socialsituation som 

urvalsgruppen.  Undersökningens resultat visade en dominerande uppfattning bland de intervjuade 

kvinnorna att anställningsmöjligheterna var större för män jämfört med kvinnor. 
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1.   Inledning 
 

1.1          Inledning 

 

Att du har en högskoleutbildning och flera hundra tusen kronor i studieskulder innebär inte att du 

besitter de bästa möjligheterna till attraktiva arbeten på arbetsmarknaden. Faktum är att det finns en 

stor risk att du inte ens får ett arbete i linje med dina studier på flera år. Chansen är stor att du, som 

nyutexaminerad, måste nöja dig med det första bästa arbetet som dyker upp eller leva på tillfälliga 

anställningar, deltidsarbete eller t o m vara arbetssökande under en längre period efter avklarade 

studier. Högskoleexamen är nämligen inte alltid det enda kvalifikationskrav som dagens arbetsgivare 

ställer och det finns ingen garanti att tillgång till en sådan examen öppnar de rätta portarna på 

arbetsmarknaden. På dagens arbetsmarknad är högskoleexamen oftast ett grundläggande krav snarare 

än en kvalifikation. Dagens arbetsgivare ställer många andra krav jämsides med din utbildning, krav 

som har med dina personliga egenskaper att göra; flexibilitet, god anpassningsförmåga eller kanske att 

tillhöra ”rätt” kön.  

 

Är du av ”fel” kön, d v s av det kvinnliga könet, kan risken för att hamna i ovannämnda situationer 

öka nämnvärt. Detta är följden av att du, förutom en allmän arbetslöshet och en tuff arbetsmarknad 

med ständiga omställningar, även kan ha ditt eget kön ”emot dig”. Det vill säga det faktum att du är 

kvinna och därmed har en viss social position (barnafödande, ansvar för barn och hem m m) kan 

begränsa dina möjligheter på arbetsmarknaden. I många arbetsgivares ögon anses du, med andra ord, 

inte ha de rätta egenskaperna eller kvalifikationerna.   

 

Aldrig förr har kvinnors rättigheter; rätt till utbildning, rätt till yrkesarbete och karriär, rätt till att välja 

yrke, rätt till att välja familjsituation, ja, helt enkelt rätt till att bestämma över sitt eget liv, erkänts och 

respekterats lika mycket som idag. Aldrig förr har det funnits lika många yrkesarbetande kvinnor i det 

svenska samhället som idag. Det handlar om sociala förändringar som jag gärna betraktar som 

framgångar som har satt kvinnor i en annan social position än tidigare, där de från att ha betraktas som 

mannens ägodel kan nu ”välja bort” honom i sitt liv. Trots dessa sociala förändringar och deras 

enorma betydelse lever vi fortfarande i en verklighet där kvinnor på ett eller annat sätt tvingas 

acceptera ojämlik behandling på arbetsmarknaden. ”Kvinnor tjänar mindre än män för lika arbete, fler 

män än kvinnor har de höga positionerna i samhället, fler män än kvinnor satsar på karriär, fler 

kvinnor än män väljer att vara hemma med barnen”, o s v  Dessa är rubriker som vi ofta hör och läser 

om i media. Det är inte sällan som vi hör och läser; på TV, radio, i tidningar och i olika artiklar om att 
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kvinnor särbehandlas på arbetsmarknaden och att de inte har lika stora anställnings- och 

utvecklingsmöjligheter som män i arbetslivet.  

 

Mitt intresse för att skriva C- uppsats inom detta ämnesområde väcktes när jag tog del av en 

projektpresentation som bedrevs under ledning av två projektledare vid Mälardalens högskola. Jag 

upplevde att projektet-Mobilprojektet hade för syfte att studera sådana verklighetsfenomen som jag 

själv snart skulle komma att handskas med, d v s arbetslivsfenomen. Att jag senare riktade mitt 

intresse mot unga, nyutexaminerade kvinnor som ännu inte bildat familj berodde framför allt på att jag 

själv är en kvinna som befinner mig i detta skede av mitt liv, både åldersmässigt och 

socialsituationsmässigt. Genom att ta del av dessa kvinnors upplevelser skulle jag komma att få en mer 

verklighetsnära bild av den verklighet som jag snart skulle tillträda till, arbetslivsverkligheten.  

 

 

1.2  Ämnesbakgrund  

 

Ett av individualiseringens avgörande drag är att det inte bara tillåter utan också kräver ett aktivt 

bidrag från individerna. Samtidigt som mängden valmöjligheter ökar och nödvändigheten att ständigt 

välja emellan dessa ökar, stiger även kraven på att ta egna initiativ. Behovet för individuella val, 

samordningar och integration mellan olika aktiviteter ökar. Bästa förutsättningar till framgång har de 

individer som har förmågan att planera långsiktigt och anpassa sig till ständiga förändringar. Det 

handlar om individer med förmågan att organisera och förbättra, sätta upp konkreta mål, erkänna och 

övervinna hinder, acceptera och lära från nederlag och försöka igen. Det handlar om individer med 

egenskaper som initiativförmåga, orubblighet, flexibilitet och tolerans mot frustration (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002, s 4).  

 

Idag finns det fler förväntningar relaterade till högskoleutbildades roll och deras situation i samhället 

jämfört med tidigare. Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av en sådan oförutsägbarhet att ovisshet 

och otrygghet är något som man ofta räknar med. Denna oförutsägbarhet ställer höga krav på 

individernas förmåga att tolka, välja och fatta rätt beslut. ”Det lönar sig alltid att utbilda sig”, brukas 

det sägas och höras, då utbildning anses vara enda vägen in i vårt globala kunskapssamhälle. Personlig 

utveckling, ett högavlönat och attraktivt arbete är sådana ambitioner som driver oss till höga 

utbildningar och akademiska meriter. Högskoleutbildade anses å ena sidan ha bäst möjlighet att skaffa 

sig ett arbete med status, hög lön samt utvecklande arbetsuppgifter då de anses vara välförberedda 

inför de rådande förhållandena på arbetsmarknaden. Å andra sidan möter även denna grupp en oviss 

och oförutsägbar framtid med ständiga omställningar på arbetsmarknaden. Högskoleexamen och 

utbildningsmeriter är endast delar av vad den ständigt föränderliga arbetsmarknaden kräver. 
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Individuell kompetens och förmåga att hantera snabba förändringsprocesser är bland de högst 

attraktiva och efterfrågade egenskaperna. Dessa tankar har inspirerats av den informationen, om 

akademikers arbetssituation, jag vid presentationen av Mobilprojektet fick av de projektansvariga.  

 

Människor, beroende på vad som ter sig vara av betydelse och aktuellt för dem, utvecklar olika uppfattningar 

om olika samhällsfenomen. De uppfattningar som är mer dominerande och betonande än andra uppfattningar i 

en individens presentation av verkligheten får oftast sin form av de intryck och upplevelser som individens 

omvärld ger. Det faktum att jag själv är kvinna och därmed, p g a min sociala position, kan betraktas som 

”fel” kön (sett ur ett arbetsgivarperspektiv) gör mig således mer observant på levnadsförhållanden som påstås 

missgynna kvinnor generellt. De intryck jag får, gällande kvinnors situation på arbetsmarknaden, av min 

omvärld (tv-debatt, tidningar, artiklar, eget socialt nätverk, o s v) ger oftast en bild av verkligheten där 

kvinnor, p g a sin sociala roll, inte anses ha lika stora möjligheter som män på arbetsmarknaden. Detta har 

följaktligen lett till att jag, naturligt nog, utvecklat en uppfattning om fenomenet som uttrycker sig i starka 

argument och påståenden som jag nedan och även i mitt inledningsavsnitt skildrar. Min uppfattning om 

kvinnors situation på arbetsmarknaden har bildats av de intryck och upplevelser jag får av min omgivning. 

 

Arbetslivets uppförsbackar, när det gäller etablering på arbetsmarknaden och chanserna till en utvecklande 

karriär anses vara mer branta för kvinnor än för män. Kvinnor anses stöta på hinder i större utsträckning än 

män, och det kan handla om så väl högutbildade som lågutbildade kvinnor inom de flesta yrkesgrupper. 

Denna ojämlika behandling anses av många bero på kvinnans reproduktiva förmåga och hennes sociala 

position i samhället. Utbildningsmöjligheterna är desamma för både män och kvinnor och både könen har 

likvärdiga möjligheter att utbilda sig till yrken av intresse. Situationen ser dock annorlunda ut när det väl blir 

dags att ge sig ut i arbetslivet, att anskaffa ett arbete i nivå med utbildningen. När det gäller chanserna att 

kunna dra nytta av sin utbildning och därmed utvecklas mer genom ett aktivt arbetsliv är det männen som har 

de bästa möjligheterna. En anledning till att det förhåller sig på detta vis sägs vara att kvinnor många gånger 

måste kombinera arbetsliv och privat/familjeliv där privatlivet ofta tar över arbetstiden vilket i sin tur 

begränsar deras chanser på arbetsmarknaden. Motiveringen bakom detta påstående kan förklaras närmare: När 

kvinnliga akademiker är klara med sin utbildning och börjar söka arbete har de flesta hunnit komma upp i 

barnafödande ålder. Inträdet i arbetslivet sammanfaller då med den period i livet då det förväntas av dem att 

föda barn och bilda familj, vilket antas påverka deras möjligheter till etablering och rörlighet på 

arbetsmarknaden.  

 

Det menas att arbetsgivare ofta utgår ifrån att kvinnor förr eller senare kommer att skaffa barn och 

kommer därför att vara borta från arbetet. Arbetsgivare utgår även ifrån att det, i en parrelation, oftast 

är kvinnan som står för merparten av barnuppfostran och hushållsarbetet. Detta antas påverka hennes 

prestation, närvaro och produktivitet i arbetet på ett negativt sätt. Arbetsgivare räknar inte med att en 

kvinna kan utvecklas och vara lika nyttig och produktiv som en man. Som resultat kan vissa 
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arbetsgivare föredra en manlig kandidat framför en kvinnlig med samma kvalifikationer. Detta trots de 

omfattande framgångar och insatser som kvinnor i modern tid har presterat för att kunna försvara sitt 

rätt på arbetsmarknaden. Med målsättningen att få en mer verklighetsnära bild av dessa antaganden 

och fördjupa mina kunskaper om och min förståelse för fenomenet har jag valt att skriva min C-

uppsats inom detta område. Min förhoppning är att genom denna studie kunna få en mer 

verklighetsbaserad uppfattning om fenomenet.  

 

 

 

1.3  Syfte och problemformulering  

 

Mitt empiriska material består av intervjuutskrifter med sex högskoleutbildade kvinnor mellan 25 och 

35 år som ännu inte skaffat barn. Syftet med denna studie är att se om jag kan hitta några 

mönster, några gemensamma upplevelser i dessa kvinnors berättelser som jag kan relatera till 

mina inledande tankar och påståenden – en tuffare etableringsprocess p g a kön och social 

position.  

 

Det jag kommer att fokusera på för att uppfylla detta syfte är deras etableringsprocess samt deras 

perspektiv på kvinnors anställnings- och utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknad. Vad som är av 

intresse för mig är eventuella indikationer i deras berättelser som talar om en tuffare 

etableringsprocess för kvinnor än män på arbetsmarknaden; eller om de upplever att förutsättningarna 

till utveckling inom arbetslivet är olika för män och kvinnor. Jag är alltså inte ute efter att generalisera 

eller försöka skapa en teori om hur det förhåller sig för denna grupp allmänt, utan är intresserad av 

dessa kvinnors subjektiva syn på frågan, d v s deras historia. Anledningen till att jag inte ämnar 

generalisera eller skapa en teori är att: För det första är det en kvalitativ undersökning vilket innebär 

att man inte försöker testa hypotes utan snarare bekräfta hypotes. Dessutom är urvalet alldeles för litet 

för att jag ska kunna generera någon allmän teori. För det andra har jag inte tänkt undersöka en annan 

åldersgrupp, en annan klassgrupp eller en grupp män i samma ålderskategori och med samma 

familjsituation så att jag kan göra en jämförelse mellan uppnådda resultat.   

 

Grundläggande frågeställningar för denna uppsats:  

• Finns det några gemensamma upplevelser och mönster i dessa kvinnors berättelser som kan 

peka på att kvinnor, p. g. a. sitt kön och sin sociala position, kan ha svårare än män att etablera 

sig på arbetsmarknaden?  
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• Finns det några indikationer i deras berättelser som kan peka på att kvinnor, p g a sitt kön och 

sin sociala position, inte har lika stora möjligheter som män till anställning - och utveckling i 

arbetslivet.   

• Kan jag utifrån mina tolkningar av dessa kvinnors berättelser och livssituation 

upptäcka några särskilda kännetecken som är följder av moderniteten - den förändrade 

och positivt utvecklade kvinnosituationen i samhället?
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2. Metod 
 

 

2.1  Hermeneutik som metodologisk ansats 

 

Att forska kring ett ämne handlar dels om att skapa förståelse och kunskap kring ämnet och dels om att 

förmedla sina tankar och fynd till andra. Att vara systematisk och konsekvent i sitt förfarande är en 

grundläggande förutsättning för att en forskare ska kunna förmedla sina tankar på ett effektivt sätt. En 

forskare har ofta som syfte att tala om för andra vad hon/han har kommit fram till vid forskning kring 

ett specifikt ämne. Forskaren tar därmed på sig ansvaret att välja uttryckssätt och 

framställningsmetoder som gör uppsatsen lättast för läsaren att läsa och förstå. Forskaren ska först och 

främst klargöra för sig själv och läsaren ur vilket perspektiv han/hon ser studieämnet och på vilket sätt 

han/hon avser gå till väga i sin strävan att behandla studieämnet samt rapportera sina observationer. I 

detta syfte har det utvecklats olika arbets- och redovisningsmetoder kring vetenskapliga arbeten.  

 

Hermeneutik är en vetenskaplig metod som betyder ”tolkningslära”. Den innebär även en lära om hur 

vi förstår verkligheten och om hur vi kan uppnå ökad förståelse genom att tolka innebörden hos olika 

företeelser, t.ex. texter och andra mänskliga handlingar. Man vill uppnå en giltig och allmänt 

vedertagen förståelse av, t ex en texts mening (Ödman, 1994, s.10).  

 

Enligt Patel & Davidson (2003) är hermeneutiken en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar 

och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Man menar att den mänskliga 

existensen och mänskliga handlingar kan tolkas och förstås genom språket. En forskare med 

hermeneutisk utgångspunkt menar att man kan, genom språket skaffa sig kunskap om det genuint 

mänskliga eftersom den mänskliga verkligheten är av språklig natur. Hermeneutikern söker inte 

förklara företeelser utan denne anser att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 

genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i 

människors handlingar. Patel & Davidson hävdar att hermeneutikern anser att vi människor har 

intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och det är möjligt att tolka och förstå 

innebörden av dessa.  

 

Patel & Davidson (2003, s.26) skriver: ”Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ‘subjektiv’ och engagerad.” Det menas att den 

hermeneutiske forskaren har ett subjektivt förhållningssätt till forskningsobjektet. Forskarens 

subjektivitet formas av dennes egen förförståelse- forskarens tankar, intryck, känslor och kunskap som 
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är en tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet.  Den hermeneutiske forskaren försöker att se 

helheten i forskningsproblemet genom att ställa den i relation till delarna och pendla mellan del och 

helhet. På detta sätt har forskaren möjlighet att uppnå en så fullständig förståelse som möjligt (Patel & 

Davidson, 2003, s.25-27). 

 

Motiveringen bakom valet av den hermeneutiska ansatsen för denna studie är att jag anser den vara 

den mest lämpliga då det handlar om en kvalitativ studie där jag kommer, genom tolkning av mina 

respondenters utsagor, försöka förstå upplevelser och tankar. Mitt val av hermeneutiken som 

metodologisk ansats beror vidare på den egna förförståelsen och kunskap som skall hjälpa mig i 

tolkning - och förståelseprocessen. Denna ansats betraktar jag som ett instrument som skall hjälpa mig 

att under studiens gång omvandla tillgänglig information och kunskap till djupare kunskap och insikt.  

 

2.2    Valet av datainsamlingsmetod - fördelar och nackdelar  

 

Beroende på vilken typ av information som söks väljer forskaren sin datainsamlingsmetod. Den 

kvalitativa forskningsintervjun försöker tolka meningen hos centrala teman i respondentens livsvärld. 

