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Förord 
 
Vi vill särskilt tacka Mobil-projektet vid Mälardalens Högskola som låtit oss skriva vår C – 

uppsats inom projektets ramar. Ett särskilt tack vill vi rikta till de intervjupersoner som ställt 

upp och svarat på våra frågor, utan deras medverkan hade vi inte kunnat genomföra vår 

studie. Genomförandet av dessa och transkriberingen som därefter följde har var och en av oss 

självständigt stått för. Samtliga textavsnitt i uppsatsen har av oss utarbetats gemensamt. 

Vidare vill vi även tacka Pär Engholm vår handledare som tog över handledarskapet efter 

Paula Mählck. Han har fått oss att reflektera över teori och metod samt kritiskt 

förhållningssätt till litteraturen och därmed stärkt oss i vår ambition att spegla det vi 

inledningsvis ville. Det vill säga den feministiska ansats vi inlett vårt skrivande med. Efter det 

han gett sina kommentarer sammanställde vi uppsatsen med studiehandledningen som grund. 

Vi vill även tacka våra familjer som visat stor förståelse när vi under denna tid inte har varit 

tillgängliga för dem. Ett avslutande tack tillägnas Tola Jonsson som under sin semester läst 

och gett oss en del synpunkter på uppsatsen. 

 

 

 

Charlotta Bjälkebring   Anneli Fernqvist 

 



 
 
Sammanfattning 
Vi intervjuade tio högskoleutbildade om hur deras livssituation påverkade deras 

etableringsprocess på arbetsmarknaden och deras syn på sin yrkeskarriär. Särskilt intresse 

riktades mot deras syn på pendling och flyttning. De frågeställningar vi sökte svar på var: 

Finns det skillnader i synen på mobilitet det vill säga pendla och flytta som kan kopplas till 

kön, familjesituation och klassposition? Påverkar dessa skillnader respondenternas etablering 

på arbetsmarknaden och yrkeskarriär? Finns det social konstruerade maktordningar som 

direkt eller indirekt påverkar individens handlingsval och upplevda handlingsutrymme? 
Vi använde begreppet intersektionalitet som en tankemodell för att se hur olika maktordningar 

samverkar. De teorier vi tolkade undersökningsresultat mot bestod av Bourdieus teori om 

klassposition, teorin om könsmaktsordningen samt Bourdieus familjebegrepp.  

 

Det som skiljde de intervjuade åt var om deras sociala liv inkluderade familj eller inte. I 

studien framkom att de respondenter som hade familj inte kunde tänka sig att flytta eller 

pendla längre sträckor för att göra yrkeskarriär oavsett om man var kvinna eller man. 

Respondenterna tar även upp andra hinder såsom ägande av bostad, barnens skola och sociala 

nätverk. Klart framgick att det är svårt att förena arbete och karriär när man är 

småbarnsförälder. 

 

De personer med utomnordisk härkomst som vi intervjuat var över lag mer pendlingsbenägna. 

De ansåg att yrkeskarriären var viktig liksom att arbetet stämde med den utbildning de hade.  

 

 

Sökord: högskoleutbildades etableringsprocess, arbetsmarknad, rörlighet, rumslig mobilitet, 

pendling, migration, etnicitet, familj, könsmaktsordning.  
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1. Inledning och syfte 

1.1 Inledning  
Utbildning är idag viktigt för att kunna få ett arbete, men även för att ändra sin livssituation. 

Dessutom ställer arbetsmarknaden större krav på flexibilitet än tidigare. Högskoleutbildades 

svårigheter att få arbete efter examen är även ett aktuellt ämne i den politiska debatten och i 

media och kan därför sägas vara av allmänt intresse att studera. Vårt personliga intresse för 

ämnet grundar sig i att vi själva är vuxenstuderande och har förhoppningar om att 

högskolestudierna ska ge oss bättre förankring på arbetsmarknaden, med syfte att livets pussel 

i stort skall gå ihop för oss själva och våra familjer. 

 

Denna uppsats ingår i en delstudie inom forskningsprojektet, MOBIL - projektet1 som pågår 

vid Mälardalens högskola. Delstudien syftar till att beskriva och analysera hur studenter som 

tagit högskoleexamen har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. I vår uppsats belyses 

frågeställningar om hur olika faktorer i ”livssituationen” begränsar och möjliggör rörlighet på 

arbetsmarkanden och därmed i förlängningen etablering och yrkeskarriär. Faktorer som vi 

fokuserar på är kön, familjesituation och socialbakgrund.  

 

Frågor som vi försöker besvara är: Finns det mönster som visar på olikheter i livssituationen 

som påverkar etablering på arbetsmarknaden och yrkeskarriär? Finns det tillexempel 

könsskillnader och skillnader i familjesituation när det gäller hur man ser på mobilitet, det vill 

säga på att pendla eller flytta?  

 

1.2 Disposition 
C-uppsatsen består av sex delar: Den första innehåller, förutom denna inledning, även syftet. I 

den andra delen redogörs för teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Även tidigare 

forskning med anknytning till uppsatsens frågeställningar redovisas. I den tredje delen 

behandlas metodfrågor. Datainsamling, urval och genomförande beskrivs. Etiska aspekter tas 

också upp. Resultatet redovisas i del fyra och i del fem analyseras resultatet i relation till teori 

och tidigare forskning. Slutligen, i del sex, sluter vi cirkeln genom att presentera inom vilka 

områden som vi anser att ytterligare forskning kan vara av intresse. 

                                                 
1 http://www.mdh.se/isb/datakallan/mobil.shtml 
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1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur livssituationen påverkar synen på 

mobilitet och hur denna i sin tur påverkar etablering på arbetsmarkanden och yrkeskarriär. De 

faktorer i livssituationen som vi riktar särskilt intresse mot är kön, familjesituation och 

socialbakgrund.  

Våra frågeställningar är:  

• Finns det skillnader i synen på mobilitet, det vill säga att pendla och flytta, som kan 

kopplas till kön, familjesituation och klassposition?  

• Påverkar dessa skillnader respondenternas etablering på arbetsmarknaden och 

yrkeskarriär? 

• I vilken utsträckning kan de mönster som påvisas tolkas utifrån den teoriansats som 

antas i studien och som utgår från att det finns socialt konstruerade maktordningar 

som direkt eller indirekt påverkar individens handlingsval och upplevda 

handlingsutrymme?   
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2. Teori och tidigare forskning 
 
I avsnittet behandlas våra teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Inledningsvis redogörs 

för begreppet intersektionalitet. Vi ser det främst som ett begrepp som bidrar till att öka vår 

förståelse för hur olika maktordningar verkar i livssituationen. Vidare redovisar vi de teorier 

och begrepp som vi har funnit relevanta för att förståelsen av empirin. Slutligen presenteras 

tidigare forskningsresultat, vilka våra resultat kommer att relateras till. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
När sociologer försöker förstå relationer mellan grupper eller kategorier görs det ofta utifrån 

ett maktbegrepp. Med makt menar man då att en grupp är överordnad och den andra 

underordnad. Man talar tillexempel om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män 

som en könsmaktsrelation eller könsmaktsordning i vilket mannen är överordnad och kvinnan 

underordnad. På liknande sätt kan man beskriva relationen mellan svenskar och andra etniska 

grupper, mellan högutbildade och lågutbildade och så vidare. För att redovisa hur vi ser på 

hur olika maktrelationen förhåller sig till varandra och hur de påverkar direkt eller indirekt i 

individens livssituation väljer vi att utgå från begreppet intersektionalitet.  