Huvuduppgiften är alltså att förstå innebörden av det den intervjuade uttrycker. Intervjuaren registrerar 

och tolkar sedan meningen i det som sägs och hur det sägs.  

 

Intervjuer och enkäter är två datainsamlingsmetoder som båda kan användas vid kvalitativa studier. I 

intervjuer har man oftast låg grad av standardisering och forskaren kan ställa frågorna i den ordning 

som är lämplig i sammanhanget. På så viss kan det i en intervjusituation skapas förutsättningar till 

värdefull och användbar information i och med att intervjuaren har möjlighet att styra intervjun i ”rätt” 

riktning. Enkäter, däremot, är oftast högt standardiserade och strukturerade på ett sådant sätt som 

tvingar undersökningsobjekten att svara på likartade frågor i en specifik ordning. Enkäter har också 

oftast fasta svarsalternativ som gör att respondenterna svarar kort på frågorna vilket resulterar i ett 

empiriskt material med måttlig användbar information, i synnerhet om forskaren skall tolka och förstå 

respondenternas utsagor. Enkäter är därmed lämpliga när forskarens ändamål är kvantitativa analyser 

av data. Jag hade för avsikt att samla in så mycket information som möjligt för att sedan välja ut den 

mest ändamålsenliga och användbara. För att lyckas med detta valde jag således intervjuer som 

datainsamlingsmetod under den empiriska studien.  

 

Fördelarna med intervjuer som datainsamlingsmetod är att de är personliga, d v s de sker i en direkt 

kommunikation mellan intervjuare och intervjuperson (Patel & Davidson, 2003, s.60-62). I en intervju 

finns det öppenhet för nya och ovetande fenomen i stället för att komma med färdiga kategorier. 

Intervjuer är fokuserade på bestämda teman, de är varken strängt strukturerade med eller helt ”icke-
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styrande” frågor. Den kunskap som fås i en intervju skapas genom det mellanmäskliga samspelet i 

situationen där en väl genomförd forskningsintervju kan vara en berikande upplevelse för både 

respondent och intervjuare, som kan vinna ny insikt om sin livssituation. I en intervju finns det 

möjlighet att formulera om eller utveckla en fråga och svar så att både parterna blir nöjda. Det finns 

även möjlighet att styra intervjun i den riktning som gynnar syftet med undersökningen, samtidigt som 

respondenterna fritt får prata om sina upplevelser. Att ”styra tillbaka” intervjupersonerna när de far i 

väg med sina svar kan kännas som en nödvändighet för att möjliggöra för ”gömd” information att 

komma fram. Att samtala öga mot öga skapar en möjlighet att komma åt värdefull vetande och även få 

nya insikter. Nackdelarna allmänt med en intervju kan vara det att respondenterna tenderar att svara 

såsom de tror att intervjuaren vill höra, istället för att tala om hur de i själva verket upplever att saker 

och ting förhåller sig. I och med att de har möjlighet att uttrycka sig fritt tenderar de att fara i väg med 

sina tankar och kan ibland komma med, för studien, irrelevant och oanvändbar information.  

 

2.3   Validitet och reliabilitet 

 

Begreppet validitet illustrerar huruvida forskaren verkligen studerar det ämnet han/hon påstår sig 

studera. Hög validitet förutsätter alltså att forskaren har undersökt den företeelse han/hon påstår sig 

undersöka och ingenting annat. En undersöknings validitet är således trovärdigheten i 

undersökningsresultatet. Det är således möjligt att med hjälp av vissa aspekter höja graden av 

validiteten. Det gör man genom att ha en relevant teori, korrekt mätinstrument och noggrannhet vid 

själva mättningen. I de fall målet vid kvalitativa studier är att tolka och förstå ett fenomen genom en 

process kan forskaren inte i förväg bestämma graden av validitet i sin studie. Därför måste jag som 

forskare, i strävan efter hög validitet, försöka ha validitetsfrågan med mig igenom hela uppsatsen och 

se till att den stärks vid varje etapp av processen. Detta gör jag, dels genom att ständigt återgå till 

studiens syfte och frågeställningar så att jag kan försäkra mig om att jag vet vad jag gör. Dels genom 

att vara uppmärksam på att det jag verkligen undersöker är det som jag avser att undersöka. På detta 

vis hoppas jag kunna hålla ihop uppsatsen olika avsnitt och uppnå en god reliabilitet samt uppfylla det 

formulerade syftet med uppsatsen.   

 

En undersöknings reliabilitet innebär hur noggranna och korrekta undersökningens mätinstrument är. 

Reliabilitet får en annan betydelse vid kvalitativ forskning jämförd med kvantitativ sådan. Inom 

kvantitativ forskning betecknar reliabiliteten sannolikheten att samma resultat ska kunna uppnås om en 

undersökning görs om på nytt under samma omständigheter. Olika resultat innebär alltså låg 

reliabilitet. Vid kvalitativa studier behöver det inte förhålla sig på detta vis då vid kvalitativa 

undersökningar forskaren försöker förstå och förklara uppfattningar. Detta innebär att till exempel 

olika svar på samma fråga från samma intervjuperson vid olika tillfällen inte nödvändigtvis betyder 
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låg reliabilitet. Det kan helt enkelt bero på att personen har ändrat uppfattning om fenomenet. En 

undersöknings tillförlitlighet vid intervjuer är i hög grad beroende av forskarens bedömningsförmåga 

när denne registrerar svar. En tränad intervjuare som är skicklig på adekvata bedömningar utgör en 

förutsättning för god reliabilitet. Även strukturerade eller standardiserade intervjuer kan skapa god 

reliabilitet. För att kontrollera reliabilitet vid intervjuer kan utöver intervjuaren ytterligare en person 

vara närvarande så att intervjusvaren kan registreras av båda. Överensstämmelsen mellan 

registreringen av svaren utgör ett mått på reliabiliteten och kallas interbedömarreliabilitet (Patel & 

Davidson, 2003, s.85-87 ).   

 

2.4  Etiska överväganden 

 

Vid intervjuer - precis som inom alla andra datainsamlingsmetoder - är det viktigt att forskaren tar de 

etiska aspekterna i beaktande vilket även jag sökt göra under studiens gång. Detta är viktigt för att 

förtroende ska kunna skapas mellan forskare och deltagarna i en undersökning. Innan intervjun 

började talade jag om de fyra huvudkraven: informationskravet där jag informerade våra 

intervjupersoner om syftet med studien samt att deras medverkan var frivillig. Samtyckeskravet där jag 

informerade om att de själva hade rätt att bestämma över sin medverkan samt på vilka villkor de skulle 

delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet där jag informerade deltagarna om att uppgifter om 

dem skulle behandlas konfidentiellt så att obehöriga inte skulle kunna ta del av dem. Nyttjandekravet 

där jag informerade om att insamlade uppgifter om de enskilda personerna endast ska användas för 

forskningsändamål. Slutligen talade jag även om att de kunde ta del av uppsatsen och läsa den när 

denna var klar, om de så önskade det ( http://www.vetenskapsradet.se). 

 

2.5  Urvalsgruppen 

 

Denna uppsats har baserats på mitt deltagande i ett projekt – mobilprojektet - som är ett 

forskningsprojekt och drivs på Institutionen för samhäll - och beteendevetenskap vid Mälardalens 

högskola (MDH). Mitt intresse för projektet väcktes av den anledning att projektet undersökte en fråga 

som var aktuell för mig personligen och hade nära koppling till min egen livssituation. Projektets syfte 

var att bättre förstå hur förväntningar och strategier om arbetsmarknaden formuleras bland yngre 

högskoleutbildade, men framför allt om rörligheten på arbetsmarknaden. Det projektledarna var 

intresserade av var hur nyutexaminerade högskoleutbildade uppfattar sin situation på arbetsmarknaden 

belyst genom förväntningar, riskbedömningar och strategier.  

 

Med gruppen ”högskoleutbildade” avses i denna studie de som relativt snart står inför en etablering på 

arbetsmarknaden eller redan har etablerat sig. Med gruppen ”yngre” avses inte biologisk ålder utan 
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närheten till etablering på arbetsmarknaden. Undersökningen begränsades till högskoleutbildade vid 

MDH, och deltagarna bestod av personer från fyra olika programområden: teknik, vård, ekonomi och 

beteendevetenskap. Det första urvalet som var ett kvalitativt, relativt syftemässigt urval gjordes via 

mobilprojektet. Urvalet gjordes utifrån vissa utbildningar, ålder och examenår. Eftersom de 

uppsatsförfattare som deltog i Mobilprojektet skulle ha tillgång till varandras empiriska material 

(intervjuutskrifter) gjordes det andra urvalet i detta syfte. Det andra urvalet blev då ett klusterurval där 

vi plockade ur de intervjuutskrifter som bäst passade vårt uppsatssyfte.  

 

Projektets studie genomfördes genom rekrytering av C-nivåstudenter som under VT 2006 avsåg skriva 

C- uppsats. En viktig utgångspunkt inför handledning av uppsatsarbeten har varit att uppsatsförfattarna 

inte ska styras för mycket utan ha stort utrymme för egna problemformuleringar och analyser. Detta 

innebär att varje uppsats har haft en egen problemformulering/frågeställning och ett eget syfte.  

 

2.6  Tillvägagångssättet vid datainsamling   

 

Vi som deltog i projektet var ca 15 studenter och var och en skulle intervjua 5-6 personer utifrån en 

gemensam frågeguid (bilaga 3).  Ett missivbrev (bilaga 1) skickades ut av projektledarna till 

intervjupersonerna som sedan skulle bli uppringda av oss studenter. När jag kontaktade mina 

intervjupersoner och frågade om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju sa de flesta ”nej”. Dessa 

personer räknades då som bortfall (bilaga 2) och för varje bortfall fick jag en ny, en reservperson, via 

projektledarna. Intervjuprocessen pågick i den ordningen tills jag lyckades göra fem intervjuer. När 

alla studenter var klara med sina intervjuer (totalt 75 intervjuer) fick vi uppsatsförfattare välja de 

intervjuer som bäst passade in i vår uppsats utifrån dess syfte och problemformulering. Detta gick till 

på följande sätt: 

Vi talade om, för varandra, syftet med den egna uppsatsen samt dess frågeställning. Vi talade också 

om för varandra vilken grupp av respondenter vi var intresserade av, t ex vilken ålder, utbildning, kön 

o s v. Utifrån den information vi fick av varandra gjorde vi ett utbyte av intervjuutskrifter. För min del 

handlade det om kvinnor mellan 25 och 35 år oavsett utbildning. Jag fick då över 10 intervjuutskrifter 

av mina kurskamrater och valde de 6 som jag ansåg innehöll mest värdefull information till min 

studie.  

 

Det hände kanske att vi inte hade någon användning för en eller flera av de intervjuer som vi själva 

hade gjort, eftersom det inte var vi själva som bestämde vilka personer vi skulle intervjua. I sådana fall 

var vi helt beroende av andras material (intervjuutskrifter) för att sedan kunna fortsätta med vår analys. 

I mitt fall hade jag ingen användning för någon av intervjuerna som jag själv gjorde utan tog del av 
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intervjuer som andra projektdeltagare hade gjort. På det viset fick jag mitt empiriska material vilket 

bestod av 6 intervjuutskrifter.  

 

Innan intervjuerna genomförandes tog jag del av en redan utformad intervjuguide som projektledarna 

hade konstruerad åt oss, en och samma frågeguid till alla. Vid första kontakten med intervjupersonerna 

talade jag om för dem att intervjun skulle spelas in. De informerades även om att deras identitet skulle 

vara anonym och att uppgifter om dem skulle behandlas konfidentiellt så att andra obehöriga inte 

skulle kunna ta del av dem. För att underlätta för intervjupersonerna, då alla arbetade och hade ont om 

tid, lät jag de själva bestämma tid och rum för intervjun. Det blev då antingen på deras arbetsplatser 

eller hemma hos mig. Huvudtemat för frågeguiden var att få information om intervjupersonernas 

”livssituation”, att få ihop en ”livshistoria” med början från studietiden och fram till deras situation i 

dagsläget. Varje område i frågeguiden började med en öppen, övergripande fråga som följdes av 

följdfrågor där både vi och intervjupersonerna hade möjlighet att utveckla både fråga och svar.  

 

2.7  Metoddiskussion 

 

Tidigare i avsnittet beskrev jag på vilket sätt intervjuer som datainsamlingsmetod kunde vara en 

berikande upplevelse för både intervjuaren och den intervjuade. Jag som intervjuare fick sannerligen 

en berikande upplevelse, både av de egna intervjuerna och av dem som andra hade gjort och jag tog 

del av. Jag har vunnit ny insikt om min egen livssituation och det i den bemärkelsen att jag har vidgat 

mitt perspektiv på mina egna möjligheter att kunna flytta eller pendla p. g. a. arbete efter mina studier. 

Dessa personers berättelser och upplevelser har fått mig att ha en annan inställning till den tuffa 

arbetsmarknaden, nämligen att vara tuff tillbaka och inte ge efter för de motgångar som jag kan möta. I 

synnerhet har deras positiva inställning till rörlighet på arbetsmarknaden fått mig att se med andra 

ögon på arbetslivsverkligheten samt på mina egna möjligheter att hantera denna verklighet. Jag 

upplever denna nyanskaffade kunskap, denna positiva och hoppfulla känsla som ett ”verktyg” som jag 

kan använda mig av för att bättre kunna hantera eventuella nederlag och motgångar på den tuffa 

arbetsmarknaden. Jag kommer att vara mer förberedd inför ”mötet” med arbetslivet.  

 

Jag har dessvärre gått miste om andra fördelar som man kan ha vid intervjuer. Detta p. g. a. att jag inte 

har genomfört intervjuerna i min studie själv utan har använt andras intervjuer. Av denna anledning 

har det inte varit möjligt för mig att formulera om eller utveckla en fråga om jag nu hade velat göra 

det. Jag har inte heller haft möjlighet att styra intervjun i den riktning som skulle kunna gynna syftet 

med undersökningen om det hade behövts. Jag är övertygad om att det insamlade materialet varit 

mycket rikare om jag själv hade fått möjligheten att intervjua dessa sex kvinnor. Jag är av den tron att 

egna intervjuer med respondenterna hade gett mig möjligheten att kunna registrera information även i 

minnet och inte endast på band. Jag kunde ha minne av intervjusituationen och intervjupersonerna - 
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deras gester, kroppsspråk m m, som jag sedan vid analysen hade kunnat koppla ihop med deras 

utsagor, ty en gest kan ibland säga mycket mer än ord. Hade jag gjort intervjuerna själv anser jag att 

den anskaffade information varit fylligare, då jag hade haft möjlighet att komma åt värdefull vetande 

genom att ”styra tillbaka” intervjupersonerna om de inte svarade på den ställda frågan. Detta kunde 

även höja validiteten i min studie. Att jag inte haft dessa fördelar kan ha inneburit en stor förlust av 

information och därmed lägre grad av validitet i min studie. Dock har jag sökt öka validiteten genom 

att fokusera på viktig information som återgavs av intervjumaterialet och undvika irrelevant 

information.  

 

Graden av reliabilitet i min studie, utifrån de tidigare nämnda måtten- tränad intervjuare eller två 

närvarande personer vid intervjutillfället - kan jag inte påstå vara hög. Eftersom de personer som 

genomfört dessa intervjuer har varken varit tränade intervjuare eller har haft en annan person 

närvarande vid intervjutillfällen som de kunnat jämföra svaren. Graden av reliabilitet har dock kunnat 

höjas genom användning av bandspelare eftersom detta minskar risken för manipulation, gissningar 

och felaktig återgivelse. En annan aspekt som kan ha medfört min studie låg reliabilitet är att jag på 

flera punkter har relaterat studieresultaten till de tidigare gjorda undersökningarna som TCO gjort. 

Varför jag antar att detta kan ha påverkat reliabiliteten negativt då TCO: s medlemmar till största delen 

består av kvinnor, och de kan därför ha haft för syfte att särskilt framhäva orättvisa arbetsvillkor för 

kvinnor. Dock har jag försökt bemöta detta genom att använda mig även av rapporter från andra 

källor, t ex arbetslivsinstitutet som inte är en intresseorganisation utan forskar allmänt om 

arbetsmarknaden.    
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3. Teoretisk referensram 
 

 

En teoretisk referensram är ett teoretiskt perspektiv som ger människor ett redskap för att skapa ett 

teoretiskt tänkande, hypoteser och förväntningar. Med hjälp av olika teoretiska referensramar kan vi 

(både som forskare och läsare) förklara och försöka hitta mening i det som sker i verkligheten. När en 

forskare vill studera ett fenomen är det mycket viktigt att denne tar del av andras kunskaper, teorier 

och argument inom området. Syftet med en relevant teoribildning är att söka hjälp och vägledning, 

vilket är av högt värde för att forskaren överhuvudtaget ska kunna ställa frågor om fenomenet. Detta 

värde förstärks särskild om fenomenet i fråga utgörs av vardagliga funderingar. Eftersom jag kommer 

att koppla ihop min undersöknings resultat till mitt teoriunderlag för att kunna uppfylla syftet med 

uppsatsen är det viktigt att mitt teoriunderlag behandlar de frågor som är relevanta för min studie. På 

detta vis kan jag också höja validiteten i min undersökning.  

 

Teoretisk referensram ska ge kunskap om verkligheten i så hög grad som möjligt. Teorin/irerna består 

av data och information om den del av verkligheten som ska studeras och är ämnade till att hjälpa 

tolkning och förståelse av empirin. Forskaren ska relatera teori och verklighet till varandra. För att 

lyckas med detta finns det två alternativa arbetssätt: Deduktion och induktion. Deduktiv som arbetssätt 

innebär att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 

företeelser. Alltså, ur redan befintliga teorier härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det 

aktuella fallet. Forskaren följer här bevisandets väg. Induktivt arbetssätt innebär det omvända 

förhållandet. Forskaren följer här upptäckandets väg och kan studera forskningsobjektet, utan att först 

ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen 

formulera en teori/bekräfta en hypotes (Patel & Davidson, 2003, s.20-21).  

 

 I denna uppsats har jag använt mig av ett arbetssätt som lutar mot det induktiva arbetssättet. Min 

ambition har dock inte varit att försöka formulera en allmän teori, utan att utifrån den insamlade 

informationen försöka kunna dra slutsatser. De teorier jag kommer att ha som underlag för min studie 

har framförallt feministisk utgångspunkt. Utgångspunkten för alla feministiska teorier är mäns 

överordning och kvinnors underordning, så väl på samhällsnivå som på privatnivå. Man menar att än 

idag bär kvinnor huvudansvaret för barn och hem och därför kan de inte göra lika stora insatser som 

män i arbetslivet. Detta leder bl a till att deras möjligheter på arbetsmarknaden begränsas. Eftersom jag 

undersöker en fråga där kvinnor anses leva med orättvisa arbetsvillkor, d v s de anses inte ha samma 

möjligheter som män i arbetslivet, ansåg jag att teorier med feministisk utgångspunkt skulle vara mest 

lämpliga som teoriunderlag - att dessa teorier beskrev den del av verkligheten som var av intresse för 

min studie. De feministiska teorier som jag använt är Beck och Beck-Gernsheims 
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individualiseringsteori samt teorin om det könssegregerade arbetsmarknaden. Jag har också använt 

mig av den s k humankapitalteorin eftersom jag ansåg även denna teori vara kunskapsgivande och 

relevant för min studie i och med att också den säger att kvinnors begränsade möjligheter på 

arbetsmarknaden beror på deras roll i hemmet. Båda ”mina” feministiska teorier och den 

humankapitalistiska teorin argumenterar, alltså för att kvinnors roll i hemmet – barnskötsel och 

hushållsarbete – är den faktor som mest påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden. 

Humankapitalteorin skiljer dock sig från de feministiska teorierna i sin motivering om varför just 

kvinnor utför merparten av hushållsarbetet. Jag ansåg att det skulle vara på sin plats att även 

uppmärksamma det kvinnor har åstadkommit i vår tid. Därför kommer jag utifrån Beck och Beck- 

Gernsheims individualiseringsteori beskriva hur kvinnors position har förändrats i modern tid.  

 

3.1 Kvinnans frigörelse utifrån Beck & Beck - Gernsheims 
individualiseringsteori  

 

Ulrich Beck och Elisabeth Beck- Gernsheim (2002) skriver i sin bok, Individualization, om kvinnors 

situation förr i tiden och deras situation (framför allt på samhällsnivå) i modern tid. Enligt dessa 

författare hade kvinnor i det traditionella samhället inga möjligheter att själva forma sina liv. Alla 

ansträngningar och all energi som lades ner gick åt den dagliga ”uppgiften” att överleva. Deras yrke 

var ”att leva för familjen”. Från tidig ålder var en kvinnas yrke en stor uppoffring. Hon avstod från sig 

själv, levde för andra och hade ingen livsglädje, bara sorg och det orsakat av dem som stod henne 

närmast: familjen, maken. 

 

Idag uttrycker kvinnor mer och mer förväntningar och önskemål som sträcker sig bortom familjens 

begränsningar. Detta börjar med en ”liten frihet” av ett mer självständigt vardagsliv och leder till 

större ord som självstyre, självförverkligande och frigörelse. Beck & Beck-Gernsheim (2002) hävdar 

att den första stora förändringen var utökningen av utbildning på 1960-talet när antalet obligatoriska 

skolår ökade. Den andra stora förändringen var den ökade proportionen av antalet flickor i mellan- och 

höga utbildningar samt deras avvisande av idén att bara leva upp till familjens förväntningar. De lärde 

sig andra traditioner och andra sätt att tänka. Idag har kvinnor lämnat horisonten av typiska 

förväntningar och upplevelser för kvinnor bakom sig, förväntningar som hörde till deras sociala och 

klassmässiga ställning. Utbildningsmöjligheten har även erbjudit kvinnor kunskap som i sin tur lett till 

en vardaglig kamp mot vardagliga orättvisor som kvinnor befinner sig i.  

 

 Tre viktiga aspekter av individualiseringen är tillgång till utbildning och arbete, ökad mobilitet och 

geografisk rörlighet samt förändringar av sexuella relationer. Kvinnors frigörelse från maken, familjen 

och samhället i stort har lett till att deras position förändrats. Denna förändring innebär att de idag har 

mer tid och rum för sig själva utanför familjens begränsningar. De utbildar sig, väntar med att skaffa 
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barn, gör karriär och reser i mycket större utsträckning än tidigare. Dessa förändringar, menar man är 

konsekvenser av utbildningssystemet vilket möjliggör för kvinnor att göra klassresa. Utbildning gör 

kvinnor medvetna om de orättvisor som de lever i och de protesterar mot orättvisorna i samhället och 

ifrågasätter samhällsstrukturen. Det finns flera faktorer som har haft betydelse för kvinnors frigörelse: 

arbetsmarknaden och förändringar i arbetslivet - kvinnor lever idag under tryggare 

arbetsförhållanden. Geografisk mobilitet, ju längre sträcka mellan arbete och hem desto större chans 

att träffa folk och knyta kontakter. Det har även skett en förändring vad gäller sexuella relationer som 

har resulterat i en ökad frihet för den kvinnliga sexualiteten, idag gifter kvinnor sig av kärlek och inte 

av ekonomiska skäl. Äktenskapet ska ge välbefinnande och tillfredsställelse. (Beck & Beck- 

Gernsheim, 2002, s.54-76).  

 

Att läsa om dessa enorma framgångar och förändringar om kvinnors livshistoria medför inget annat än 

en enorm glädje och stolthet för vilken kvinna som helst. Frågan är bara om det räcker? Om vi kvinnor 

har nått våra fulla rättigheter i samhället? Dessa är frågor som jag naturligtvis inte ska försöka få svar 

på i denna uppsats, utan de får studeras vid ett annat tillfälle. 

 

Med denna individualiseringsteori ville jag dels redogöra för vad individualiseringen, som är en av 

modernitetens mest betydande drag har inneburit för kvinnor i allmänhet, dels att studera i vilken grad 

mina respondenters livsstil påverkats av individualiseringens prägel. Syftet är att upptäcka eventuella 

indikationer i mina respondenters berättelser som jag sedan kan koppla till individualiseringsteorin.  

 

När möjligheterna till utbildning blir mer och mer jämlika borde det innebära att ojämlikheten på 

arbetsmarknaden förlorar sin legitimitet också. Förutsättningarna för kvinnor att jobba sig upp till höga 

positioner borde jämbördiga med männens. Kvinnors frigörelse och deras framgångar när det gäller 

utbildning borde bana vägen för framgångar på andra fronter i samhället också. Frågan är dock varför 

det inte ter sig på detta vis. Vi ska se vad teoretiker och författare kunniga inom området säger om 

fenomenet.  

 

3.2  Könsegregering på arbetsmarknaden  

 

När kvinnor och män utgör två separata arbetskrafter brukar man prata om könssegregerad 

arbetsmarknad. Segregeringen kan få ett horisontell och en vertikal manifestation. Den horisontella 

manifestationen innebär att kvinnor och män arbetar i olika typer av yrken. Den vertikala varianten 

innebär att det ena könet innehar de högre positionerna och det andra könet de lägre inom olika yrken. 

I praktiken har segregeringen ett annat resultat, nämligen att en stor andel kvinnor återfinns i 
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lågavlönade yrken med begränsade karriärmöjligheter och låg status (Roman, 1994, s.19). Detta 

resultat kan vara följden av den dubbla segregeringen.  

 

Segregering på arbetsmarknaden innebär att människor fördelas på arbeten efter andra kriterier än 

deras förmåga. Sorteringen kan ske efter kön, etnicitet, ålder m m. Detta har lett till könsuppdelning på 

arbetsmarknaden och därmed sämre möjligheter och lägre löner för kvinnor. Den process, genom 

vilken arbeten blir ”kvinnojobb” (ex omsorgs- och servicearbeten) respektive ”mansjobb” (ex 

byggnadsarbeten), visar hur associationen mellan kvinnor och den privata sfären uttrycks i arbetslivet. 

En annan föreställning som förklarar könsarbetsdelningen är kvinnors förmåga att föda och amma barn 

samt fysiska och styrkemässiga skillnader. Dessa biologiska skillnader och kvinnans reproduktiva 

förmåga har genom tiderna legitimerat det ojämlika könsförhållandet, vilket har kritiserats av 

feminister (Roman, 1994, s.19-20). 

 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden gäller yrkessegregering, arbetstider, anställningsformer och 

löner. Kvinnor arbetar deltid i mycket större omfattning än män, vilket är nära förknippat med 

könssarbetsdelningen i hemmet, där kvinnor står för merparten av hushållsarbetet - det obetalda 

arbetet - påstår Roman. Huvudorsaken till kvinnors deltidsarbete är i allmänhet hushållsarbetet, medan 

det för männens är sjukdom eller högålder. När det gäller arbetslöshet är svenska kvinnor inte 

arbetslösa i större utsträckning än männen. Däremot har en större andel kvinnor tidsbegränsade 

anställningar och många kvinnor utan yrkesutbildning har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det 

pågår en pendling mellan tillfälliga anställningar, arbetsmarknads åtgärder och arbetslöshet. Kvinnors 

deltidsarbete och det faktum att kvinnors arbete värderas lägre leder till löneskillnader och lägre 

genomsnittlig inkomst för kvinnor. 1990 utgjorde heltidsarbetande kvinnliga chefers löner 87 procent 

av deras manliga kollegors löner i den privata sektorn (Roman, 1994, s.21-22). 

 

3.3  Humankapitalteorin och feministiska förklaringar 

 

 Svar på frågor som: Varför rekryteras kvinnor och män till olika arbeten, varför de höga positionerna 

domineras av män och varför kvinnor har sämre anställningsvillkor, ska vi försöka finna utifrån den 

s.k. humankapitalteorin. Det humankapitala perspektivet försöker förklara löneskillnaderna och 

könsuppdelningen i arbetslivet genom att anta att arbetsgivare väljer arbetskraft på grundval av det 

humankapital den besitter. Humankapitalet utgörs av utbildning, arbetslivserfarenhet och 

yrkesskicklighet. Ju större humankapital desto mer attraktiv blir arbetaren. Ett annat antagande är 

enligt humankapitalteorin att kvinnor inte investerar lika mycket som män i utbildning och 

yrkeserfarenhet. Och detta i sin tur förklaras med arbetsdelningen i hemmet. Kvinnors yrkesliv 

kommer att präglas av avbrott p g a deras reproduktiva förmåga och det obetalda hushållsarbetet, och 
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därför är det inte rationellt för kvinnor att investera i kunskapskapital. Detta leder till att mäns 

produktivitet blir högre än kvinnors vilket i sin tur resulterar i könsskillnader i arbetsvillkor 

beträffande löner, arbetslöshet, yrken och befattningar. Enligt humankapitalteorin är alltså kvinnors 

sämre position på arbetsmarknaden ett resultat av arbetsdelningen i hemmet (Roman, 1994, s.26).  

 

Frågan återstår då: Varför är det rationellt för just kvinnor att välja bort möjligheterna till ett bättre 

humankapital? Enligt humankapital teorin handlar det om det mest resursmaximerande handlandet. 

Det innebär att den med högst marknadsproduktivitet som kan erhålla högst lön ägnar sig åt 

förvärvsarbete, medan den andre med högst produktivitet i hemmet ägnar sig åt detta. Denna modell 

säger dock inte att det måste bli kvinnan som ska ta ansvaret för hemarbetet, men ändå är det i 

praktiken kvinnor som tar huvudansvar för barn och hem. En förklaring till detta är att kvinnorollen 

innebär högre hemproduktivitet än mansrollen, i och med de föder barn, de vårdar barn mer effektivt 

och de fostras till omsorgsarbetare. När könen sedan väljer olika typer av utbildning förstärks 

skillnaderna. Män uppmuntras till utbildningar där deras marknadsproduktivitet kan utvecklas. De ska 

satsa på yrken med stark arbetsmarknadsanknytning och hög lön. Kvinnor vet att de kommer att få 

ansvar för familj och investerar därför inte lika mycket i utbildning (Roman, 1994, s.26-27).  

 

Två feministiska huvudteorier kan urskiljas: Den marxistiska feminismen och den radikalfeministiska 

teorin. Enligt marxistiska analyser beror kvinnors underordnade ställning enbart på kapitalet och dess 

behov. Det marxistiska perspektivet förklarar fenomenet utifrån en produktionsteori som säger att den 

kapitalistiska ekonomin behöver en reservarmé av arbetskraft som kan vandra in och ut på 

arbetsmarknaden och som kan hålla lönerna och kraven hos de anställda nere. Kvinnor, på grund av 

sin roll i familjen, utgör enligt denna teori en ideal reservarmé där de å ena sidan lever under hotet om 

förlust av anställning och å andra sidan utgör ett hot mot arbetarklassen och håller lönerna nere. 

Kvinnor kan lockas ut ur hemmet under högkonjunktur och kan sedan tvingas tillbaka under 

lågkonjunktur. Kvinnors hemarbete och dess relation till kapitalet är en annan marxistisk förklaring. 

Könsarbetsdelningen i familjen tjänar kapitalets syfte enligt denna förklaring. Kvinnors obetalda 

arbete i hemmet blir nödvändigt för kapitalismens tillväxt, då kvinnor genom hemarbetet reproducerar 

både arbetskraften på daglig basis och nya generationer av arbetskraft. Det som förefaller gynna män 

gynnar i verkligheten kapitalet (Roman, 1994, s 31-32). Den radikalfeministiska teorin säger att all 

social ojämlikhet utgår från det patriarkala 1systemet. Enligt radikalfeministiska teoretiker tjänar män 

på detta system och de dominerar kvinnor som grupp (Roman, 1994, s 31).   

 

                                                 
1 Det patriarkala systemet går ut på att mannen bestämmer riktlinjerna i familjen och avgör sin och familjens 
uppgift i det stora sammanhanget. Detta har genom tiderna lett till mäns överordning och kvinnors underordning.  
Kvinnan betraktas som ett objekt för mannens begär. Allt våld mot kvinnor anses bero på denna över- och 
underordning. 
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Enligt den så kallade tvåsystemteorin som försöker integrera den marxistisk feminism och 

radikalfeminismen strävar män efter att vidmakthålla kvinnors ekonomiska och sociala beroende, och 

könssegregeringen som reproduceras av mäns handlande är av central betydelse för könsrelationerna. 