 

Begreppet intersektionalitet används inom den internationella forskningen när man studerar 

förtryck, rättigheter och fördelningspolitik. 2 Det introducerades inom feministisk forskning i 

USA. En förgrundskvinna är Kimberle Williams Crenshaw. Hon studerar färgade kvinnors 

situation och våldet som utövas mot dem.3 Nina Lykke menar att det finns goda skäl att 

bereda plats för begreppet inom feministisk teori och politik idag i Sverige. Då begreppet 

innehåller en förståelse av maktordningars inbördes relationer och dimensioner. Hon menar 

att dessa maktordningar och deras följder är oskiljaktigt förenade med varandra genom en 

kraftfull växelverkan vilka möts i en skärningspunkt. Genom att analysera ett fenomen med 

utgångspunkt i denna tolkningsram kan man bättre förstå fenomenet.4 Begreppet är komplext 

och har på så vis hamnat i centrum för heta debatter. Den kritik som förts fram mot Lykkes 

synsätt ifrågasätter begreppets relevans i ett svenskt feministisk sammanhang. Kritikerna 

menar att man inte bara kan hitta samband i en skärningspunkt, utan sambanden kan hittas i 

ett mönster av skärningspunkter vilka samverkar med varandra. De menar vidare att begreppet 

                                                 
2 Nira Yval-Davis, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3.05 
3 Crenshaw,Intersektionality, Mapping the margins 
4 Lykke, N. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1.03 
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inte i sig är kopplat till något särskilt problem eller till någon specifik maktförståelse och 

därför anser de att begreppet framstår som en tom markör och därför inte kan användas som 

en teoretisk ram. De menar vidare att det finns en fara i att använda intersektionalitet utan att 

tänka på ett mera djupt sätt som relateras till de teorier som det kan vara en syntes av; 

postkolonial feministisk teori, poststrukturalism, den svarta feminismen och så vidare. Detta 

till skillnad mot Nina Lykke som anför att begreppet kan tillskrivas skiftande betydelser och 

kan användas analytiskt i olika syften.5 Själv avfärdar hon kritiken och vidhåller att 

intersektionalitet kan användas inom feministisk teori. I syfte att undersöka socio-kulturella 

hierarkier och hur maktordningar interagerar och skapar inklusion eller exklusion runt 

diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, 

sexualitet, ålder/generation och så vidare. Hon menar att syftet med detta begrepp är att 

användas för analys av hur kategorierna interagerar med varandra.6  

Vi ser att det finns olika tolkningar vilket öppnar för olika sätt att använda sig av begreppet 

intersektionalitet. En del anser att man ska söka efter skärningspunkter mellan olika 

maktordningar för att kunna hitta samband/skillnader som förklarande modell i ett 

skärningsmönster. Andra anser att svaret på forskningsresultatet finns i en skärningspunkt. I 

vår uppsats utgår vi från livssituation där kön, familjesituation, och klassposition utgör 

faktorer som ingår i ett skärningsmönster.  

 

2.2 Teoretiska begrepp  
I syfte att nå en djupare kunskap om ”verkligheten” behövs teoretiska begrepp. De används 

framför allt för att tolka och analysera empirin. De begrepp som vi valt för att försöka förstå 

vår empiri är: 1) Bourdieus teori om sociala positioner eller klasspositioner, 2) teorin om 

könsmaktsordningen som den definieras av bland annat Holter och 3) begreppet 

familjesituation i Bourdieus tappning. Vår metod och teoretiska ram utgår inte från att 

generera eller pröva allmänna teorier, utan att beskriva berättelser och analysera dem utifrån 

samhällskontext. Det vi ser är en del av ett sammanhang vilket omfattar både samhällets 

strukturer, individen och den närmaste omgivningen. Med denna analysmodell kan vi få fram 

kunskap om våra respondenters tid i valet av utbildning fram till etablering på 

arbetsmarknaden.7  

                                                 
5 Carbin, M & Tornhill, S. Kvinnovetenskaplig tidskrift,3.04  
6 Lykke, N. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2-3.05 
7 Salminen mfl, 1994, sid. 40-42 
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Vår teoretiska förståelse för hur olika faktorer samverkar och manifesteras i livssituation 

bygger dels på intersektionalitetsteorin och Bourdieus teori om social- eller klassposition. 

Inget av perspektiven fokuserar direkt på maktrelationer, men kan ändå användas för att förstå 

hur olika maktrelationer samverkar. 

 

Bourdieu har i sina studier intresserat sig för att förstå hur sociala positioner eller 

klasspositioner konstitueras och därmed kan förstås. Hans teori inrymmer en mångfald av 

begrepp som fält, kapital och habitus vilka vi inte kommer att gå närmare in på här. Hans teori 

är avsedd för undersökningar av många olika slag, som tillexempel mannens dominans över 

kvinnan och skillnader mellan över- och underklass. Han visar hur individer, grupper och 

strukturer går ihop och är invävda i varandra och kan förstås som klasspositioner eller sociala 

positioner.  

 

Bourdieu använder begreppet klassposition på ett annorlunda sätt än vad som är vanligt i 

marxistisk teoribildning. Han hävdar att klassen inte bara utgör positioner i själva 

produktionsprocessen, utan även är beroende av kultur, utbildning, det sätt vi uttrycker oss, 

vårt språk, våra sociala nätverk samt de ekonomiska resurser vi förfogar över. Sammantaget 

bestämmer detta vår klasstillhörighet. Enligt Bourdieu konstrueras ”klass” i det sociala 

rummet via de sociala gränser som avgränsar skillnader i egenskaper eller sammanför 

medlemmar eller agenter till varandra i ett socialt rum med olika dimensioner. 

Klasstillhörighet definierar avståndet och samhörigheten vid mötet, eller avståndet och 

särskillnaden mellan människor. Människor kommer närmare eller längre från varandra på 

grund av sina egenskaper, dispositioner, tycke och smak. Han menar också att det är lättare att 

samla och mobilisera en grupp av människor med liknande intressen och med samma 

symbolvärden. Dessa grupperingar kallas klasser, vilka är teoretiskt sammansatta och kan 

inkludera kön, konsumtionsmönster, etnisk tillhörighet, utbildning eller mobilitet.8 

Reproduktionen av klass syftar inte till att ”lära sig läxan utantill” utan omformas dialektiskt i 

vardagen genom relationen till den makt varifrån symbolvärdena härstammar. 

 

Vi ser därmed att det både i Bourdieus tankemodell och i intersektionalitetsteorin finns ett 

                                                 
8 Bourdieu, P.1995, sid, 20ff 
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hierarkiskt och socialt strukturerat samhälle som ger olika förutsättningar för olika individer. 

Social position eller klassposition beror på hur klasstrukturerna reproduceras och/eller 

omvandlas i ett samspel mellan individen och familjen eller andra grupper i vilket 

handlingsmönster skapas, samtidigt som den ger uttryck för den övergripande 

samhällstrukturen.9  

 

Könsmaktsordningen definieras av Harriet Holter som den maktordning som råder när 

manliga normer har företräde framför kvinnliga.10 Det vill säga den ordning där män har mer 

makt än kvinnor. Termen könsmaktsordning syftar till att beskriva de underliggande 

mekanismer som ger upphov till ojämlikhet mellan man och kvinna. Analys görs med 

utgångspunkt i könsmaktssystem, i vilka man påvisar vad det är i samspelet mellan könen 

som leder till att ojämlikhet vidmakthålls och återskapas.11 Här kommer relevansen för 

begreppet om genus in. Det vill säga termen om det sociala könet. Det tydliggörs i engelskan, 

där man har ett ord för det biologiska könet - sex - och ett annat för det sociala könet - 

gender.12 Med genus menas det kön som är socialt och kulturellt betingat i en systematisk 

ordning som förutbestämts av samhällets kultur. Distinktionen som uppnås mellan dessa två 

termer (kön och genus) är möjligheten att se olikheten mellan biologi och sociala mönster i 

den kultur man befinner sig. Vi föds alla med ett kön, samtidigt har vi relationer till andra för 

att lära oss rollen av kön. Vad det gäller genusteorin innebär den att man kan urskilja 

strukturella maktordningar mellan det biologiskt manliga och kvinnliga könet även kallad 

könsmaktsordning. När det gäller männen i könsmaktsordningen innebär det att de 

upprätthåller sin makt via inlärt socialt beteende. På samma sätt är det inlärt socialt beteende 

som underordnar kvinnor.13 Dessa aspekter på normer och beteende kan hänföras till 

ideologier och värderingar vilka handlar om män och kvinnors sociala beteenden och 

positioner. Dessa normer kan vara mer eller mindre könsdifferentierande i samhället. 