Tvåsystemteorin utgår från att makten organiseras efter två principer: den patriarkala principen och 

den kapitalistiska principen. Detta innebär att kvinnor har med två parallellt existerande hierarkier i 

samhället att göra. Grunden för den ena hierarkin är individens förhållande till produktionsmedlen 

(marxismens klassbegrepp) och grunden för de andra är individens könstillhörighet. Bourgeoisien 

tjänar på att återskapa de kapitalistiska produktionsförhållandena p g a materialistiska fördelar som det 

kapitalistiska systemet ger. På motsvarande sätt tjänar män på att återskapa könsförhållandet, då de 

exploaterar kvinnors arbete och segregeringen på arbetsmarknaden. Förutom att tvåsystemteorin 

försöker integrera de marxistiska analyserna och de radikalfeministiska analyserna med varandra så 

skiljer sig teorin också från både dessa analystypern. Tvåsystemteorin söker förklaringarna till 

könssegregeringen i relationerna mellan könen, d v s att det är män och inte kapitalet som strävar efter 

kvinnors underordning och segregation. När det gäller de radikalfeministiska analyserna skiljer sig 

teorierna genom den roll de tillmäter förhållanden i arbetslivet. De viktigaste aspekterna som 

möjliggör mäns överordnade ställning är könssegregering och kvinnors underordnade positioner 

(Roman, 1994, s 33-35). 

 

3.4  Dubbelarbete 

 

Roman (1994, s.47) säger att i vårt moderna samhälle har varken man eller teknik befriat kvinnor från 

hemarbete. I likhet med humankapitalteorin säger teorin om kvinnors dubbelarbete att det än idag är 

kvinnor som utför största delen av hemarbetet (både hushållsarbete och omsorgsarbete) vilket enligt 

båda teorierna ligger till grund för kvinnors begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. Enligt 

feminister utgör fördelningen av hemarbetet en prim konfliktpunkt mellan könen. Den stora 

arbetsbördan i hemmet leder till att kvinnor får svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Män drar nytta 

av kvinnors hemarbete, dels genom utförda tjänster (matlagning, städning, barnuppfostran), dels 

genom mindre konkurrens om attraktiva jobb på arbetsmarknaden. Kvinnliga forskare hävdar att 

hemarbetet osynliggörs och nämns inte som arbete, påstår Roman. Vidare påstår Roman att trots att 

det var decennier sedan kvinnor började arbeta heltid har det inte inneburit att mäns intåg i familjen 

och det privata har ökat i samma takt. Den gifta kvinnan fick en yrkesroll men den gifte mannens 

familjeroll förändrades inte på motsvarande sätt.  

 

Statistik visar att kvinnans yrkesarbete sker under förutsättning att hon i första hand tar ansvar för barn 

och hem. Den genomsnittliga totala arbetstiden skiljer sig dock inte åt speciellt mycket mellan könen. 

Det som skiljer sig mycket är fördelningen mellan det obetalda hemarbetet. Kvinnor ägnar 33 timmar i 
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veckan åt arbete i hemmet medan män ägnar bara 20 timmar. Män förvärvsarbetar i genomsnitt 41 

timmar i veckan medan kvinnor ligger på 27 timmar. Att skaffa barn hindrar inte män från att fortsätta 

med sitt yrkesarbete i någon märkvärdig utsträckning, medan kvinnor måste anpassa sig efter barnen. 

Andelen för män som tar ut sina föräldrapenningsdagar är fortfarande mycket låg, vilket innebär att 

småbarnsmammor måste lägga ner dubbelt så mycket tid på omsorg om barn än deras makar som 

förvärvsarbetar mer. Kvinnor tar större ansvar när det gäller att utföra de nödvändiga sysslorna 

(skriver inköpslistor, städning, ser till att barnen har rena och hela kläder m m) i hemmet. Detta 

dubbelarbete leder till stress för kvinnor och begränsar deras möjligheter att välja arbeten och 

arbetstider. Konsekvenserna av könsarbetsdelningen blir reducering av arbetstid, begränsade 

anställningsmöjligheter och minskning av kvinnors politiska och ekonomiska resurser (Roman, 1994, 

s 47-50).  

 

Sammanfattningsvis beror, enligt dessa teorier, könsarbetsdelningen och kvinnors sämre anställning - 

och utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden på två faktorer: För det första föder kvinnor barn och i 

samband med barnafödandet skapas mer ansvar och arbete åt kvinnan i en parrelation. För det andra 

utför kvinnor merparten av hushållsarbete samtidigt som de är verksamma på arbetsmarknaden. Detta 

dubbelarbete begränsar kvinnors möjligheter att välja yrke och arbetstider vilket i sin tur leder till 

begränsade anställning - och utvecklings möjligheter i arbetslivet.  

 

Enligt min personliga åsikt går alla dessa teorier in i varandra och könsojämlikheten på 

arbetsmarknaden är mer eller mindre resultat av de förhållanden som man argumenterar för i dessa 

teorier. Jag är dock kritisk mot humankapitalteorin när den säger att kvinnorollen innebär mer 

hemproduktivitet än mansrollen i och med de föder barn, de vårdar barn mer effektivt och de fostras 

till omsorgsarbetare. Visst kan det vara på det viset i den verklighet vi lever i idag. Kvinnors 

reproduktiva förmåga är bestämt av naturen, men det är inte skriven i naturens lagbok att de också 

måste stå för barnuppfostran och hushållsarbetet. Därför vill jag poängtera att kvinnor uppfostras till 

omsorgsarbete och därför vårdar de barn mer effektivt.  

 

Men det innebär inte att kvinnor inte skulle kunna vara lika produktiva som män i arbetslivet, och män 

lika produktiva i hemmet. Att det inte förhåller sig på detta vis beror på att kvinnor alltid har fått göra 

de s.k. ”kvinnojobben”, medan män ägnat sig åt arbete utanför hemmet sedan urminnes tider. Det är 

naturligt att man utvecklas och blir produktiv inom det man länge gjort. Hade män behövt ägna sig åt 

”kvinnojobben” skulle de bli produktiva inom det.  
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4. Tidigare forskning 
 

4.1  Rapporter från Arbetslivsinstitutet 

 

I en rapport, ”Kvinnors deltidsarbetslöshet syns inte i officiell statistik” (Arbetslivsinstitutet2, nr.3/06),  

framgår det att kvinnors deltagande i förvärvsarbetet överskattas i statistiken, samtidigt som deras 

arbetslöshet underskattas. Enligt rapporten räcker det inte att enbart fokusera på statistik som skiljer på 

kvinnor och män. Det även krävs en uppdelning på heltids - och deltidsarbetslöshet. I 

forskningsrapporten som har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag för att minska 

deltidsarbetslösheten hävdar rapportförfattaren och forskaren, Anita Nyberg, att i den officiella 

arbetslöshetsstatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, räknas enbart heltidsarbetslösa uppdelade 

på kvinnor och män. Vidare påstår hon att antalet deltidsarbetslösa kvinnor är betydligt högre än 

antalet deltidsarbetslösa män. Om det skulle redovisas skulle det visa sig att majoriteten av alla 

arbetslösa är kvinnor, påstår Nyberg.  

 

Enligt Nybergs beräkningar, baserade på SCB-statistik, var antalet deltidsarbetslösa kvinnor år 2002 

fler än de heltidsarbetslösa männen i alla ålderskategorier utom bland de äldsta. I de yngsta åldrarna 

när även många män kombinerar studier med arbete är deltidsarbete vanligast, men redan då utgör 

unga kvinnor majoritet, hävdar Anita Nyberg. Vidare hävdar Nyberg att arbetsmarknaden i stor 

utsträckning är organiserad för deltidsarbete för kvinnors del, exempelvis inom vård och omsorg. Om 

deltidsarbetslösa kvinnor inte räknas när de söker heltidsarbete kommer problematiken att 

osynliggöras. Konsekvensen blir att dessa kvinnor får svårt att ta sig ur en ”kvinnofälla”, enligt 

Nyberg. 

 

Andelen sysselsatta kvinnor i åldrarna 16-64 var år 2003, 73 % och andelen män 76 %, enligt 

rapporten. Skillnaden är inte stor sysällsättningsmässigt, men en betydligt större skillnad kan noteras 

om man tittar på antalet arbetstimmar. Mäns genomsnittliga arbetstimmar var 25,9 timmar, medan 

kvinnors låg på 19,5 timmar. Enligt Nyberg lever den manliga normen - mannen som heltidsarbetande 

                                                 
2 Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver 
institutet forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Detta institut skall bidra med goda villkor och 
utvecklingsmöjligheter för både kvinnor och män. En hälsosam arbetsmiljö som är anpassad till människors 
olika fysiska och psykiska förutsättningar, i dialog med arbetslivets aktörer, är en ytterliggare målsättning för 
detta institut. Forskning vid Arbetslivsinstitutet bedrivs inom områden som hälsa och ohälsa i arbetslivet, 
arbetsmarknad och sysselsättning, arbetsrätt, arbetets organisering, ergonomi och belastning, fysikaliska och 
kemiska hälsorisker, integration och mångfald samt utvecklingsprocesser i arbetslivet. Institutet strävar efter en 
mångvetenskaplig forskning som skall vara till nytta för arbetslivet (www.arbetslivsinstitutet.se). 
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försörjare- kvar än idag i arbetsmarknadsstatistiken, och de beslut politiker fattar med missvisande 

arbetslöshetsstatistik som underlag blir inte faktabaserade  

 

I en annan rapport, ”Kvinnliga företagare ses som mindre affärsmässiga än män” (Arbetslivsinstitutet, 

nr.3/06), visade det sig att en vanlig uppfattning var att kvinnliga företagare var mindre 

konkurrensinriktade än sina manliga kolleger. Malin Tillmar, företagsekonom och rapportens 

författare, har i sin doktorsavhandling forskat kring tillit inom det interna nätverket på småföretag i en 

liten ort i Sverige. Två viktiga komponenter kunde noteras, enligt Malin Tillmar: Enligt den första 

komponenten är två faktorer av avgörande karaktär för skillnaderna i tillit. Den första faktorn är om 

företagaren är från orten eller inflyttad, och den andra faktorn är om företagaren är man eller kvinna. 

Tillmar menar att enligt företagarnas egna fördomar klassas kvinnor som mer medlande i sin 

företagroll och mindre kompetensburna än sina manliga kolleger som anses agera mer i egenintresse 

och vara mer konkurrensinriktade. Enligt den andra komponenten anses företagande vara mer som ett 

tidsfördriv för kvinnorna än för männen.  

 

 I en annan studie, ”Är det möjligt” (Arbetslivsinstitutet, nr. 3/06), också gjord av Malin Tillmar mötte 

hon även i denna studie typiska föreställningar om manligt och kvinnligt i företagandet. Enligt studien 

som undersökte villkoren för småföretag inom omsorgssektorn möts kvinnliga sjuksköterskor som 

väljer att bli entreprenörer av misstänksamhet. ”Sjuksköterskor ska vårda, och det ses inte som 

‘naturligt’ att de startar eget för att tjäna pengar”, säger Malin Tillmar.  

 

I en tredje rapport, ”Större krav på anpassning skapar otrygghet i arbetslivet”, också utgiven av 

arbetslivsinstitutet, framgår det att i det nya flexibla arbetslivet ställs det allt högre krav på individens 

förmåga att anpassa sig efter och passa in på arbetsmarknaden. Detta har ökat, enligt rapporten, den 

enskildes känsla av otrygghet. Enligt Mickael Allvin, forskare på arbetslivsinstitutet och psykolog, kan 

varken de med fast anställningen eller de med visstidsanställningen känna sig säkra på att få behålla 

sitt arbete. Han även anser att ökningen av sjukfrånvaron kan beror på de krav som nu i större 

utsträckning riktas mot individen.  

 

Mickael Allvin hävdar att människor blir osäkra och måste prestera mer p g a höga krav och oklara 

förväntningar, och därmed riskerar många sin hälsa. Även det sociala spelet och kommunikationen 

med kolleger, chefer och kunder har blivit allt viktigare och ställer större krav på anpassning. 

Återkommande omorganisationer, fler visstidsanställningar och större individuellt ansvar att passa in 

har lett till en ökad otrygghetskänsla hos de anställda, enligt Mickael Allvin. Vidare hävdar Allvin att 

ständigt ifrågasättande i arbetslivet skapar otrygghet och rädsla hos de anställda. En särskild drabbad 

grupp har varit, enligt Allvin, anställda inom offentlig sektor där de flesta kvinnodominerande yrken 

går att finna. Han menar att sedan 1990- talet har vårdpersonal, socialarbetare, förskolepersonal, lärare 



 

22 

m m. handskats med återkommande nedskärningar och omorganisationer, då de ansets vara tärande 

individer för samhällsekonomin. De s.k. välfärdstjänsterna som en gång var statusyrken inom 

välfärdsstaten har fått ”lämna” sin plats till andra yrkesgrupper, t.ex. inom IT, säger Mickael Allvin. 

 

4.2  Rapporter från Tjänstemännens centralorganisation, (TCO) 

 

I en undersökning, ”Viljan att skaffa barn”, gjord av Tjänstemännens Centralorganisation, (TCO3, 

nr.25/02) som delvis handlar om de låga födelsetalen ställdes den grundläggande frågan: Vill 

människor ha barn överhuvudtaget? Utifrån detta har TCO ställt frågor till både dem som har barn och 

dem som ännu inte har skaffat barn. Frågorna handlar om viljan att skaffa barn. Det visade sig att den 

största orsaken till att många inte har barn kan vara att de antingen är för unga eller för gamla. 

Ytterligare faktorer är ekonomin och den individuella ställningen i arbetslivet. Resultatet av 

undersökning uppmanar till rejäla åtgärder för att öka födelsetalen. Och det påvisas att vissa åtgärder 

som underlättar för studenter krävs om fler ska våga bilda familj. Det krävs även åtgärder som 

förhindrar att specifikt kvinnor hamnar i otrygga tidsbegränsade anställningar. Anställningstryggheten 

för föräldralediga och gravida är en annan fråga som, enligt undersökningen måste stärkas.  

 

Statistiska Central Byrån, (SCB, nr. 8/03) har gjort en undersökning åt TCO under namnet ”Livspussel 

och ledarskap”. I undersökningen har man gjort ett slumpmässigt urval bland 1300 förvärvsarbetande 

individer i åldrarna 18 –74. Undersökningen berör frågor som arbete, ekonomi, tid och familj. 

Resultatet visade att det fortfarande är kvinnor som får ta det största ansvaret för hem och familjen; 

och att mannens uppgift är att försörja familjen. Den mest framstående aspekten i undersökning som 

mest påverkar män - och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden är föräldraskapet. Eftersom 

kvinnan förväntas ta huvudansvaret för barn, blir hon därmed en osäker arbetskraft så länge hon är 

fertil. Mannen blir därmed en mer pålitlig medarbetare när han bildar familj och får 

försörjningsansvar. För många kvinnor krockar etableringsfasen i arbetslivet med familjebildning. 

Bara något år efter det att kvinnan kommit in på sitt första arbete säger den biologiska klockan ifrån – 

nu är det dags för barn. Därmed är det inte så konstigt att männen får ett rejält försprång i karriären, 

detta till följd av att föräldrarldeigheten tas ut till 84 procent av kvinnorna.  

                                                 
3 TCO är en centralorganisation för 17 olika fackförbund. Organisationen är partipolitiskt obunden och 
ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar. TCO: s uppgift är att med utgångspunkt i 
arbetslivet ge röst åt professionella och välutbildade människors krav på trygghet och välfärd. Över 60 procent 
av TCO: s medlemmar är kvinnor och cirka hälften av medlemmarna är anställda i den privata sektorn och 
hälften i den offentliga sektorn. TCO: s grundläggande uppgift är, bl a att slå vakt om medlemsgruppernas behov 
och intressen i samhällsdebatten och de politiska besluten samt organisera och rekrytera professionella och 
välutbildade människor i arbetslivet (www.tco.se).  
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Tjänstemännens Centralorganisation, (TCO nr. 7/04) har gjort en utredning om hur barn påverkar 

lönesättningen. Utredning som var under namnet ”Den nakna barneffekten”, tyder på att det finns en 

påfallande relation mellan lön och föräldraskap. Enligt undersökningen att vara kvinna i arbetslivet 

innebär extrem nackdel, då en lönediskriminering beräknas i genomsnitt vara tjugo procent. 

Ytterliggare en nackdel är rent karriärs - och lönemässigt om kvinnor väljer att skaffa barn. I 

undersökningen framkommer att det inte finns någon annan förklaring än att arbetsgivarna förväntar 

sig att kvinnor som skaffar barn kommer att vara borta mer från arbetet än männen. Detta leder 

därmed till sämre löneutveckling. Det framkommer också att ensamstående kvinnor som har barn har 

den sämsta löneutvecklingen. När det gäller männen så blir resonemanget motsatt. Mannen har nu 

markservicen ordnad så han kan nu arbeta ännu mer och uppnå därmed en högre löneutveckling. 