Könsdifferentieringen kan beskrivas ur två aspekter dels den normativa dels den beteende- 

och attitydmässiga. Den förstnämnda hänger ihop med ideologier och värderingar samt 

föreställningen om könen, den andra refererar till faktiska likheter och olikheter hos kvinnor 

respektive män, och kan uttryckas i karaktärs- och personlighetsdrag, attityd, handlings- och 

                                                 
9 Carle, J. 2003,sid. 374f, 377,379f ,385f ,398 ,408 ,410f (Red.) 
10 Schlytter A, 1999, sid. 18. Holter referat i Schlytter 
11 Nationalencyklopedin 
12 Schyttler A, 1999, sid. 20 
13 Ljung, M. 2003, sid. 243ff (Red.) 



 
                                                                                                                                    2006-12-20 
 
   

  

8

 

kommunikationsmönster” Könsroller är de normer som tillämpas på en man därför att han 

är man eller på en kvinna för att hon är kvinna.”14  

 

Bourdieu menar att familjen är en grundläggande skapelseakt för att vidmakthålla känslorna 

och banden mellan familjemedlemmar i vardagen via gåvor tjänster, gentjänster 

uppmärksamhet, lojalitet med mera. Enligt Bourdieu är familjebegreppet en social institution 

som vilar på rituell och teknisk grund. Själva begreppet familjen syftar till att medlemmarna 

arbetar för dess fortsatta existens och fortbestånd genom att i systemet kvarhålla känslor som 

garanterar fortsatt sammanhållning och integration mellan medlemmarna.15 

Familjebegreppet har förändrats från att tidigare framförallt innefattat det juridiska begreppet 

äktenskap mellan man och kvinna till att idag innefatta olika familjetyper. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att socialt konstruerade maktordningar är vårt övergripande 

teoretiska synsätt. Vi utgår från att de sociala maktordningarna är i ständig omformning 

beroende på att samhället ständigt förändras. Individens liv formas av både det egna agerandet 

och de villkor omgivningens ställer i form av sociala nätverk och samhälleliga strukturer. 

Genom att analysera livssituation utifrån socialt konstruerade maktordningar synliggörs 

mekanismer för ojämlikheter, som vi också tror kan ge vägledning att förstå våra studerande 

gruppers syn på mobilitet och därmed deras yrkeskarriär och etablering på arbetsmarknaden.  

2.3 Tidigare forskning  
För att få en bättre förståelse av fältet som inbegriper etablering på arbetsmarkanden, 

yrkeskarriär, pendling och migration utifrån mäns och kvinnors situation och levnadsmönster, 

har vi sökt litteratur som tar upp följande teman: Hur ser arbetsmarkandssituationen och 

karriärvägar ut? Hur ser ansvaret ut för det obetalda arbetet i hemmet? Hur ser pendlings- och 

migrationsmönster ut?  

 

Hedbergs arbetslivsrapport Geografiska perspektiv på arbetsmarkandens rörlighet ger en 

översikt över rörligheten på arbetsmarknaden ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Den belyser 

rörlighet mellan arbetsmarknader i form av migration (flyttning) och pendling. Resultatet 

visar att migrationsvolymen har varierat under tidsperioden 1960 – 1990, varpå den därefter 

ökat igen. Det råder dock osäkerhet kring hur olika faktorer påverkar rörligheten. Man pekar 

                                                 
14 Holter, H. 1973, sid. 13, 55 
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bland annat på betydelsen av arbetsrelaterade orsaker men också på sociala orsaker. 

Migrationen tenderar att minska i förhållande till pendling, det vill säga man väljer hellre att 

pendla istället för att flytta. Många människor väljer också veckopendling eller att 

distansarbeta framför att flytta. När man tittat på benägenhet att pendla varierar det mellan 

olika socioekonomiska grupper. De grupper som valde att pendla längst var högutbildade män 

medan invandrarkvinnor med lågutbildning pendlade minst. Det visade sig att flytt och 

pendling var vanligare förekommande bland yngre. Vidare framkommer att på större lokala 

arbetsmarknader är rörligheten större än på små orter. Andelen lokala arbetsbytena är många 

och att kvinnor rör sig mer mellan branscher än männen. I studien hävdas också att det finns 

en alternativ strategi till pendling och förlängd arbetsdag. Tesen är att när avståndet mellan 

arbetsplats och bostad ökar eller priset på pendlingen blir för hög kan migration ses som ett 

alternativ. Med andra ord kan man säga att det finns olika sätt att se på migration som ett led i 

individers aktuella livssituation. Ett exempel på faktorer som vägs in när man väljer att pendla 

eller flytta är tillgången på sociala nätverk och god miljö. Även strukturella faktorer som 

arbetsmarknadens utveckling kan påverka migration. Slutreflektion i studien är att de 

avvägningarna som görs vid bedömning av migration och pendling är komplexa då de både 

innehåller nyttoaspekter och emotionella lojaliteter mot platser och människor. 16  

 

På samma sätt som valet att flytta eller pendla är komplext är även valet av yrkeskarriär det. 

Här pekar forskningen på reella och upplevda hinder och möjligheter som ger förutsättningar 

för individens handlingsutrymme och handlingsval. Anna-Karin Bäcklund framhåller i sin 

uppsats Social kompetens – en ny konkurrensparameter att det ställs stora krav för att kunna 

få plats på en flexibel arbetsmarknad. Kraven gäller exempelvis att ständigt vara tillgänglig, 

ha god utbildning och inte minst, inneha social kompetens. Det gäller också att ha ett bra 

nätverk för att kunna ta plats på den flexibla arbetsmarknaden. Det är enligt Bäcklund, en stor 

fördel att känna män jämfört med att känna kvinnor, eftersom jobbkontakter via män oftast 

leder till manligt dominerande arbetsplatser vars arbeten är mera välbetalda. Ytterligare en 

aspekt som Bäcklund lyfter fram är att anställningarna idag inte är livslånga, samtidigt som 

det i den rådande diskursen framhålls att lärandet måste vara det.  Man kan se det som om 

individens ansvar och risktagande har blivit mycket större jämfört med tidigare.17 

                                                                                                                                                         
15 Bourdieu, P. 1995, sid. 118f 
16 Hedberg, C. 2005:21. Arbetslivs Rapport 
17 Bäcklund, A-K. 2002, sid. 219ff  (Red.) 
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I Christine Roman - Lika på olika villkor och i SOU 1998:6 - Ty makten är din visas att 

kvinnor gifta med män med en högre befattning fick utföra det mesta av såväl hushålls- som 

omsorgsarbete i hemmet, trots att de själva arbetade heltid. Kvinnors position när det gäller 

oavlönat arbete i hemmet grundas därmed på makarnas inbördes position på arbetsmarknaden. 

Kvinnor med en stark arbetsmarknadsposition har i och med detta således givits bättre 

möjlighet till en jämställdare fördelning av det obetalda arbetet i hemmet än kvinnor med 

svagare position än mannen. Undersökningen pekar på att den könssegregerade 

arbetsmarknaden ger upphov till en ond cirkel där mäns högre löner och befattningar 

förstärker könsarbetsdelningen i familjen. Vidare tar hon upp kvinnors dubbla lojaliteter 

mellan arbete och familj och påvisar att det å ena sidan går relativt bra att kombinera familj 

och arbete och å andra sidan kan det uppstå konflikter. Det mönster som visade sig var att 

styrkan i konflikten var starkt relaterade till barnens ålder. Ju mindre barnen var desto större 

blev konflikterna. Vidare för hon fram att kvinnor lever i två skilda världar med olika 

förväntningar, motstridiga krav och mål. Det här resulterad i att kvinnor oftast fick dåligt 

samvete för att inte räcka till. Det framgick också i hennes undersökning att det var vanligt 

bland kvinnor som arbetade att de minskade sin arbetstid.18 

 

Liknande slutsatser framförs av Thomas P. Boje i Arbete, barnomsorg och familj i 

kunskapssamhället där han stöder sig på resultaten från jämförande studier mellan olika 

europeiska länder. Där framgår svårigheter att förena arbete och karriär när man som kvinna 

är småbarnsförälder. Även om den offentliga sektorns roll i vårt samhälle är att stödja 

barnfamiljer har den blivit föremål för diskussion i de flesta EU-länder, då det traditionella 

sättet av stöd till barnfamiljer har visat sig för bräckligt inom vårat sociala välfärdssystem. 

Kvinnor idag vägrar i de flesta fall, enligt Boje, att acceptera den traditionella kvinnorollen 

och vill delta i arbetslivet mera kontinuerligt. Det visar sig också att om tillgången på 

barnomsorg är god är den totala kvinnliga förvärvsfrekvensen hög och att det lett till en 

förändring vad det gäller de allmänna attityderna till könsrelationerna inom familjen.  

När det gäller genushierarkierna i välfärdssamhällena framhålls tre viktiga dimensioner, 

nämligen: 1. Vilken tillgång kvinnor har till ett betalt arbete. 2. Vilken förmåga kvinnor har 

att skaffa sig en inkomst och på så vis vidmakthålla ett oberoende i familjen. 3. Hur 

                                                                                                                                                         
 
18 Roman, C. 1994, sid. 183ff, 220 samt SOU 1998:6, Ty makten är din 
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välfärdsservice som gör det möjligt att kombinera förvärvsarbete med omsorgsplikter i 

familjen är utvecklat. Ett likartat resonemang förs även i kvinnomaktsutredningen, Ty makten 

är din. Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige 19   

 

I Tiiu Soidre studie Kvinnor och män i arbete – differentiering och stratifiering, behandlas 

kvinnors och mäns förutsättningar på arbetsmarknaden. Hon visar att två av fem 

småbarnshushåll hade en konventionell arbetsfördelning i hemmet, det vill säga att kvinnor 

utförde huvuddelen av arbetade. I nära hälften av familjerna arbetade kvinnan heltid och ändå 

utförde hon den huvudsakliga delen av det obetalda arbetet i hemmet. Soidre menar att de 

mekanismer som styr är den vana och intresseskillnad som finns mellan könen. På så sätt att 

en kvinna som har tagit hand om hemmet fortsätter med det även när hon arbetar heltid.  

Kvinnor och män utvecklar skilda strategier för att gynna sina egna intressen och det ligger 

främst på kvinnan att utföra hemarbetet. Det är svårt att få tiden och räcka till och kvinnor har 

ofta löst det med att arbeta deltid, och på så vis förlorat i ekonomisk självständighet och 

karriär. Därför minskar deras makt och inflytande i arbetslivet. Välfärdsstaten har gjort det 

möjligt för kvinnor att förvärvsarbeta men inte helt befriat dem från det obetalda arbete i 

hemmet som husmödrar i form av omsorgsarbete gentemot gamla och barn. Fördelningen av 

det obetalda arbetet i hemmet är ännu ojämlikt.20 

 

Soidre finner också att inom den privata sektorn uppgår andelen kvinnor i chefsposition till 10 

procent. Allmänt kan sägas att andelen kvinnliga chefer sjunker med minskad andel kvinnliga 

anställda på arbetsplatsen. Dagens kvinnor återfinns i yrken inom vård, skola, omsorg och i 

administrativa arbeten, medan männen återfinns i yrkena teknik, tillverkning, byggande och 

transport. Ett typiskt mönster är att kvinnor arbetar med människor och män arbetar med 

materiella saker. Det framkom också att 80 procent av männen och 41 procent av kvinnorna 

hade privata arbetsgivare år 2000. 21 

 

Soidre anför att de teoretiska förklaringsmodellerna till reproduktionen av könssegregeringen 

bland annat har att göra med att kvinnor alltjämt har huvudansvaret för familj och barn. 

                                                 
19 Boje, TP. 2005, sid. 197, 214 (Red.) samt SOU 1998:6 
 
20 Soidre, T. 2002, sid. 371-373 (Red.) 
21 Soidre, T. 2002, sid. 381, 385 (Red.) 
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Denna förklaringsmodell återfinns både inom socialisationsteorier och i patriarkatsteorier. Det 

grundläggande i kvinnor respektive mäns inflytande i arbetslivet handlar om definitionsmakt, 

det vill säga ideologiska strukturer och resursmakt, som styr hur arbetsfördelningen är 

utformad i arbetslivet och i hemmet. En konsekvens av detta blir att kvinnor blir missgynnade 

i arbetslivet om huvudansvaret för hem och barn skall vila på kvinnan. För att ändra på 

maktsystemet är det viktigt enligt författaren att förändra de strukturer som legitimerar mäns 

överordning och kvinnors underordning för att likställa möjligheten till likvärdiga 

karriärmöjligheter i arbetslivet.22 

 

Göran Sidebäck har tillsammans med en forskargrupp i rapporten Arbetslöshet och 

sysselsättning bland invandrare lyft fram etnicitet som särskiljande för etablering på 

arbetsmarknaden. Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrade dels i Mälardalen och 

dels vad avser befolkningen i hela landet. De har utgått från ett det longitudinella totalregistret 

LOUISE vilket är en databas vid SCB (statistiska centralbyrån) med data kring utbildning, 

inkomst och sysselsättning. Några av de resultat de kom fram till var att utomnordiska 

invandrare med lång tid i landet hade en högre sysselsättningsgrad än de med kortare tid i 

landet. Vidare såg de att andra generationens invandrare, de med hela sin uppväxt och 

utbildning i Sverige, även de hade en lägre etableringsförankring på arbetsmarkanden.  Detta 

menar de kan vara en indikation på att andragenerationsinvandrare är utsatta för etnisk 

diskriminering. Detta verkar dock inte gälla för de med allra högst utbildning. I samtliga 

invandrargrupper var fler sysselsatta om de var högutbildade. Det fanns dock ett undantag för 

grupper som hade sydeuropeisk bakgrund, som hade lägre sysselsättningsgrad. Förutom 

vistelsetid i landet påverkade kategorier som kön, ålder och utbildning etableringen på 

arbetsmarkanden. Det konstateras vidare att det fanns stora variationer mellan 

invandrargrupper i relation till kön, ålder och utbildning beroende på ursprungsland. De 

konstaterade att ingen invandrargrupp når lika hög sysselsättningsgrad som bland 

svenskfödda och det oavsett ålder. Den grupp man kom fram till som mest likar svenskfödda 

är den äldre generationen invandrare där kön och utbildningsnivå liknar de svenskfödda. 

Hypotesen om kulturellt avstånd får till viss mån stöd i studien hos medelåldersgruppen vilka 

var välutbildade. Skillnaden mellan helsvenskar och nordiska invandrare var marginell. De 

skillnader som finns mellan invandrare från 1960, 1980 och 1990-talet vad gäller likvärdig 

                                                 
22 Soidre, T. 2002, sid. 385, 394 (Red.) 
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etableringsnivå efter samma antal år i landet kan möjligen också förklaras av att 

konjunkturerna sett så olika ut. 

 

Man ställde sig frågan om kulturellt avstånd kunde vara ett uttryck för etnisk diskriminering. 

Att det därmed finns svårigheter hos svenskar att se invandrarens unika kunskaper om 

främmande länder och dess folks kulturer som en resurs på den svenska arbetsmarknaden. 

Framför allt menar man att det är etablering på arbetsmarknaden som leder till framgång till 

att få arbete. Vidare pekar de på vikten av attityder och människosyn inte minst hos 

beslutsfattare inom myndigheter och näringsliv för att ta tillvara invandrades resurser. 23 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning visar att etablering på arbetsmarknaden 

kan ses som ett komplext system i vilka strukturella och individuella faktorer påverkar reella 

och upplevda hinder och möjligheter. Detta visar sig att på dagens arbetsmarknad är kön 

särskiljande, då kvinnor och män återfinns i olika yrken med olika arbetsuppgifter, vilket i sin 

tur ger skillnader i inflytande och makt. Kvinnoarbeten är sämre avlönade än typiska manliga 

arbeten och det gäller även om kvinnan innehar samma arbete.24 Det finns också ett samband 

mellan kön och familjesituation. Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, med avseende 

på det obetalda arbetet i hemmet är inte jämlikt. Vidare visar forskning att etnicitet är en 

särskiljande faktor för etablering på arbetsmarknaden där invandrare som grupp har en sämre 

position på arbetsmarknaden. 