Högskoleutbildade kvinnor med barn som arbetar i privat sektor har enbart knappt hälften av 

arbetsinkomsten som motsvarande kategori män.  

 

I en enkätstudie, ”Studenterna och arbetslivet, förväntningar på arbetslivet”, gjord av (SCB, nr.5/05) 

på uppdrag av TCO under perioden november 2004 till januari 2005 hade man till syfte att kartlägga 

hur studenter ser på sin utbildning och ser sitt kommande arbetsliv. I studien som även syftade till att 

skapa en förståelse för dessa individers åsikter i en del andra samhällsfrågor deltog 4000 individer. Det 

mest framträdande resultatet i studien var oron som många studenter känner inför den framtida 

arbetsmarkanden (Tjänstemännens Centralorganisation, nr 5/05).  

 

Enligt Tjänstemännens Centralorganisation (TCO, nr.4/06) i en ytterligare undersökning, ”Europas 

kvinnor tvingas välja bort barn”, har en del av EU: s medlemsländer system som är byggda för att 

man ska leva i ett parförhållande där mannen är den som står för den ekonomiska försörjningen och 

kvinnan står för skötsel av hem och barn. I undersökningsresultatet poängterar man att om födelsetalen 

skall kunna höjas krävs det rejäla förändringar. Kvinnor måste kunna få välja att bilda familj samtidigt 

som de skall kunna fortgå att vara ekonomiskt oberoende. Därmed också dela hushållsarbetet och 

ansvaret för familjen med mannen på lika villkor. I undersökningen påpekas en sak som borde vara 

självklar i dagens samhällen, nämligen att männen ska kunna ta detta ansvar utan att för den sakens 

skull bli diskriminerade på sin arbetsplats. Det måste skapas ett arbetsliv som respekterar mödrar och 

fäder tillsammans. På detta vis kan de vid sidan av arbetet ta det villkorslösa ansvaret för sina barn.  

 

”Etableringen på arbetsmarknaden” är en rapport av Högskoleverket (HSV, nr 24/04) om 

utexaminerade under 1999/2000 och 2000/01. I rapporten framkom det att 81 procent av de 35 000 

involverade i studien som tog examen 2000/01 hade ungefär efter ett och ett halvt år efter examen fått 

någon sorts etablering på arbetsmarknaden. I rapporten påtalar man att de nuvarande resultaten hade 

minskat med en procentenhet mot dem som hade examinerats ett år tidigare. Det minskade 



 

24 

etableringsförloppet skulle då kunna bero på att många av studenterna som examinerats var inställda 

på den offentliga sektorn som under den tidsperioden var i större behov av rekrytering än inom andra 

delar av arbetsmarknaden. I rapporten tar de bland andra upp examensgrupper såsom 

högskoleingenjörer, civilingenjörer och lärare.  

 

Två studenter, vid Växjö universitet har gjort en studie vid namn ”Vägen till arbete” (Växjö 

universitet, ISV 2005). Studien som är en uppföljningsstudie om utexaminerade studenter år 2000/01 

vid Växjö universitet handlar om att få bättre kunskap om gamla studenters väg till arbete, hur de ser 

på sin utbildning i dagsläget och deras uppfattning om eventuell anställning. Enligt studien hade ca 95 

% av studenterna ett halvt år efter examen ett arbete även om det alltid inte var ”rätt arbete”. 

Undersökningen påvisar hur studenterna försökte ta sig in på arbetsmarknaden via sin 

anställningsbarhet såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, yrkesidentitet och olika kontaktnät. 

Författarna valde här att göra intervjuer med olika rekryterare på företag och myndigheter för att se 

vad som efterfrågades. I studien framkom det att det var ytterst viktigt att studenter kommer i kontakt 

med arbetslivet redan under pågående studier eftersom detta kan ge ökade möjligheter till en 

anställning. Det också framkom att praktik, examensarbete, studiebesök, m m på arbetsplatser under 

studietiden är av stor betydelse när studenter senare söker arbete. 

 

I Statistiska Centralbyråns rapport, (SCB, nr. 6/03) ”Arbetslöshet och barnafödande”, framgår bl a 

huruvida kvinnor och män riskerar arbetslöshet om de planerar eller väntar barn. Resultatet i 

undersökningen påvisar att speciellt blivande mödrar löpte större risk för arbetslöshet. Rapporten tar 

även upp hur kvinnor blir särbehandlade på arbetsmarknaden om de kan tänkas bli gravida, är gravida 

eller har barn. Det tas även upp att särbehandlingen har ökat de senaste åren och att konsekvenserna av 

detta kan mycket väl bli att viljan att bilda familj påverkas. Rapportens målgrupp är de män och 

kvinnor som väntar sitt första barn och fokus ligger på deras position på arbetsmarknaden under de 

sista sex månaderna före födseln.  
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5.  Det empiriska materialet 
 
Efter några veckors jakt på empiriskt material och utbyte av data oss (projektdeltagarna) emellan fick 

jag säcken full av information. Inte all information var dock av intresse för min studie, utan jag valde 

den som jag sökte. I min strävan efter objektivitet har jag tagit del av sex individers livshistoria i form 

av intervjuutskrifter och sökt tolka och återge deras upplevelser utan modifikation.  

 

Det främsta syftet med detta avsnitt är att återge intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser 

kring det studerade fenomenet för att därefter (i nästa avsnitt) kunna analysera dessa och sätta dem i 

relation till befintliga teorier och tidigare forskning. Varje intervju kommer att återges separat för att 

sedan (i nästa avsnitt) följas av en övergripande analys av alla intervjuer med syftet att förklara och 

upptäcka eventuella mönster i respondenternas berättelser. För att skydda intervjupersonernas 

anonymitet kommer varje intervjuperson att tilldelas ett fiktivt namn. Jag kommer dock att återge 

delar av deras utsagor i citat för att förstärka trovärdigheten samt göra presentationerna mer levande. 

Varje intervju inleds med en kort presentation om intervjupersonens utbildningsmässiga och sociala 

situation. Tanken bakom detta är att erbjuda läsaren tillräckligt med information för att denne ska 

kunna följa tankegångarna och bilda egna uppfattningar.    

 

5.1  Lena: Kön är inte av avgörande betydelse på arbetsmarknaden 

 

 Lena är en kvinna med svensk etnicitet, född 1979 och har läst Internationell marknadsföring. Idag 

arbetar hon som ekonom på ett litet företag där hon har arbetat sedan ett år tillbaka. Tidigare har hon 

bl a arbetat och studerat utomlands. Hennes nuvarande arbete är inte helt relaterat till hennes 

utbildning. Hennes civilstånd vid intervjutillfället: särbo, inga barn. 
 

Att upptäcka och uppleva olika saker innan att på allvar satsa på arbetslivet är det som Lena ville göra 

efter sin examen. Av denna anledning valde hon att resa runt och pröva på att arbeta utomlands.  Det 

arbete hon har i dagsläget är endast delvis relaterad till hennes utbildning, något som inte verka 

bekymra henne då hon ser det som en bra möjlighet att skaffa arbetserfarenhet. ”Jag ser det här som 

ett jättebra första jobb, men jag kan inte tänka mig tanken att jag skulle stanna hä…”   

 

Lena mötte inte på några större svårigheter i sin jakt på arbete och kunde snabbt hitta den tjänst som 

hon har idag. Att det gick så smidigt till, menar Lena, bero på att hon var flexibel och aktiv i sitt 

sökande. ”Det var ju tack vare att jag inte bara satt hemma och skickade ansökningar utan att jag 

gjorde en massa andra saker under tiden…”  
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Hon upplever att varken skolan eller arbetsförmedlingen har varit till någon större hjälp vid sökandet 

efter arbete utan det är framför allt hennes egna ansträngningar som har lett henne till de olika 

arbetena. Trots att hon är nöjd med sin utbildning anser hon att den är svårare att tillämpa i 

verkligheten, att utbildningen och verkligheten är två olika världar. Därför menar hon att 

arbetsförlagda studier skulle ha underlättat mötet med den verklighet som kommer efter studierna. ”… 

Själva utbildningen var kanske bra, men den är väldigt långt från verkligheten… Det kanske skulle 

behövas praktik eller i alla fall mer kontakt med företag.”  

 

Att det är tufft på arbetsmarknaden och att konkurrensen är hård verkar hon vara medveten om. Enligt 

hennes uppfattning måste man vara tuff tillbaka för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Samtidigt 

påpekar hon att man inte ska försöka vara någon annan än den man är. ”... Man måste vara tuff, det är 

ju rätt hårt klimat på arbetsmarknaden... , Samtidigt som man är sig själv”. Att könet kan påverka på 

vilket sätt man behandlas på arbetsmarknaden verkar hon inte vara övertygad om. Hon upplever 

däremot att låg ålder, som i sin tur kan innebära snygg och fräsch personal, är mer attraktiv hos vissa 

arbetsgivare. ”... Jag tror nog inte att könet spelar så stor roll, i alla fall inte i de jobb som jag kan 

tänka mig, men… åldern, ja det vet man ju att en del vill ha unga snygga jobbare...”.  

 

Vad det gäller fritid och familjeliv upplever hon att: ”… i den situation som jag har just för tillfället 

så, mig gör det inget att jobba sena kvälla… Det blir säkert skillnad om man får barn och så...”. 

 

5.2 Linda: Männen gynnas inom kvinnodominerande yrken som 
konsekvens av kampen mot ojämn arbetsdelning 

 
Linda är en kvinna med utomnordisk etnicitet, född 1981 och har gått beteendevetenskapliga 

programmet och skriver i dagsläget sin D- uppsats. Tidigare hade hon arbetat som vikarie på 

migrationsverket med fyra olika vikariatjobb. Vikariearbetet gav hon upp för att kunna fortsätta 

studera. Hon trivs bra med de arbeten hon har haft och menar att hennes arbetsuppgifter har stämt 

väl med utbildningen.  Civilstånd vid intervjutillfället: sambo, inga barn.  

 

Att ha fått möjligheten att arbeta som vikarie ända sedan hon blev klar med sin första examen har 

inneburit att hon inte behövt gå som arbetssökande.  Hon upplever att hon har fått fler valmöjligheter 

på arbetsmarknaden då utbildningen breder ut sig över så många arbetsområden. Valet av utbildning 

gjorde hon utifrån intresse samt valmöjligheterna på arbetsmarknaden och hon upplever att hennes 

förväntningar har infriats. ”Ja, … jag tycker nog att det överensstämmer bra med jobbet jag fick. Jag 

visste att jag ville jobba med människor och jag tyckte att beteendevetarprogrammet är ett brett 

program, du kan bli väldigt mycket efteråt”.  
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För Linda verkar det inte finnas några hinder vad det gäller att flytta eller pendla långa sträckor för 

drömjobbet. ”Pendla kan jag tänka mig att göra en bit... Om jag ska flytta så ska det vara ett arbete 

som jag gärna vill ha... Inom en organisation som är internationell, typ röda korset, rädda barnen 

eller kanske FN”. 

 

I sitt sökande efter arbete har hon inte förväntat sig mycket hjälp och stöd från några myndigheter eller 

organisationer, utan förlitat sig endast på egna insatser och möjligtvis tips från vänner och bekanta.  

” Arbetsförmedlingen tycker jag är bara till besvär. Det är bara papper som ska fyllas i, papper som 

inte leder någonstans. Jag tycker de är totalt värdelösa, men jag kanske har fel”.  

 

Flexibilitet och tuffhet ser hon som viktiga egenskaper för att hävda sig på arbetsmarknaden. Att ha en 

annan etnisk bakgrund än svensk har hon upplevt som en fördel. ”… Vara tuff, det är tufft på 

arbetsmarknaden och flexibel... Jag tror knappt jag hade fått jobbet annars”.  

 

Teoretiska utbildningar som Beteendevetarprogrammet, är oftast mer populära bland tjejer än killar 

och detta kan innebära vissa konsekvenser för studenterna när de kommer ut på arbetsmarknaden. 

Vissa arbetsgivare försöker bekämpa den ojämna könsarbetsdelning som idag råder på många 

arbetsplatser och anställer därför det underrepresenterade könet i första hand, vilket verkar ha varit 

fallet här och det har gynnat killarnas anställningsmöjligheter. ”Självklart, ta som på våran arbetsplats 

där anställdes det så att det skulle vara lika många killar som tjejer, och det är ju många fler tjejer 

som går program som bygger på att jobba med människor så visst har killar lättare att få jobb. Så är 

det bara” 

 

5.3 Lina: Kön påverkar inte individens chanser på arbetsmarknaden 

 

Lina är en kvinna med svensk etnicitet, född 1978 och har civilekonomutbildning. Arbetar i dag på en 

revisionsbyrå där hon haft fast anställning sedan knappt 1 år tillbaka. Hon trivs med sitt arbete men 

känner inte att hon erbjuds några större utvecklingsmöjligheter. Tidigare har hon haft tillfälliga 

arbeten och under den perioden kände hon osäkerhet och var orolig för sin ekonomiska försörjning. 

Civilstånd vid intervjutillfället: ensamstående, inga barn.   
 

En period med olika arbeten, som ibland inte varit inom det de är utbildade till, har alla intervjuade 

personerna för denna studie mer eller mindre passerat och Lina är inget undantag.  En känsla av 

otrygghet på arbetsmarknaden har ”tvingat” henne att ta vilket arbete som helst för att kunna överleva 
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och klara sig ekonomiskt. ”... Det tog ju ett år innan jag fick ett jobb som jag är utbildad till… Men 

det var en otrygg känsla att bli ”utkastad i verkligheten” och då tog jag de jobb som gav pengar”. 

 

Lina har höga krav på sitt arbete och menar att det inte räcker med ett arbete jämbördig med ens 

utbildning, även om man trivs. Hon ställer även krav på att arbetet erbjuder möjligheter för personlig 

utveckling, nya utvecklande arbetsuppgifter. ”Det blir lite svårt att kunna utvecklas i jobbet på ett litet 

företag… kan tänka mig att det blir lite långtråkigt på ett mindre företag.” Vidare är hon medveten 

om vikten av att vara flexibel och kan tänka sig att flytta eller pendla för ett bra arbete vilket oftast 

innebär högre lön, mer stimulerande arbetsuppgifter och fler valmöjligheter. 

 

Valet av utbildning gjorde hon utifrån intresse och eventuella möjligheter till utlandsstudier. Huruvida 

det fanns en efterfrågan på ekonomer vid studiernas start var inget som påverkade hennes beslut. Även 

om studierna har varit av intresse för henne och erbjudit många möjligheter upplever hon inte att det 

krävs så många år av studier för att klara det arbete hon har idag. ”I jobbet känns det som att man inte 

behöver läsa så många år för att klara av det.” Ambitionen att hitta ett arbete direkt efter studierna 

fick henne att använda alla tillgängliga kanaler: ”Det var allt... Internet, tidningar, 

arbetsförmedlingen… Det som finns”. 

 

Något konkret stöd upplever hon varken ha fått från arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet. 

Känner dock stöd från sina föräldrar och att hennes vänner har tipsat om lediga tjänster. 

”Arbetsförmedlingen var jag knappt, bara en gång vid inskrivningen… Utan det endast är att jag har 

varit inne på platsbanken och letat jobb.” Individens ålder och dennes förmåga att kunna framhäva 

sina bästa sidor samt kunna ”sälja” sig själv anser hon vara avgörande faktorer för att lyckas på 

arbetsmarknaden. Kön verkar hon, däremot, inte uppfatta som en påverkande faktor som skulle ha 

någon nämnvärt effekt på individens chanser på arbetsmarknaden. 

 

Tiden som arbetssökande är svårhanterlig och otrygg då man oftast saknar en ordnad och stabil 

ekonomisk situation, menar hon.”… Stressande och otrygg, och otryggheten var nog mest 

ekonomisk... Att klara att försörja sig och så…”. För ett bra arbete verkar hon vara redo att 

kompromissa på många punkter såsom att arbeta övertid och göra avkall på fritiden.  

 

5.4 Nina: Man tar för givet att en ung kille vill göra karriär och att en 
kvinna är nöjd där hon är 

 

Nina är en kvinna med svensk etnicitet, född 1979 och har gått ekonomprogrammet. Idag har hon fast 

anställning som ekonomiassistent, en tjänst som hon inte är riktigt nöjd med. Tidigare har hon haft 
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flera olika arbeten och även gått som arbetssökande under en kortare period. Arbetsmarkanden visade 

sig vara tuffare än hon hade räknat med. Civilstånd vid intervjutillfället: sambo, inga barn. 
 

Att få ett lämpligt arbete istället för att behöva leva som arbetslös under en längre period är det de 

flesta studenter hoppas på och t o m räknar med när de kommer ut i arbetslivet. Men verkligheten är 

inte alltid som det förväntas eller borde vara och det är Nina vittne om. Under en två års period efter 

sin utbildning har hon varit tvungen att acceptera tillfälliga vikariearbeten: ”… man visste ju att det 

skulle bli svårt men så svårt som det är, det trodde man ju inte”. Än idag är hon missnöjd med sin 

arbetssituation då hon upplever att den inte tillfredställer hennes behov. Hon förklarar att bristen på 

praktisk erfarenhet har tvingat henne att ta ett arbete som hon känner sig överkvalificerad för. Hennes 

önskemål är att finna ett arbete med: ”mer ekonomiuppgifter, alltså mer ansvar”. Att fortsätta 

utvecklas genom fortsatta studier ser hon fortfarande som en möjlighet och ett sätt ”att komma 

vidare”. 

 

Att pendla eller flytta p g a arbetet är ett vanligt fenomen i dagens samhälle då rörligheten på 

arbetsmarknaden har i det närmaste blivit en regel snarare än ett undantag. Nina lever mitt i detta 

fenomen och pendlar sex mil varje dag till och från arbetet. Även om hon ser många svårigheter med 

en flytt är hon redo att kompromissa om ”drömjobbet” dyker upp.  

 

För Nina baserades valet av utbildning på chanserna till utveckling inom utbildningen samt 

möjligheterna till ett arbete efter avslutade studier. Nu i efterhand upplever hon dock en besvikelse då 

hennes förutsägelser inte visade sig helt korrekta.  ”Jag tänkte att inom ekonomi finns det alltid 

karriärmöjligheter och så”…”Det var ju ingen som hade pratat om hur svårt det var att få jobb…”.  

 

Besvikelserna till trots, uttrycker Nina hopp om mer stimulerande framtida arbetsuppgifter på sin 

nuvarande arbetsplats: ”Det verkar som att de ser att jag kan mer än just det här assistentjobbet. Så 

jag hoppas att jag kommer att få mer avancerade uppgifter också.”  

 

Tilltron till offentliga myndigheter vad det gäller stöd för att finna arbete verkar saknas även hos 

denna intervjuperson. Istället har hon förlitat sig på egna initiativ och själv sökt arbete på olika håll 

och via Internet. ”Jag är jätte besviken på AF för dom hjälpte inte till någonting. Dom hade en väldigt 

nedlåtande attityd. Så nej inte alls...”. 

 

Avgörande personliga egenskaper för att lyckas på arbetsmarkanden menar hon är att vara social, 

kunna göra reklam för sig själv utan att överdriva, samt ha rätt ålder (inte för ung): ”jag tror det är en 

nackdel att vara ung”. Att få möjligheten att vila upp sig efter många års studier upplevde hon positivt 
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till en början, något som snabbt kom att ha en negativ påverkan på hennes mentala hälsa. ”Inte ha 

något att gå upp till man blev slöare och slöare. Man blir på dåligt humör...”.  

 

I dagsläget visar hon en stor flexibilitet vad det gäller fördelningen av tid mellan fritid och arbete samt 

möjligheten till omplacering för ett bättre arbete. ”Har man inte barn så ser jag inte några problem 

med att pendla och förlora lite fritid men om man skulle ha barn så skulle det vara jätte jobbigt… Lite 

mindre tid skulle väl gå.”  

 

Avslutningsvis uttrycker Nina några tankar om könens roll i arbetslivet och menar att: ”… Man har 

väldigt många fördelar som kille. Dels för att man kanske får mera arbetsuppgifter och sen om man 

har manliga chefer så är det lättare för cheferna att gå till en kille i stället för en tjej om dom vill ha 

hjälp med något. Så det upplever jag. En ung kille inom min bransch tas för givet att han ska göra 

karriär men som tjej tror dom att man är nöjd. Så det är något som jag har tänkt på”. 

 

5.5 Helena: kön har stor betydelse eftersom arbetsgivaren tänker 
framåt 

 
Helena är en kvinna med svensk etnicitet, född 1981 och har magisterexamen i ekonomi. Hon har i 

stort sett endast arbetat med årsredovisningar och bokslut men även studerat vid sidan av arbetet. 

Även denna respondent Känner sig överkvalificerad i förhållande till sina arbetsuppgifter. Civilstånd 

vid intervjutillfället: sambo, inga barn.  
 

Helena har passerat en väldigt aktiv period i sitt liv då hon har arbetat vid sidan av studierna. Idag 

känner hon sig nöjd med sina insatser och upplever ”att det löste sig riktigt bra”, trots vissa 

arbetsamma perioder. Även i sökandet efter arbete var hon drivande och använde alla tillgängliga 

kanaler. Den tjänst hon har idag fick hon tack vare ”att dom ville ha en yngre, och så stämde 

personkemin”. Det är ett arbete i linje med hennes utbildning där hon upplever sig ha stora 

utvecklingsmöjligheter. Dessa faktorer tillsammans med anpassade arbetsuppgifter till hennes 

kompetens samt en fungerande relation mellan kollegor är orsakerna till att hon vill fortsätta med sin 

nuvarande tjänst. Hon uttrycker vidare stora förhoppningar om sin framtida position i företaget. ”Jag 

hoppas att jag i framtiden kommer att bli delägare i företaget… Det skulle vara om jag, en dag känner 

att jag inte utvecklas mer på min arbetsplats. Lönen skulle inte göra så att jag bytte jobb...”. 

 

Helena drivs av en motivation att ständigt uppdatera sina kunskaper och på detta vis utvecklas inom 

sitt yrke. ”Som revisor måste man hela tiden gå på kurser regelbundet… Men att läsa något helt annat 

skulle jag nog inte tänka mig att göra.” Hon visar även på en positiv inställning till eventuell 
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pendlande eller flytt och menar att:  ”man skulle väl förlora lite tid kanske. Vinna… ett bra jobb med 

utvecklande arbetsuppgifter kanske”. 

 

Vad det gäller valet av utbildning verkar den vara mer baserad på hoppet om en ljus framtid med goda 

chanser till arbete inom det valda yrkesområdet snarare än intresse. ”… Jag tänkte nog att det alltid 

kommer att finnas ekonomijobb. Och det är relativt lätt att starta något eget också, så jag tyckte nog 

att det såg ljust ut redan då”.  

 

Kontakt med arbetsgivare under studietiden verkar ha varit till stort nytta för henne då hon redan efter 

gymnasiet började sommarjobba hos en tänkbar arbetsgivare. Hennes personliga erfarenhet har lämnat 

henne med intrycket att praktik under studietiden skulle underlätta tillträdet till arbetslivet. ”Det vore 

bra om det hade varit någon form av praktik under min studietid... Att knyta kontakter som man kan 

använda sig av sen längre fram”.   

 

Någon nämnvärd hjälp och stöd från de offentliga myndigheterna känner hon inte att hon har fått. 

Detta upplever hon dock inte som en besvikelse då hon aldrig hade räknat med. Egna initiativ är det 

som hon har förlitat sig på och ” Arbetsförmedlingen är inte till någon hjälp vad jag kan se. Ska man 

få ett jobb får man leta själv”.   

 

Ålderns och könets betydelse för framgångar på arbetsmarkanden verkar hon ha bildat en stark 

uppfattning om. ”… Jag tror att ålder och kön kan ha en väldigt stor betydelse. Jag tror att om man är 

tjej och runt 30 år och kanske sambo så har man det nog tuffare än om man är kille och runt 30 år och 

sambo. I tjejens fall så tänker arbetsgivaren att: Hon kommer säkert snart skaffa barn. Och då blir 

man ju borta ett tag från jobbet. Jag tror det kan ha jättestor betydelse för arbetsgivaren tänker ju 

framåt. Sen tror jag att det är jätte viktigt att man är självsäker och inte ge med sig. Nu är det väldigt 

många äldre på arbetsmarknaden och jag tror det är viktigt att man som ung försöker hävda sig trots 

att man är ung”. De egna framgångarna, upplever hon, är resultatet av sin självsäkerhet samt förmåga 

att kunna prata för sig själv. Hon uttrycker en flexibel och öppen inställning till arbete och fritid men 

påpekar vikten av att bibehålla en viss balans. ”Man jobbar ju för att kunna leva, inte tvärtom… Det 

finns alltid mer pengar att tjäna och mer saker att köpa.” 

 

5.6 Anna: barnaledigheten leder till att kvinnor sackar efter 

 
Anna är en kvinna med svensk etnicitet, född 1976 och har studerat byggteknik. Än så länge har hon 

inte haft möjligheten att arbeta inom sitt utbildningsområde. Inom en snar framtid ska hon dock 

påbörja en fast anställning som överensstämmer med hennes utbildning.  



 

32 

Civilstånd vid intervjutillfället: särbo, inga barn. 
 

En period av tillfälliga arbeten efter examen följs nu av en tid där hon känner att allt faller på plats. 

Hon ser framemot att påbörja en tjänst som motsvarar hennes förväntningar både vad det gäller 

arbetsuppgifter och lön. Anna blev headhunted för denna tjänst och betraktar det som en stor 

möjlighet. Hon har en positiv inställning till AF:s hemsida som en kanal att hitta arbete. I övrigt 

upplever hon inte att AF har bidragit till något annat än A-kassa: ”Utan det handlar om att aktivt leta 

jobb helt enkelt.” 

 

Valet av utbildning har styrts av intresse utan någon större beaktande av möjligheterna på 

arbetsmarknaden.”… Jag har alltid varit intresserad av byggandet… Hellre det då, att kanske få 

avvakta ett tag innan man hittar drömjobbet än att man utbildar sig till någonting som man kanske 

egentligen inte vill hålla på med.”  

 

Verkligheten har visat sig bättre än förväntat för Anna vad det gäller arbetsmarkanden. Hennes 

förhoppningar har: ”…mer än infriats. Jag trodde aldrig att det skulle vara så här… att man skulle ha 

möjlighet att välja jobb”. Grundläggande egenskaper för att lyckas på en arbetsplats menar hon är 

förmågan att kunna fungera i en ständig integration med andra människor runt omkring sig för att på 

så sätt lära sig nya saker och även dela med sig av sina egna färdigheter. ”… Vara ödmjuk och lyhörd. 

Ta till sig av andra människors erfarenheter och dela med sig av sina egna...”. 

 

Anna har även klara uppfattningar om vilken roll ålder och kön kan spela på en arbetsplats. Att vara 

ung på en arbetsplats kan vara positiv eller negativ beroende på vad arbetsgivaren och arbetsuppgifter 

kräver. Kön däremot verkar ha en tydligare och viktigare betydelse enligt hennes upplevelser. ”… Så 

har kvinnor det kärvare när det kommer till det här med löneförhandling. Och sen är vi ju barnlediga 

i större utsträckning och då sackar man automatiskt efter i löneutvecklingen för att man är ju inte 

engagerad i verksamhetens utveckling under den tiden man är borta, och då kan man ju såklart inte 

kräva några lönepåslag ........ jag tror kanske så om man har en man och en kvinna med lika 

utbildning och erfarenhet så kan hända att vissa arbetsgivare föredrar att anställa den manliga 

sökanden”.   

 

När det gäller fritid och arbete rekommenderar Anna att dessa två ska separeras även om det ibland 

kan vara svårt ”Det får ju aldrig bli så att man aldrig lämnar jobbet i tanken heller, För då är det 

snart ute med en...”. 
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6.  En övergripande analys  
 

I uppsatsens teoriavsnitt presenterade jag andra forskares och författares tankar och teorier inom 

området för att på så vis uppnå en djupare förståelse kring det studerade ämnet. Jag har även använt 

mig av tidigare gjorda undersökningar kring ämnet för att kunna jämföra mina egna resultat med 

dessa. Nu gäller det att knyta samman teori och empiri för att sedan kunna dra slutsatser. Här kommer 

det empiriska materialet sättas i relation till tidigare forskning och presenterade teorier. Det djupaste 

avtrycket från min nyinförskaffade kunskap kommer således att lämnas i detta avsnitt.  Det handlar om 

förmågan att genom en djupare förståelse väva samman teori och empiri för att kunna dra trovärdiga 

slutsatser. 

 

Enligt den uppföljningsstudie som hade gjorts vid Växjö universitet (se tidigare forskningsavsnitt) 

hade 95 % av de studenter som ingått i studien fått ett arbete 6 månader efter sin examen. Detta kan 

jag relatera till det resultat som jag uppnått i min studie gällande respondenternas sysällsättning i form 

av arbete. Trots att mina respondenter påstod att det var tufft på arbetsmarknaden hade de alla fått 

arbete relativt fort efter sin examen. Det blev dock inte alltid det arbete de hade eftersträvat.  

 

Enligt den tidigare nämnda studien gjord av (TCO, 5/05) där man hade till syfte att kartlägga hur 

studenter ser på sin utbildning och sitt kommande arbetsliv, framkom den dominerande känslan bland 

studenterna var oron inför den framtida arbetsmarkanden. Även i uppsatsens 

ämnesbakgrundsbeskrivning redogjorde jag för hur högskoleutbildning idag ger en betydligt mer 

oförutsägbar situation på arbetsmarknaden, vilket ställer höga krav på individernas förmåga att tolka, 

välja och fatta rätt beslut. Inte sällan möter individerna en oviss och obestämd framtid med ständiga 

omställningar på arbetsmarknaden som i många fall innebär ett arbete med arbetsuppgifter som inte 

stämmer överens med deras utbildning. Nästan alla respondenter i denna studie har liknande 

upplevelser att berätta om. De har mött en tuff arbetsmarknad, efter avslutade studier, vilket i de flesta 

fall har inneburit en rad tillfälliga arbeten som dessutom inte stämt med deras utbildning. 

Arbetsuppgifterna har varit (för vissa av dem är än idag) av sådan karaktär att intervjupersonerna ofta 

känt sig överkvalificerade för de givna arbetsuppgifterna och utan nämnvärda utvecklingsmöjligheter. 

Av denna anledning skulle de inte ha tvekat att överge denna typ av arbeten för mer stimulerande, 

utvecklande och lämpliga arbetsuppgifter  

 

Ovanstående observationer kan man se som följder av det nya flexibla arbetslivet och 

individualisering som präglat vårt samhälle idag. Som jag redan har beskrivit ökar inte enbart 

omfattningen av valmöjligheter i dagens individualiserade och rationaliserade samhälle, utan även 

behovet av individuella val och samordningar ökar. Här kan jag tydligt se en koppling mellan Beck 
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och Beck- Gernsheims (2002) individualiseringsteori- att individen idag måste kunna planera 

långsiktigt och vänja sig vid förändringar - och mina respondenters svar gällande 

arbetsmarknadssituationen. Jag kan även relatera mina respondenters upplevelser till den 

undersökning som Arbetslivsinstitutet (tidigare forskning) har gjort. Enligt studien innebär det nya 

flexibla arbetslivet ökat otrygghetskänslan hos de anställda. Dagens arbetsmarknad är så pass 

föränderlig att varken fastanställning eller visstidsanställning kan ge en evig arbetstrygghet för de 

anställda, utan alla kan känna oro och otrygghet p g a återkommande omorganisationer som kan leda 

till att de blir av med sina arbeten. Enligt studien kan det nya flexibla arbetslivet göra de anställda 

osäkra vilket leder till att de presterar mer och kan t o m riskerar sin hälsa (Arbetslivsinstitutet, 3/06).  

 

Vissa personliga egenskaper ansågs, under alla omständigheter, vara viktiga och avgörande för att man 

ska kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Enligt mina respondenter, ska man bl a vara flexibel, tuff, 

bra på att ”sälja” sig själv, vara självsäker och kunna fungera med andra. Alltså dessa är identifierade 

egenskaper som dagens arbetsmarknad kräver. Ytterliggare betydelsefulla faktorer är att tillhöra rätt 

kön och rätt åldersgrupp. Att vara ung kunde betraktas som både positiv och negativ beroende på 

bransch och arbetsgivare. Intervjupersonerna menade att vissa arbetsgivare uppskattar ung personal då 

de anses ha bästa utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, medan andra föredrar äldre p g a 

yrkeserfarenhet. Hög/låg ålder verkade inte ha påverkat de intervjuade individernas möjligheter på 

arbetsmarkanden.  