 

                                                 
23 Sidebäck, G, Sundström, L & Vikenmark, S. 2000, sid. 7-14,156,158,165,176-178,184f 
24 Soidre, T. 2002, sid. 367 (Red.) 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redovisas inledningsvis våra metodologiska utgångspunkter, 

datainsamlingsmetodens för och nackdelar. Därefter följer en utförligare redovisning om hur 

undersökningen genomförts från urval till analys. Även frågor om validitet och etiska 

ställningstaganden behandlas. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter och metodval 
Vi valde att göra en kvalitativ intervjuundersökning med individers berättelser i centrum. 

Metoden, som tar sin utgångspunkt i hermeneutiken, utgör enskildas berättelser i vilken vi 

söker kunskap om individens upplevelser och uppfattningar i tiden mellan utbildning och 

arbete. En av hermeneutikens företrädare, Paul Ricœur har överfört de hermeneutiska 

principerna för tolkning till den meningsfulla handlingen om den mänskliga livsvärdens 

sammansmälta horisonter, där tolkning och berättelse vägs samman. Han menar att man ska 

ställa sig kritiskt till texter, handlingar och yttranden när man intervjuar. Detta för att bringa 

klarhet i den kommunikation som skapar de intervjutexter som ska tydas.25 En annan av 

hermeneutikens företrädare, Hans-George Gadamer, säger att varje förståelse ska ses som en 

tolkning utifrån den egna situationen. Uttolkarens, forskarens förståelse intar också en viktig 

del i tolkningsarbetet. Man kan säga att vår horisont bottnar i våra egna upplevelser och den 

litteratur vi läst i ämnet och därmed har vi redan en förförståelse av det fenomen som 

studeras. Forskarens förståelse påverkas också av den uppkomna situationen i själva 

intervjusituationen när respondent och forskare möts i samtalsdialogen. Vi menar exempelvis 

att utbildning gör både kvinnor som män medvetna om de orättvisor som finns i samhället och 

ger dem resurser att göra någonting åt de strukturer de anser vara orättvisa. Därmed kan vi 

säga att våra respondenter kan se och förstå ojämlikheter och föröka göra någonting åt dessa 

för att skapa jämställdare och jämlikare livsvillkor. Detta menar vi kan påverka de svar vi fått 

i intervjuerna vilka kan vara tillrättalagda och därmed ge sken av en ordning som är bättre än 

den verkliga. 

 

Berättelsen är ett uttryck för en subjektivt upplevd verklighet, där berättarens kulturella 

kontext påverkar utformningen. Det vill säga individens liv formas på grundval av eget 

agerande likväl på de villkor omgivningen ställer på henne/honom i form av normer och 

strukturer. Individens agerande, inom omgivningens villkor, är en del av dennes tankar, 
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attityder, känslor. Det grundlägger de val de intervjuade gjort på vägen från utbildningens 

avslutande till nu. De val som individen beslutar sig för har vissa konsekvenser för dennes 

agerande i framtiden.26 

 

Begreppet berättelse används för att betona att det är den intervjuades egen berättelse om sitt 

liv som eftersträvas. Just denna metod passade vår undersökning då vi ville låta individer 

komma till tals och beskriva hur deras liv gestaltat sig under de två år som förflutit sedan de 

tog ut sin examen vid Mälardalens högskola.27  

Metoden utgår vidare från respekt för individen som tolkare av sitt eget liv, då vi lyssnar och 

ställer följdfrågor i intervjun samt undviker att ifrågasätta eller moralisera.  

 

Vårt intresse inom ramen för vår uppsats har varit att studera våra respondenters livssituation 

och hur den påverkat deras rörlighet och etablering på arbetsmarknaden. Vi ansåg att 

intervjuformen var det bästa sättet att fånga deras upplevelse. En observation hade inte varit 

ett alternativ, för det speglar inte människors upplevelser utan visar bara hur de agerar. En 

enkätundersökning var inte heller ett alternativ. Den hade visserligen gett större möjligheter 

och standardiserade svar på frågor genom fasta svarsalternativ, men inte givit utrymme och 

utveckla samtalet till nya tankebanor. Möjligheten till direkta följdfrågor hade dessutom varit 

obefintlig och hindrat en fördjupad tolkning av den upplevda situationen. I projektet som 

helhet vill vi framhålla att en kvantitativ undersökning med enkät hade kunnat ge en större 

svarsfrekvens och mindre tidsåtgång i framställning av resultatet då intervju, transkribering, 

tolkning av det som sagts är en mycket tidskrävande uppgift.  Det hade kunnat göras 

effektivare och mer lättöverskådligt i form av statistisk tabell.   

 

Vi använde oss av bandspelare för att kunna registrera vad respondenterna berättade. Vidare 

antecknade vi deras uttryck och transkriberade materialet så fort som möjligt för att inte 

glömma något. Våra respondenter hade vår tillit och vi utgick från att de framställde sin 

situation, så gott de kunde. I undersökningen ingick tio intervjuer, vi hade kunnat välja 

ytterligare intervjuer för att få ett rikare underlag, men syftet med undersökningen är inte att 

generalisera. Vi har i första hand sökt efter mönster i berättelserna när det gäller etablering på 

                                                                                                                                                         
25 Kvale, S. 2003, sid. 49 
 
26 Salminen, mfl. 1994, sid. 7f, 11, 14, 57, samt Mac Call, L. 2005, sid. 41  
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arbetsmarknaden, karriär, pendling och livssituation hos våra respondenter. Genom våra 

tolkningar har vi skapat oss en uppfattning om vad som påverkar respondenternas förståelse 

av yrkeskarriär, pendlings och migrationsmönster. 

3.2 Urval och access till undersökningsfältet 
Urvalsramen av personer att intervjua upprättades inom Mobilprojektet med hjälp av 

LADOK-regristret vid MDH. Från registret valdes personer inom tio olika program inom 

ämnesområdena beteendevetenskap, ekonomi och teknik. Samtliga i urvalet avslutade en 

magister- eller kandidatexamen vid Mälardalens högskola under juni-04 eller dec-04. 28 

 

Urvalsramen omfattade 233 personer, av dessa intervjuades 70 varav 49 var kvinnor och 21 

var män. Av dessa intervjuade vi fyra kvinnor och sex män av de totalt intervjuade. 

Fördelningen av de vi intervjuade gjordes inom Mobilprojektet efter vissa kriterier som 

bostadsort, kön och ålderskategori. Varje uppsatsförfattare i projektet tilldelades uppgiften att 

intervjua fem intervjupersoner med inte alltför långt geografisk avstånd från boendeadress, 

samt två reserver.  

 

Vårt bortfall omfattade fyra intervjupersoner. I två fall hade telefon och bostadsort upphört 

och två svarade inte. Detta resulterade i att en av oss utförde två intervjuer med snöbollsurval 

för att uppfylla kravet om fem intervjuer per person för uppsatsskrivandet. Med snöbollsurval 

menas personer som de vi intervjuat gett tips om att intervjua. Samtliga uppfyller kraven i 

urvalsförfarandet.29  

 

Ett riktat urval gjordes till respektive uppsats med utgångspunkt från vilka vi ansåg bäst passa 

in beroende på frågeställning. Ett självklart val var att utgå från de vi själva intervjuat. Dessa 

intervjuer kände vi bäst och var särskilt inriktade mot pendling och migration. Av dessa 

valdes sex som kompletterade med ytterliggare fyra på grundval av etniskt ursprung och kön. 

Urvalet grundade sig för vår del på en viss fördelning av män och kvinnor och på svenska och 

utomnordiska personer vilka alla hade besvarat frågor kring hur pendling och migration 

påverkade deras etablering på arbetsmarknaden. De två snöbollsurvalen och ytterliggare två 

                                                                                                                                                         
27 Ödman, P-J. 2005, sid. 78ff. 
28 Bilaga 3, Urvalsram 
 
29 Wideberg, K. 2002, sid. 177 
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från det kvalitativa urvalet valdes bort. 

 

När vi valde vår komplettering av intervjupersoner gick själva processen till enligt följande: 

samtliga inom MOBIL – projektet berättade för varandra om sitt val av forskningsämne. Som 

experter på våra egna intervjuer tipsade vi varandra om de intervjuer som kunde tänkas passa 

in på det man ämnade studera. En mailinglista upprättades och vi skickade på begäran våra 

intervjuer till varandra för vidare bearbetning.  

 

Vi har genom högskolan fått access till fältet. Med hjälp från projektledningen utsändes ett 

missivbrev till urvalsgruppen i slutet av vecka 14, våren 2006. I brevet informerades om 

projektet och möjlighet att ingå i studien samt att vi avsåg kontakta dem via telefon under 

vecka 15 och 16 för att eventuellt boka tid för intervju.30  

3.3 Förberedelser och genomförande av intervjuer 
Utifrån våra syften har vi inom projektet tematiserat och därefter strukturerat en gemensam 

intervjuguide. Vi började med att tänka igenom vilka frågeställningar som skulle vara 

relevanta för våra intervjuer. Dessa frågeställningar skulle fungera som stöd för det vi ville 

fånga. Avsikten med stödfrågorna var att vi skulle forma mer konkreta frågor efter dessa för 

att intervjun skulle bli mer dynamisk. Vi menar att dynamiska frågor lättare skulle få våra 

intervjupersoner att berätta mer fritt och spontant. Vi insåg att vi inte kunde ha alltför 

ostrukturerade frågor eftersom intervjumaterialet kunde användas av fler, därför tematiserades 

dessa i en gemensam frågeguide. Innan vi påbörjade intervjun berättade vi om vårt syfte med 

studien och gav en allmän information om den. Vi informerade respondenterna om deras rätt 

att vara anonyma och att de hade rätt att avsluta intervjun när de så helst önskade, utan att vi 

skulle invända. Det tekniska hjälpmedlet vi använde oss av var en bandspelare för att 

registrera det sagda och för att lättare kunna återgiva det med äkthet.31 Vi avslutade varje 

intervju med att fråga om det var någon fråga de saknade. Vi gjorde detta för att på så vis 

uttömma alla möjligheter till kunskap om våra respondenters situation. Det vill säga i så stor 

omfattning som möjligt uppnå den kunskap om verkligheten som vi önskade. 32 Tre av 

intervjuerna, genomfördes i ett grupprum på Mälardalens högskola, två på den intervjuades 

arbetsplats och en i den intervjuades hem. Fyra intervjuer genomfördes på telefon. När dessa 

                                                 
30 Bilaga 2, Missivbrev 
31 Bilaga 1, Intervjuguide 
32 Kvale,S. 2003, sid. 121-123 
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intervjuer genomfördes användes en högtalartelefon för att på så vis kunna fånga det sagda på 

band.  

3.4 Bearbetning av data  
När den första delen av intervjuerna var gjorda transkriberades dessa utifrån ljudupptagning, 

dessutom skrevs en kort sammanfattning av varje intervju. Transkriberingen är ordagrant 

nedskriven efter ljudupptagningen. Långa uppehåll är markerat med …..och ord med 

eftertryck markeras inom ( ). För läsvärdet är inte alla suckar humningar och andra bi ljud 

nedskrivna.  

 

Därefter tolkade vi de tio intervjuer som ingick i vår studie. Dessa har vi analyserat med fokus 

på att se samband i hur de materiella och symboliska resurserna påverkar våra respondenters 

rörlighet på arbetsmarkanden. Samtliga transkriberingar och tolkningar är gjorda med största 

försiktighet för att inget av det sagda ska förvrängas eller ge en annan innebörd än det var 

tänkt. Citaten som vi använder i resultat redovisningen har vi tagit direkt från transkriberingen 

genom att lyfta fram talspråket för att skapa en helhetsbild och en känsla för intervjuns 

dynamik. Namn och ortsnamn som kan avslöja personens identitet är struken i 

framställningen. 

3.5 Undersökningens validitet 
Steinar Kvale betonar betydelsen av att arbeta systematiskt genom hela forskningsprocessen 

för att validitetet ska vara hög. Han anger att valideringen kan ske i sju stadier. Dessa är: 

1. Tematisering: Med det menas att studien validitet är beroende av hållbarheten i de 

teoretiska antagandena och om konsekvensen i slutledningarna från teorin till 

undersökningens forskningsfrågor. 

2. Planering: Den kunskap som skapas beror helt på hur adekvat planeringen är och 

vilka metoder som har använts. Ur etiskt perspektiv blir en forskningsplanering valid 

om den framställer kunskap som skapar gynnsammare förutsättningar för människan 

med ett minimum av ofördelaktiga följder. 

3. Intervjun: Vid intervjun gäller trovärdigheten i intervjupersonens berättelser och 

kvaliteten hos själva intervjuandet. Här bör det ingå att man ifrågasätter innebörden i 

det som sägs och ständigt granska den utvunna informationen. 

4. Utskrift: Här utgör frågan om vad som utgör en valid översättning från talspråk till 

skriftspråk, detta är beroende av valet av språkform för utskriften. 
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5. Analys har att göra med om frågorna till en intervjutext är valida och om tolkningarnas 

konsekvens är välgrundad. 

6. Validering: Det är viktigt att ha en uttalad värdering om vilka valideringsformer som 

är passande till din studie.  

7. Rapportering: har att göra med frågan om en bestämd rapport är en valid redogörelse 

för undersöknings huvudresultat och den roll som läsarna av berättelsen ska spela vid 

valideringen av resultaten.33 

 

Vi har genom hela forskningsprocessen haft Kvales sju steg i minnet.  Vi har fått kunskap om 

respondenternas livssituation genom att göra noggrant planerade intervjuer och en kritisk 

granskning av litteraturen. Vi har planerat våra frågor i en intervjuguide gemensamt i MOBIL 

– projektet. Vi har i våra intervjuer använt oss av återkoppling för att kontrollera och bekräfta 

om vi tolkat respondenternas svar på ett rimligt sätt utifrån olika perspektiv. Vårt 

tillvägagångssätt har varit att infånga respondenternas uttalanden med bandspelare för att 

kunna skildra deras berättelser så uppriktigt som möjligt. Vi har var och en skrivit ut de 

intervjuer vi själva utfört. Detta har vi gjort för att transkriberingen i så stor omfattning som 

möjligt skall motsvara det sagda. I analysarbetet har vi gjort tematiseringar utifrån de 

frågeställningar som vi hade med oss och samtidigt varit öppna för andra teman. I 

presentationen har vi sedan stärkt våra tolkningar med citat. I vår rapport har vi redovisat hur 

vi gått tillväga i alla stadier av processen. Slutligen har vi återknutit resultat till syfte och 

frågeställningar och därmed visat hur vi knyter ihop teori och empiri. Det har varit angeläget 

för oss att denna studie inte ska skada någon. 