 

Vad det gäller könsaspektens betydelse på arbetsmarknaden verkade uppfattningen vara annorlunda: 

fyra av sex ansåg att män hade lättare än kvinnor att etablera sig och utvecklas i arbetslivet. I deras 

resonemang kunde jag urskilja två förklaringar till detta fenomen; den första gick ut på att om en ung 

kvinna söker arbete kommer arbetsgivaren kanske att tänka framåt: ”Hon kommer förr eller senare att 

skaffa barn och därför måste vara borta från arbetet.” Medan en ung man anses ha större 

utvecklingsmöjligheter och därmed mer produktivitet i arbetet. Konsekvensen blir att vissa 

arbetsgivare väljer den manliga arbetssökanden även om den kvinnliga har samma kvalifikationer. 

Den andra förklaringen baserades på relationen mellan kvinnors avbrott p g a barnafödande och 

hennes utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Detta avbrott ansågs leda till mindre 

utvecklingsmöjligheter. 

 

För att sätta dessa upplevelser i relation till tidigare forskning ska jag referera till en studie nämnt i 

tidigare forskningsavsnittet. Enligt studieresultatet den mest framstående aspekten som påverkar män - 

och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden är föräldraskapet. Eftersom kvinnan förväntas ta 

huvudansvaret för barn, blir hon därmed en osäker arbetskraft så länge hon är fertil. Mannen blir 

därmed en mer pålitlig medarbetare när han bildar familj och får försörjningsansvar (TCO, nr 8/03).  

 



 

35 

Faktum är att man är två om att skaffa barn men frågan är om detta innebär lika mycket frånvaro från 

arbetslivet för båda parterna eller om den ena parten ”drabbas” mer? Utifrån respondenternas 

berättelser har jag uppfattningen att kvinnan tar större ansvar för hem och barn. Denna slutsats har jag 

dragit utifrån, bland annat, respondenternas kommentarer kring möjligheten att pendla eller flytta på 

grund av arbetet. De flesta menade att det inte skulle innebära några problem att pendla eller flytta så 

länge de inte hade barn. Det tolkar jag som att de tog det för givet att med barn skapas mer jobb och 

ansvar, ansvar som de för det mesta skulle komma att stå för. Detta kan jag relatera till 

tvåstegssystemet som säger att kvinnor har två krafter emot sig när det gäller att utvecklas i arbetslivet. 

Den ena är den patriarkala ordningen - att det faller naturligt att kvinnan som föder barn också ska stå 

för barnuppfostran. Den andra är den kapitalistiska principen - att kvinnor p g a sin roll i familjen 

utgör en osäker arbetskraft.  

 

Jag kan även relatera mina tolkningar av intervjupersonernas berättelser till Romans (1990) 

dubbelarbete - resonemang. Hon menar, att skaffa barn hindrar inte män från att fortsätta med sitt 

yrkesarbete i någon större utsträckning, medan kvinnor måste anpassa sig efter barnen. Kvinnor har 

oftast hand om merparten av hushållsarbete samtidigt som de arbetar utomhus. Detta dubbelarbete 

begränsar kvinnors möjligheter att välja arbeten och arbetstider. Konsekvenserna av 

könsarbetsdelningen blir reducering av arbetstid och begränsade anställnings- och 

utvecklingsmöjligheter för kvinnor.  

 

Att individen i vårt individualiserade samhälle har ansvar för sig själv och måste ta risken, för de val 

han gör i sitt liv, kunde dessa individers upplevelser intyga. Ingen av dem hade räknat med någon 

nämnvärd hjälp från någon myndighet, organisation eller släkt och vänner för att hitta arbete. Alla 

verkade ha insett att man inte kan räkna med att någon annan ska ordna saker och ting åt en, utan 

individen själv bär ansvar för sitt eget liv och val. Ett tydligt kännetecken bland mina respondenters 

berättelser var deras syn på hjälp och stöd från myndigheter, framförallt arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen som anses vara en myndighet dit människor ska vända när de söker arbete 

upplevdes inte ha varit till någon hjälp alls. Något hopp och tillit till AF, just när det gällde att anvisa 

folk till arbete fanns inte där.  

 

Detta tillstånd kan jag relatera till Ulrich Becks & Elisabeth Beck-Gernsheims (2002) syn på 

individualiseringen och allt vad den har inneburit. De menar att den enorma valfriheten i dagens 

samhälle innebär vissa risker för den enskilde individen. Nämligen att individualiseringen inte bara 

tillåter utan det också kräver ett aktivt bidrag från individerna - många individuella val, långsiktig 

planering, god anpassningsförmåga m m. Även Arbetslivsinstitutets (nr.3/06) studie om det nya 

flexibla, ständigt föränderliga arbetslivet som sägs medföra otrygghet och osäkerhet för människor i 

arbetslivet kan i någon mindre grad relateras till mina tolkningar av respondenternas svar.    
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När det gäller valet av utbildningen och de förväntningar som mina respondenter hade på själva 

utbildningen verkade de vara nöjda eftersom de flesta hade valt utbildning efter intresse. Dock hade de 

flesta velat att utbildning och verklighet skulle komma lite närmare varandra. Ingen av de hade behövt 

gå arbetslös någon längre period, utan alla hade haft någorlunda lätt att få ett arbete även om det inte 

blev det arbete de velat ha. Några tydliga kännetecken på att mina respondenter skulle, p g a sitt kön 

eller ålder ha blivit diskriminerade på arbetsmarknaden har jag inte heller upptäckt. 

 

I teoriavsnittet beskrev jag hur individualiseringen har förändrat kvinnors situation i modern tid. I 

beskrivningen framgår det, bl a att kvinnors ställning i samhället har förändrats, vilket har lett till att 

de idag har mer tid och rum för sig själva för att göra vad de vill av sina liv. Mer specifikt innebär det 

att de utbildar sig, väntar med att skaffa barn, är aktiva på arbetsmarknaden och gör karriär. Viljan och 

strävan efter utveckling, antingen i form av fortsatta studier eller genom utvecklande arbetsuppgifter 

har varit ett utmärkande drag i alla mina respondenters berättelser. Det har påvisats, på ett eller annat 

sätt, att det är viktigt att känna att man utvecklas i sitt arbete. De har uttryckt att om vägen till 

personlig utveckling i arbetslivet skulle gå genom mer rörlighet på arbetsmarknaden skulle de tänka 

sig att pendla eller flytta för att få eller behålla ett bra arbete. De var väl medvetna om chanserna till 

både mer utvecklande arbetsuppgifter och högre lön om det blev så att de skulle behöva flytta eller 

pendla. 

 

 Därför såg de positivt på sina möjligheter att förflytta sig p g a arbete. De var även positivt inställda 

till att göra avkall på sin fritid (i alla fall i dagsläget eftersom de inte hade barn) om det skulle handla 

om ett bra arbete. Den typiska förväntningen på att kvinnor i en viss ålder ska börja föda barn och 

bilda familj hade kvinnorna i min studie uppenbarligen inte levt upp till eftersom ingen av dem hade 

denna traditionella familjestruktur. De hade i stället mer satsat på livet utanför hem- och 

familjevärlden och alla hade ”ett eget” liv. Ingen av dessa personer hade varit passiva utan alla hade 

aktivt sökt jobb och försökt hävda sig på arbetsmarknaden. En del hade t o m varit aktiva och sökt 

arbete redan under studietiden. Detta tolkar jag som stora ambitioner hos dessa kvinnor att hävda sig 

på arbetsmarknaden och därmed bli framgångsrika samhällsmedborgare. Dessa kvinnors levnadssätt 

har präglats starkt av individualiseringen och dess effekter.    

 

När två personer i en parrelation skaffar barn måste en av dem stanna hemma p g a barnet/barnen. 

Detta innebär då en inkomstminskning för familjen vilket oftast innebär att den ena parten måste 

fortsätta vara aktiv på arbetsmarknaden, medan den andra ska dra sig tillbaka (åtminstådne tillfälligt) 

för att sköta barnen. Vad orsakerna än må vara blir det oftast kvinnan som får stanna hemma och sköta 

om barnen och därmed även utföra det mesta av hushållsarbetet. Det är då kvinnan kan bli frånvarande 
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på arbetsmarknaden under en lång tid. Och det är då kvinnans anställning – och 

utvecklingsmöjligheter kommer att begränsas.   

 

För att jämför mina empiriska data med tidigare gjorda undersökningar tar jag hjälp av en rapport från 

tidigare forskningsavsnittet. Enligt rapporten som bl a undersökt huruvida kvinnor och män riskerar 

arbetslöshet om de planerar eller väntar barn, framgår det att speciellt blivande mödrar löper större risk 

för arbetslöshet. Rapporten tar även upp hur kvinnor blir särbehandlade på arbetsmarknaden om de 

kan tänkas bli gravida, är gravida eller har barn (SCB 2003).  

 

När kvinnorna i min studie hävdade att de kunna tänka sig pendla eller flytta p g a arbete, syftade de 

mer på sin nuvarande sociala situation - inga barn. De menade att det fungerar så länge de inte har 

barn, annars skulle det nog bli svårare. Enligt min tolkning av respondenternas svar var de medvetna 

om att det med barnafödande skapas mer jobb och ansvar som kräver tid, och troligast är att ansvaret 

till stor del får bäras av kvinnan. Därför skulle det bli svårare för dem att pendla. För att kunna sätta 

detta resonemang i relation till någon tidigare forskning gjorde jag en återgång till avsnittet. Enligt ett 

studieresultat (TCO 4/06) har en del av EU: s medlemsländer ett system som bygger på att mannen i 

familjen står för den ekonomiska försörjningen och kvinnan står för skötsel av hem och barn.  

 

Här kan det dyka upp frågor och funderingar som: Varför måste systemet struktureras på detta vis när 

även kvinnor förvärvsarbetar och är familjeförsörjare? Varför är det just kvinnor som ska ”offra” sina 

möjligheter till ett rikare arbetsliv? Enligt humankapitalteorin handlar det om att den med högst 

marknadsproduktivitet som kan få ut högst lön ägnar sig åt förvärvsarbete, medan den andre med 

högst produktivitet i hemmet ägnar sig åt detta. Varför det oftast blir kvinnan som stannar hemma 

beror, enligt denna teori, på att kvinnorollen innebär högre hemproduktivitet än mansrollen i och med 

de föder barn, de vårdar barn mer effektivt och de fostras till omsorgsarbetare.  

 

När kvinnor skaffar barn och därför måste stanna hemma innebär detta automatiskt att de också gör 

mer hemma. De gör även mer när de går tillbaka till arbete och detta s k dubbelarbete pågår hela tiden. 

Resultatet blir mindre tid och mer arbete att utföra. Dubbelarbetet leder till att kvinnors möjligheter att 

välja arbete och arbetstider minskar. De har inte längre tid för att pendla eller arbeta över eller flytta 

hur som helst i samband med ett arbete. Konsekvenserna blir begränsade anställningsmöjligheter.  
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7. Slutsats och slutkomentar  
 

Det är nu dags att avrunda det hela med ett par sammanfattande slutsatser och slutkommentarer. 

Slutsatsen ska sätta det resultat jag uppnått i relation till de i syftet uppställda ambitionerna. Här ska 

jag kolla om jag verkligen har undersökt det jag ville undersöka och i så fall vilka är de uppnådda 

resultaten. Kvinnors situation - deras rättigheter i samhället och på arbetsmarknaden är ett så pass 

laddat och uppmärksammat ämne idag att jag finner det av intresse att lämna några egna reflektioner 

som slutkomentar kring ämnet. Jag kommer även att ge förslag på vad som skulle vara intressant att 

undersöka vidare.  

 

7.1  Slutsats  
 

Syftet med denna uppsats var att studera om jag kunde hitta några mönster i mina 

RESPONDENTERS: s berättelser som indikerade på att dessa individer har haft en tuffare 

etableringsprocess på arbetsmarknaden vilket i sin tur berodde på deras kön och sociala roll 

samt om det har skett en förändring. Särskilt stor vikt skulle läggas vid upplevelser som indikerade 

på om dessa kvinnor p g a sitt kön och även ålder (barnafödande ålder) har upplevt/upplever mindre 

anställning - och utvecklingsmöjligheter.  I strävan att uppfylla mitt syfte har jag använt mig av både 

empiriska och teoretiska studier. Det övergripande tillvägagångssättet har dock bestått av att analysera 

sex kvinnors utsagor i form av intervjuutskrifter. Litteraturstudierna har fungerat som underlag för 

mina empiriska data där jag ständigt har försökt upptäcka eventuell anknytning mellan dessa delar. 

Följande är de slutsatser som jag kunnat dra: 

 

• De flesta, 4 av 6, kvinnor påpekade att det var nog enklare för män att få anställning. Skälet 

till detta, påstod de vara arbetsgivarnas ståndpunkt – kvinnor kommer att vara borta från 

arbetet p g a barnafödande. De påpekade även att kvinnors arbetsmarknadsfrånvaro leder till 

begränsade utvecklingsmöjligheter. Jag kunde också se en koppling mellan dessa upplevelser 

och de literatustudier som jag har gjort. 

• Jag kunde vidare notera att mina respondenters livsstil i stor utsträckning hade präglats av 

modernitetens mest framstående drag på socialsituationsnivå – individualiseringen. Alla 6 

kvinnor verkade ha satsat på utbildning, yrke och en aktiv närvaro på arbetsmarknaden. De var 

också medvetna om att det krävs ett aktivt bidrag från individen för att denne skall kunna 

hävda sig på arbetsmarknaden.   

• Trots den tuffa arbetsmarknaden och den ovissa framtid som högskoleutbildade kan möta 

finns det goda möjligheter till ett arbete efter avslutade studier även om det många gånger 

kanske inte är ”rätt” arbete. Man får räkna med många tillfälliga arbeten som dessutom kanske 
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inte stämmer med ens utbildning, innan man får ”rätt” arbete. Denna uppfattning har jag fått 

utifrån respondenternas berättelser då många av dem hade gått igenom detta. Ingen av dessa 

kvinnor upplevde att de hade blivit diskriminerad p g a sitt kön eller sin ålder, utan de flesta 

hade fått ett arbete utan några nämnvärda svårigheter. Däremot var det inte alla som tyckte att 

de hade ett arbete i nivå med sin utbildning.   

• Trots att dessa kvinnor hade levt upp till det individualiserade samhällets förväntningar och 

krav – de var utbildade, yrkesarbetande, självförsörjande och självständiga individer – verkade 

de flesta av de vara medvetna om att kvinnors, jämfört med männens, begränsade möjligheter 

på arbetsmarknaden.  

 

7.2   Slutkommentarer  
 

Som samhällsmedborgare och kvinna har jag blivit både positivt och negativt påverkad av de 

kunskaper jag har anskaffat genom denna studie. Positivt påverkad p g a de uppoffringar och de 

insatser kvinnor genom tiderna har gjort för att åstadkomma dagens levnadsförhållanden för sitt kön. 

De levnadsförhållanden och möjligheter som jag idag kan dra nytta av och forma mitt liv i. Jag känner 

stolthet över att tillhöra det kön som med stor möda gjort det möjligt för mig att se de orättvisor i 

samhället som kvinnor lever i och kan vara kritisk mot dessa. Negativt påverkad blir jag av det faktum 

att vi kvinnor fortfarande lever i en underordnad position där vi inte alltid har lika stora möjligheter till 

självförverkligande som vårt motsatta kön, då mycket av vår tid och energi måste läggas på att 

övervinna hinder istället för att uppnå vår fulla potential i arbetslivet och förverkliga våra drömmar.  

 

Vi föder barn och det kan ingen ändra på, inte för att det är det som behöver ändras, men att vi av 

denna anledning ska behöva särbehandlas på arbetsmarknaden går fullständigt att ändra på. Att föda 

barn är inte problemet här, utan problemet ligger i hur vi, män som kvinnor, resonerar kring 

barnafödande och allt ansvar som därefter skapas. Problemet är att vi lever i en värld där könens 

sociala roller ständigt reproduceras – kvinnor är produktiva i hemmet och mannen i arbetslivet - och 

den reproducerande kraften bakom detta är: Att det är som det är nu, för att det var som det var förr.  

 

7.3  Förslag på vidare forskning 
 

Om jag någon gång i framtiden skulle bestämma mig för att skriva en magisterexamen i sociologi 

skulle jag fortsätta med samma ämne och göra en större undersökning där både män och kvinnor 

ingick. Det skulle vara intressant att få veta hur män ser på anställning - och utvecklingsmöjligheterna 

på arbetsmarknaden beroende på vilket kön man tillhör.  
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Bilagor  
 
 

Bilaga 1                                     

Missivbrev 

 
Kära tidigare Mdh- Student! 
 
Vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap (ISB) vid Mälardalens högskola 
bedrivs just nu ett forskningsprojekt (Mobilprojektet) som handlar om högskoleutbildades 
förankring och rörlighet på arbetsmarknaden där syftet är att förstå hur villkor och 
förhållanden på arbetsmarknaden förändras mer generellt. En viktig aspekt är därför att se hur 
man inom gruppen högskoleutbildade formulerar strategier för sitt agerande på 
arbetsmarknaden. Förhållanden som kan spela roll är hur stödet och informationen från 
högskolan, arbetsmarknadens organisationer och mer personliga nätverk ser ut och kan 
aktiveras. Vi är också intresserade av att få veta vilka förväntningar som tidigare studenter 
haft på sina utbildningar för att kunna erbjuda ett förbättrat planeringsunderlag inom Mdh. 
Det får betydelse vid formulering av kursutbud och i arbetet med rekrytering av studenter 
samt hur samarbetet med ”regionens aktörer” kan utvecklas (andra utbildningsanordnare, 
arbetsgivare, andra organisationer och myndigheter, såsom AF och AMS).  
 
Det skulle vara av stor betydelse för projektet om Du hade möjlighet att medverka i 
undersökningen. Att vi frågar just dig beror på att du är en av de studenter som under hösten 
2004 tog ut sin examen eller uppnådde minst 120 poäng inom något av ämnesområdena 
teknik, ekonomi och samhälls- och beteendevetenskap. Självklart kommer Din medverkan att 
behandlas på ett sätt som garanterar Din anonymitet utanför forskar/studentgruppen.  
 
Vi kommer att följa upp detta brev med ett telefonsamtal under v 15 eller 16 för att erbjuda 
ytterligare information eller för att boka en intervju med Dig.  
 
Projektgruppen består av tre forskare och lärare vid ISB samt en grupp studenter som under 
våren avser att skriva sina C-uppsatser i sociologi inom projektet ram.  
De studenter som kommer att kontakta dig är:  
 
Namn e-postadress, telefon/mobilnr  Namn e-postadress, telefon/mobilnr 
…………………………   ………………………………. 
 
Västerås/Eskilstuna 2006-04-07 
 
Vänliga hälsningar  
för projektgruppen genom 
 
 
Tola Jonsson (fil.dr. prefekt) tola.jonsson@mdh.se 
Paula Mählck (fil.dr.) paula.mählck@mdh.se 
Tommy Törnqvist (fil.dr.) tommy.törnqvist@mdh.se 
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Bilaga 2  
 
Sammanställning av urval av intervjupersoner och bortfall inom Mobilprojektet 
”Högskoleutbildades etablering på arbetsmarknaden”  
 
 
I undersökningen har används det offentliga registret för registrering av studiepoäng och examina vid 
Mälardalens högskola (LADOK) för att skapa en urvalsram. Vid arbetet att upprätta denna ram har 
högskolans LADOK-ansvarige,  Östling, bidragit med sin expertkompetens.  Urvalsramen omfattade 
totalt 233 studenter vid högskolan som avlagt examen under perioden från juni till december år 2004 
inom någon av de utbildningar som anges här nedan. Minimikravet i vårt urval är att den examen man 
tagit ut minst omfattat 120 högskolepoäng. Undantag har gjorts för fyra intervjupersoner som inte tagit 
ut sin examen under angivna tidsperiod, utan vid annat tillfälle, men som i övrigt uppfyllt 
urvalskriterierna. Avsteget gjordes för i några enskilda fall underlätta att få tillgång till 
intervjupersoner efter problem med bortfall. 
 
Bortfallet i samband med de 70 intervjuer som ingått i undersökningen har omfattat 23 personer från 
ordinarie urvalet. För att kompensera för detta bortfall har varje intervjuare fått två extra 
reservpersoner som man i första hand kontaktat (totalt har 7 intervjupersoner hämtats från den listan). 
När inte dessa har räckt till har en gemensam lista på reservpersoner upprättats från vilken namn har 
kunnat inhämtas vid behov (totalt har 16 intervjupersoner hämtats från den listan).  
 
Vid intervjuarnas redovisning av bortfall framkom följande orsaker: 
 
Ville inte delta: 7 
Tidsbrist/flyttat: 5 
Ej svar efter ett flertal uppringningar: 5 
Ej nåbar adress: 7 
 
Inom projektets ram har 15 C-nivåstudenter arbetat med sina uppsatser. Var och en har genomfört 5 
intervjuer som transkriberats. Inför uppsatsarbetet har man haft tillgång till samtliga 70 genomförda 
intervjuer som urvalsram. Från detta har ett riktade urval gjorts, som har bestämts av uppsatsernas 
olika problembeskrivningar, vilket givit möjlighet till en god precision vid val av respondenter. Detta 
förfarande har inneburit att uppsatsförfattare använt även intervjuer som man själv inte genomfört.  
 
Här redovisas det faktiska urvalet fördelat på utbildningar, kön och ålderskategorier. Inom parentes 
anges urvalet före bortfall och inbyten av reservpersoner. Skillnaderna beror delvis på att det faktiska 
urvalet beräknas på 70 intervjuer medan det primära urvalet omfattade 75. Skillnaden beror på att en 
av intervjuarna ännu inte genomfört sina fem intervjuer. Övriga skillnader består i att urvalet inom 
utbildningsgrupperna Social omsorg, Missbruk och Välfärd samt IMF ökat något. Något färre män 
ingår också, men motsvarar nu mer fördelningen i urvalsramen. Skillnader i åldersfördelningen är små. 
 
 
 Beteenevet V+E Soc omsorg, 

Missbruk, Välfärd 
Datateknik, 
Energiteknik 

Byggteknik, 
Miljöteknik 

Totalt urval 12           (15) 20              (18) 8                (10) 8                (10) 
Kvinnor 11           (12)  16              (15) 2                 (2) 6                 (6) 
Män 1              (3) 4                 (3) 6                 (8) 2                 (4) 
född – 1969 3              (5) 12               (8) 2                 (2) 0                 (0) 
1970-1977 4              (4) 4                 (6) 4                 (4) 4                 (6) 
1978 - 4              (6) 4                 (4) 2                 (4)        4                 (4)      
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 Ekonomprogram 
V+E 

IMF Totalt antal Andel av 
urvalet 

Andel i 
urvalsramen  
N=233 

Totalt urval 14                (16) 8            (6) 70           (75)   
Kvinnor 8                   (9) 6            (4) 49           (48) 70% (64 %) 71 % 
Män 6                   (7) 2            (2) 21           (27) 30% (36 %) 29 % 
född – 1969 5                   (5) 1            (0) 23           (20) 33% (27 %) 30% 
1970-1977 2                   (5) 2            (3) 21           (28) 30% (37%) 33 % 
1978 - 7                   (6) 4            (3) 26           (27) 37% (36 %) 37 % 
 
 
Utbildningsbeteckningar: 
 
Beteendevetenskapliga programmet 120-160 p Västerås + Eskilstuna 
Beteendevetenskapliga programmet, Social omsorg 120-160 o 
Missbrukarvårdsprogrammet 120 p 
Välfärdsarbete med inriktning mot rehabilitering 120 p 
Datavetenskapliga programmet 80-180 p 
Energiteknik (utbildningen ingår numera i andra program) 
Byggnadsingenjör 120-180 p 
Miljöteknik (utbildningen ingår numera i andra program) 
Ekonomiprogrammet 120-160 p Västerås + Eskilstuna 
Internationella markandsföringsprogrammet – IMF- 120-160 p  
 
 
Sammanställningen har upprättats av Tommy Törnqvist 2006-05-28. 
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Bilaga 3 
 
Frågeguide 
 
 
ÖPPNINGSFRÅGA 
 

DU TOG UT DIN EXAMEN UNDER HÖSTEN 2004. 
 

BERÄTTA VAD SOM HÄNT SEDAN DESS? 
(alternativ: har fått jobb, har bytt jobb, har jobb på gång, söker jobb, fortsatt att 
studera, har valt att göra andra saker: rest, ägnat tid till familjen, ägnat mig åt 
fritidssysslor) 

 
 BLEV DET SOM DU VILLE?  
 VAD BLEV BRA OCH VAD BLEV MINDRE BRA? 
 VAD VILL DU ÄNDRA PÅ? 
 VILKA MÖJLIGHETER HAR DU ATT ÄNDRA PÅ DET SOM HÄNDE? 
   
 
OM DU HAR JOBB: 
  
 BERÄTTA KORT VAD DU GÖR PÅ DITT JOBB? 
 (avbryt om det blir en alltför detaljerad genomgång) 
 
 HUR FICK DU KONTAKT MED DIN NUVARANDE ARBETSGIVARE? 
  

VARFÖR TROR DU ATT JUST DU FICK JOBBET? 
 

 HAR DU RÄTT UTBILDNING FÖR JOBBET? 
(alternativ: överkvalificerad, underkvalificerad i förhållande till min utbildning, 
saknar koppling till min utbildning, fast jobb, deltidsjobb, tillfälligt jobb) 

  
KOMMER DU ATT BLI KVAR PÅ DET HÄR JOBBET? 

 
 OM JA – VARFÖR? 
  

VAD KRÄVS FÖR ATT DU SKA BYTA JOBB? 
(alternativ: karriärväg, högre lön, intressantare uppgifter, högre befattning, större 
inflytande, fast anställning, heltid)  
 
OM NEJ – VARFÖR, OCH VAD VILL DU BYTA TILL? 
 
KAN DU TÄNKA DIG ATT FORTSÄTTA MED NÅGON FORM AV 
STUDIER? 
VARFÖR? NÄR? VAD?  
 
 
HAR DU ERFARENHETER AV ATT FLYTTA ELLER ATT PENDLA I 
SAMBAND MED NUVARANDE/TIDIGARE JOBB ELLER STUDIER? 
(alternativ: skilj ut i frågan som gäller att flytta respektive pendla) 
 
HUR SER DU PÅ DINA MÖJLIGHETER ATT FLYTTA ELLER ATT PENDLA 
FÖR ATT FÅ JOBB ELLER BYTA JOBB? 
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VAD TROR DU ATT DU SKULLE VINNA/FÖRLORA PÅ ATT BÖRJA 
FLYTTA ELLER PENDLA? 
(alternativa konsekvenser: öka lönen, öka chanserna till intressantare jobb, öka de 
sociala kostnaderna, svårt att få arbets- och privatliv att fungera tillsammans, 
utfallet beror på var man flyttar och hur långa pendlingstiderna blir) 
 

OM DU ÄNNU INTE HAR FÅTT JOBB: 
 
 VAD STRÄVAR DU EFTER ATT FÅ FÖR JOBB? 
 VAD GÖR DU FÖR ATT HITTA ETT SÅDANT JOBB? 
 
 
OM UTBILDNINGEN 
 

VARFÖR VALD DU DEN UTBILDNING/ DET UTBILDNINGSPROGRAM DU 
NU SLUTFÖRT? 
(alternativ: utbildningen gick på rätt ort, visst väldigt lite om utbildningen, ens 
lump att det blev den här utbildningen, spännande innehåll, har alltid varit 
intresserad av sociala, tekniska resp ekonomiska frågor, säker på att få jobb efter 
studierna) 
 
TÄNKTE DU NÅGON GÅNG PÅ ATT VÄLJA EN ANNAN UTBILDNING? 
VILKEN? VARFÖR? 
 
HUR SÅG DU PÅ DITT YRKESVAL UTIFRÅN CHANSERNA ATT FÅ ETT 
JOBB EFTER AVSLUTADE STUDIER? 
 
HAR DINA FÖRVÄNTNINGAR INFRIATS ELLER  UTEBLIVIT? 
 
HADE DU KONTAKT MED NÅGON TÄNKBARA ARBETSGIVARE UNDER 
DIN STUDIETID? 
(alternativ: hade redan före studierna sådana kontakt, arbetare redan under 
studierna hos arbetskrivaren, fick kontakt under studietiden, arbetsplatsplacerad 
praktik, saknade helt kontakt med någon arbetsgivare) 
 
HUR TYCKER DU ARBETSGIVARNAS KUNSKAP/ATTITYD TILL DIN 
UTBILDNING ÄR? 
(alternativ: underskattar vad jag kan, saknar uppfattning om utbildningen, god 
kunskap, inte sällan egen erfarenhet av studieprogrammet, stora förväntningar på 
vaga grunder) 
  

 
OM KONTAKTNÄTVERKET 
 
 NÄR BÖRJADE DU AKTIVT SÖKA JOBB? 
 

BERÄTTA HUR DU GICK TILL  VÄGA  
(alternativ: tidningsannonser, via Internet, direkt erbjudande från arbetsgivare, 
sökte själv kontakt med arbetsgivare, kontakt förmedlad genom bekanta, 
arbetsförmedling, kontakt genom examensarbete, kontakt via högskolan) 
 
VILKA PERSONER HAR DU FÅTT STÖD FRÅN UNDER TIDEN DU LETAT 
JOBB? (FÖRE ELLER EFTER AVSLUTADE STUDIER)  
(alternativ: stödjande, orienterande, förmedlande) 
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Följdfrågor för att täcka av ”piltavlan” olika cirklar: 
 
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN DIN FAMILJ ELLER 
SLÄKTINGAR? 
 
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN VÄNNER,  
STUDIEKAMRATER, GRANNAR ELLER ANDRA SOM DU KÄNNER BRA? 
 
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN NÅGON MYNDIGHET 
ELLER ORGANISATION? 
(alternativ: Arbetsförmedlingen, Högskolan, Försäkringskassan, Fackföreningen, 
annan) 
 
HAR DU HAFT KONTAKT MED ARBETSFÖRMEDLINGEN 
 
OM JA: VAD ÄR DINA ERFARENHETER FRÅN DEN KONTAKTEN? 
BERÄTTA VAD SOM HÄNDE? 
 
OM NEJ: VARFÖR HAR DU INTE VALT ATT KONTAKTA 
ARBETSFÖRMEDLINGEN? 
  
HAR DU FÅTT NÅGOT STÖD ELLER HJÄLP FRÅN HÖGSKOLANS SIDA?  
 
OM JA: HUR OCH FRÅN VEM? 
 
(Alternativ:   
Tre typer av relationer:  

• privata (familjen, släkt, det sociala arvet)  
• egenutvecklade (vänner kollegor, grannar etc.)  
• institutionella (högskolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

fackföreningar, andra) 
Tre typer av innehåll:  

• stödjande – allmän social support;  
• orienterande – visa vägar på arbetsmarknaden;  
• förmedlande – hjälpa till att knyta konkreta kontakter.) 

 
VILKA PERSONLIGA EGENSKAPER ANSER DU VARA 
VIKTIGA/AVGÖRANDE FÖR ATT DU SKA KUNNA HÄVDA DIG PÅ 
ARBETSMARKNADEN? 
(alternativ: rätt ålder, rätt kön, personliga egenskaper (social kompetens, 
förmågan att ”förpacka sig själv”, framhålla sina individuella meriter, bra på att 
”snacka”), annan arbetslivserfarenhet, goda referenser, personliga kontakter på 
företaget, tidigare arbete på företaget, utlandsstudier, bra högskolebetyg, 
högskoleexamen) 
 
VILKA ÄR DINA STARKA SIDOR OCH VILKA ÄR DINA SVAGA SIDOR? 
(alternativ: känner du otrygghet, osäkerhet, att du är utelämnad utan stöd, att du 
får ta hela risken med ditt val av utbildning och jobb, att samhället olika 
institutioner ger litet stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden, att arbetsgivare 
ställer orealistiska krav) 
 
HUR HAR DU UPPLEVT TIDEN SOM ARBETSSÖKANDE? 
(alternativ: stressande, otrygg, ”krisig”, spännande, lärorik) 
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OM LIVSSITUATIONEN 
 

BESKRIV DIN SOCIALA SITUATION? 
(alternativ: familj, barn, boende, resor (bil, allm. kommunikationer) intressen vid 
sidan av arbete,  ålders- och könsbestämda restriktioner i valet av arbete och 
vardagsliv) 
 
HUR SER DU PÅ RELATIONEN MELLAN ARBETE OCH FRITID? 
HUR KAN MAN FÖRENA DESSA? 
VAD ÄR DU  BEREDD ATT GÖRA AVKALL PÅ I DIN VARDAG FÖR ATT 
FÅ ETT BRA JOBB?  
 
 

SLUTFRÅGA 
 
 ÄR DET NÅGON FRÅGA DU SAKNAR? VILKEN? 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!!  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