 

I intervjuarbetet var det viktigt att inte enbart ha sina egen frågeställning för ögonen utan alla 

gemensamma frågor måste ställas inom samtliga frågeområden. Detta var viktigt då de olika 

intervjuerna inte enkom blev analyserade av den som genomför intervjun utan även av andra 

som ingår i projektet, med andra frågeställningar i uppsatsen än den egna. Medvetenheten om 

vår förförståelse är också viktig då den påverkar vårt sätt att se på det vi studerar och driver 

processen vidare. Vi har försökt att inte ställa ledande frågor utan frågandet har utgått från att 

nå största bredd och djup genom följdfrågor. Vi inser att våra reaktioner på det sagda i form 

av leende och någon ledande fråga kan ha legat på gränsen till att styra samtalet mer än 

                                                 
33 Kvale,S. 2003, sid. 84-85 
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önskvärt. Självklart kan vi enbart återge vår egen subjektiva uppfattning om hur vi upplevt 

vår interaktion med respondenterna och detta med stöd av anteckningar och ljudupptagning. 34  

3.6 Etiska överväganden  
Det finns fyra grundläggande individskyddskrav på forskningen. De benämns 

”informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet”. Vid 

kontakten med våra respondenter informerade vi noggrant om vårt syfte med studien och att 

de var anonyma då de enbart registrerades som nummer i studien. Vi informerade om att 

materialet endast skulle användas inom ramen för projektet och att vi inte skulle delge 

information där respondenterna på något sätt kan avslöjas. Vi informerade också om att de 

hade rätt att avsluta intervjun när helst de önskade och att vi inte på något sätt skulle påverka 

dem. Vår forskning är en del inom MOBIL projektet. Vilket omfattar stöd i hur vi skall 

tillmötesgå respondenten och därför kan vi inte se att denna studie eller vårt tillvägagångssätt 

på något sätt skulle kunna skada någon. För att underlätta arbetet bad vi om tillåtelse till att 

använda bandspelare till transkriberingen.35  

 

För att avpersonifiera respondenterna har vi tagit bort personers namn, bostadsort, 

företagsnamn samt använt oss av ålderskategorierna 20, 30 och 40 år för att skydda 

anonymiteten i uppsatstexten. 36  

 

                                                 
34 Kvale, S. 2003, sid. 111-112, 117-118 
35 Esaiasson, P, mfl, 2003, sid. 442-447 
36 Wideberg, K. 2002, sid. 40f 
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4. Resultat  
 
I analysen av intervjuerna har vi hämtat teman från det empiriska materialet. Tolkningen går 

ut på att analysera om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns etablering på 

arbetsmarkanden beroende på om familjesituation påverkar deras inställning till mobilitet och 

yrkeskarriär. I förlängningen medför detta olikheter avseende etablering på arbetsmarknaden. 

Vi strävar efter ett öppet förhållningssätt för att göra det möjligt att se någonting nytt i 

livssituation när vi belyser konfigurationen i etablering på arbetsmarkanden, yrkeskarriär och 

migration beroende av kön, klassposition och familjesituation. 37 

 

Av tio respondenter var fem kvinnor, fem män och deras familjesituation varierade. En 

kvinna och två män var ensamstående utan barn. Tre kvinnor och tre män var 

gifta/samboende med barn och en kvinna var ensamstående med barn. Två kvinnor och en 

man har utomnordisk härkomst, samtliga har minst en kandidatexamen. Nedan analyseras 

intervjupersonernas berättelser utifrån tre olika teman: ett familjeperspektiv, ett 

könsperspektiv och ett klassperspektiv. 

4.1 Synen på etablering på arbetsmarknaden ur ett familjeperspektiv 
Av våra respondenter kan man tydligt se att de ensamstående utan barn har en ganska positiv 

syn på pendling, de ser att ökade möjligheter till en önskad yrkeskarriär ökar om de är mobila. 

En av respondenterna, en 20-årig kvinna med utomnordiskt ursprung säger: 

Ja alltså, pendla längre det skulle jag aldrig klara av. Däremot flytta absolut, 
men då skulle jag flytta mer åt Stockholms hållet där det finns jobb inte till 
någon mindre ort. Så jag till en större ort absolut, och pendla kan jag göra 
till en början, för nu är jag så van. 

Ja jag vet inte men jag har ju alla odds emot mig jag är ju invandrare, 
kvinna, ung och ingen erfarenhet (Skratt) det är verkligen… ja och ändå har 
jag lyckats så jag vet inte vad jag ska säga.  

Hon ser att vinsten med att vara rörlig kommer att leda till att hon kommer att få ett arbete 

som är mer relaterat till hennes utbildning, och yrkeskarriär är mycket viktig för henne. Hon 

säger sig avstå relationer för att kunna göra karriär och kan även tänka sig att skjuta upp 

familj med barn för ett arbete. Yrkeskarriär är för henne det allra viktigaste i livet och hon 

säger sig identifiera sig utifrån sin yrkesroll. Vår tolkning av hennes starka målsättning att 

göra yrkeskarriär är att den också vilar på kulturella kriterier. Vi menar att i invandrarskapet 
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finns ett utanförskap där personer med avvikande språklig eller kulturell bakgrund inte på ett 

självklart sätt ingår i det svenska samhällslivet. Genom att stärka sin ställning inom 

arbetsmarkanden stärker hon indirekt sin ställning i det svenska samhället. Därmed menar vi 

också att hon genom en stark etablering inom sitt yrke är en bidragande person till integrering 

mellan svenskar och invandrare.  

 

En svensk 30-årig manlig respondent, även han ensamstående utan barn, säger: 

Jag har aldrig sett pendlingen som ett problem. Det har gett möjligheter att 
se vad det finns för utbildningar och jobb på respektive ort. Att just då hade 
jag ingen sambo, ingen flickvän jag hade bara mig själv. Jag hade ingen 
annan att ta hänsyn till då underlättar det att pendla. Det var vad jag ville 
som styrde vad jag gjorde. 

Han påpekar vidare att det är naturligt för honom att pendla då han flyttade redan när han 

började utbilda sig. Inledningsvis anser han det värt att avsätta tid för pendling även om det 

innebär att en del av det sociala umgänget får lida. Yrkeserfarenhet är viktig idag, säger han. 

Den tredje av de ensamstående respondenterna utan barn, en svensk man i 30-årsåldern, har 

tidigare pendlat ca fyra timmar per dag, men tycker att det får räcka. Han föredrar att flytta 

närmare arbetet eftersom han inte har något familjeliv att ta hänsyn till. Familj eller vänner är 

för honom inget hinder när det gäller val av arbete och arbetsort. Han ser liksom de övriga att 

pendlig och flytt kan vara nödvändigt för att nå sina yrkesdrömmar: 

Ja, pendlat har jag gjort i Stockholm men det var ju ingen ”hit” till 
Danderyd i drygt två timmar enkelresa och det var ganska jobbigt, men 
flytta … jag ska ju flytta. 

Det visar sig också att dessa tre respondenter värderar yrkeskarriären högt och är medvetna 

om att dagens arbetsmarknad kräver att man är flexibel och kreativ för att lyckas. Den 30-

årige mannen säger:  

Jag tror vi kommer att se mer av pendlande i framtiden och mer splittrade 
arbetsformer på anställningar visstidsanställningar och så vidare. Vilket gör 
att vi arbetstagare måste bli verkligt kreativa och flexibla i ”tänket” för att 
kunna konkurrera om jobb. 

Även om dessa respondenter ser pendlig som en lösning för att få yrkeserfarenhet och så 

småningom det arbete man önskar så finns det gränser för hur lång tid pendlingen får ta och 

kosta. När resor tar all fritid är migration ett alternativ. Det mönster vi ser är att ensamstående 

personer utan familj har lättare att satsa på en yrkeskarriär. Deras möjlighet till större rörlighet 

                                                                                                                                                         
37 Mac Call, L. 2005, sid. 43 & Bourdieu, P. 1995, sid. 20ff 
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och mindre hänsynstagande till andra i en familj gör det lättare för dem att göra karriär och 

därmed stärka sin klassposition på en flexibel arbetsmarknad.  

 

En något annan syn på pendling och migration kan ses hos dem som lever i en familjerelation.  

Flera respondenter som har barn säger att familjen och barnen styr valmöjligheterna när det 

gäller yrkeskarriär och mobilitet. Nedan några citat från personer som har familj och barn: 

Alltså lönen för mig har en mindre betydelse om jag har en befattning där jag 
mår bra, med bra arbetsgivare, och bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö. Då 
kan jag göra avkall på lönen. Men alltså privat så tyvärr jag är alltför lite 
karriärist, familjen går i första hand. Uh, alltså det är prioritering lägre utan är 
mer familjen och omgivningen som styr (30 årig svensk tvåbarnsmamma).  

När man har småbarn så skulle det ibland vara skönt att kanske jobba på kvällen 
eller jobba när äh och få umgås mer med barnen än att jobba från 8-5 (30-årig 
svensk mamma). 

De första två åren var ok att jobba som ekonomiassistent, men sen jag tog ut min 
examen tyckte jag att det var lite för lång tid att jobba som ekonomiassistent. 
Och jag var rädd för att fastna i den befattningen, och jag skulle kanske aldrig få 
en sådan befattning som jag har utbildning till. Och det var verkligen svårt att 
komma att hitta något annat. Jag sökte jobb, tittade annonser varje dag….Och 
barnen ibland var arga på mig för att jag inte hade tid för dem, så mycket som 
jag borde. De var trötta på mina kurser, så jag därför vågar inte ta nån nu 
(skratt…). Det verkligen tog helt min fritid. Jag var så lite med familjen. Jag 
offrade det för att komma till den rätta utbildningen (40-årig utomnordisk 
tvåbarnsmamma). 

Dessa kvinnor har svårt att hitta ett arbete på orten som svarar upp mot den utbildning de har. 

Den utomnordiska kvinnan säger sig villig att pendla upp till 5 mil per dag för att få ett arbete 

som överensstämmer med den utbildning hon har. De övriga anser yrkeskarriär vara mindre 

vikigt. Ingen kan tänka sig flytta på grund av familjeskäl. Vidare anser de sig inte ”räcka till”, 

då de inte gör det får de dåligt samvete och kan tänka sig gå ner till deltid om de avstår tid till 

pendling. Ett alternativ för dem är ett underkvalificerat arbete på orten för att få tiden till barn 

och familj att räcka till. 

 

När det gäller männen med samma familjesituation säger de så här om att vara mobila för att 

göra yrkeskarriär:  

Skulle man bli tvungen för att få ett jobb att pendla så skulle jag ju göra det, 
men samtidigt skulle jag ju söka jobb då i närregionen som man skulle kunna 
hoppa på då så skulle jag kunna tänka mig att resa men det gäller då i någon 
timma då i vardera riktningen (svensk man 30 år med ett barn). 
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Tidigare så är jag ju van vid att pendla, det är jag, så det är inga problem, men i 
ett första läge nu är att jag söker jobb i Sörmland. Men att jag skulle kunna tänka 
mig att vidga vyerna till Östergötland eller som längst Norrköping och även 
Västmanland skulle fungera. Stockholms län det är väl Södertälje och kanske de 
orterna som ligger söder om Stockholm (svensk 30 årig man med fyra barn). 

 

För dessa män är inte pendlingen ett lika stort hinder som för kvinnorna. Det framkommer 

även utöver dessa citat att inte heller de kan tänka sig att flytta på grund av familjeskäl. De 

svenska männen är benägna att ta arbeten de är överkvalificerade för att få in en fot på 

arbetsmarknaden och ha närheten till hemmet. De kan tänka sig att pendla men det får inte ta 

för mycket tid. Vi tolkar detta som att närhet och tiden med familjen har hög prioritet i 

förhållande till yrkeskarriär. 

 

Mannen med familj och barn med utomnordisk härkomst säger så här om pendling och 

yrkeskarriär: 

Jag har väldigt intressanta arbetsuppgifter just nu, det är väl snarare att det ska 
vara lika intressanta arbetsuppgifter som jag har just nu och att det ska ligga 
närmar bostaden, som skulle göra att jag skulle byta jobb. Så att…ja, det som 
krävs just nu är att det ska ligga närmre min bostad och tillräckligt intressanta 
uppgifter, likvärdigt (man 30 år med utomnordisk härkomst). 

Han menar att en förändring skulle vara önskvärd men inte få kosta på för mycket när det 

gäller försämrade arbetsvillkor.  Det verkar som om yrkesstatusen är viktig för honom, likt 

den ensamstående utomnordiska kvinnan. Även här kan yrkeskarriär ha att göra med att han 

känner ett utanförskap då personer med annan kultur och språk inte på ett självklart sätt ingår 

i det svenska samhället. Detta kan vara en av orsakerna till att han pendlar för en yrkeskarriär 

för att på så vis få en högre samhällsposition. 

 

Ensamstående svensk 30 årig kvinnan med barn säger så här om att vara mobil för att göra 

yrkeskarriär: 

Nej jag hade inte kunnat tänkt mig att vare sig flytta eller pendla för att få ett 
jobb. Jag har tre barn och vill inte använda min fritid till att pendla till jobbet. 
Det beror givetvis på hur långt men absolut inte flera mil om dagen. Jag vill inte 
förlora barnens uppväxt för ett jobb. Nu fick jag ju ett bra jobb på hemorten till 
slut. Jag har föräldrar och syskon, på orten och visst ställer de upp om man 
verkligen behöver. 

Vidare säger hon att hon skulle vilja fortsätta att studera men hennes barn säger ifrån, de har 
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levt på gränsen till existensminimum under en lång period. Livssituationen gör att som 

ensamstående mor blir man väldigt begränsad när det gäller yrkeskarriär och inte ser några 

möjligheter att pendla eller flytta.. 

 

Samtliga respondenter med familj och barn framhåller en lojalitetskonflikt mellan barn, familj 

och yrkeskarriär:  

Det är i första hand barnen som sätter käppar i hjulet alltså (svensk 30 årig 
pappa med fyra barn). 
 
Nej jag vill inte flytta jag pendlar hellre (svensk tvåbarnsmor 30 år). 

Nej, det är nog inte aktuellt jag har ju fru och barn och är ganska så hemmakär 
och hus och barnet fyller tre nu i sommar och min fru har arbete här på orten. 
Jag känner väl att fritiden är viktigare än arbete för mig, så är det. Jag skulle 
hellre arbeta mindre. Om jag fick bestämma själv. Men man måste ju få saker 
och ting att gå ihop också. Jag skulle inte ha någonting emot att arbeta mindre. 
Jag är väl inte den där karriärs människan (svensk man 30 år med ett barn). 
 
Ja, det största hindret i så fall är väl mina två pojkar jag har i ett tidigare 
förhållande (30 årig svensk man). 
 

Till skillnad mot de ensamstående som resonerade så här: 

Det var vad jag ville som styrde vad jag gjorde. Det är bara att ta mitt pick och 

pack jag har ingen familj att ta hänsyn till som situationen är idag (30 årig 

svensk ensamstående man). 

4.2 Synen på etablering på arbetsmarknaden ur ett könsperspektiv 
De kvinnliga respondenterna vilka hade familj och barn beskrev i sina berättelser att de inte i 

lika stor utsträckning som männen hade möjlighet till mobilitet och yrkeskarriär: 

Jobb som jobb. Jag har inte sökt jobb för långt bort utan då har jag hellre tagit de 
jobb som finns. Nej jag vill inte ta bort barnens tid det går inte att kombinera. Är 
man vuxen och flyttat hemifrån så är man vuxen och då sköter man sig själv 
(ensamstående svensk 30 årig mamma med tre barn). 
 
Jag har ett flexibelt jobb idag men någonting som kanske är mer flexibelt som 
gör att man kan styra sin tid helt själv ( 30 årig svensk kvinna med familj och 
barn). 
 
Men annars var jag besviken, att jag läste så mycket, förlorade tid med familjen. 
Det tog helt min fritid. Jag var så lite med familjen, man offrade både familj och 
allt …. Det var när min man sa att du kommer redan nu sent, tänk om du 
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pendlar, det blir ännu senare (utomnordisk 40 årig kvinna med två barn). 
 
Jag har valt att, i och med att jag pendlar har jag valt att inte arbeta heltid, trots 
att jag har en heltidstjänst, för att få en vettig balans på det hela (svensk 
tvåbarnsmor på 30 år).   
 

Könsaspekten på dessa kvinnors berättelse är att det finns hinder för dem att göra yrkeskarriär 

beroende på deras större begränsning i mobilitet.  

 
En svensk 30 årig kvinna sammanboende med två barn konstaterade att: 

Lönemässigt så brukar man ju kunna få löneförhandla bättre om man byter jobb. 

 

En av flera aspekter som lyfts fram i den svenska debatten är kvinnors möjlighet att få en 

anställning och kvinnors i relation till männens lägre löner. Enligt Boje är genushierarkierna i 

välfärdssamhällena baserade på tre viktiga dimensioner; 1. Vilken tillgång kvinnor har till ett 

betalt arbete. 2. Vilken förmåga kvinnor har att skaffa sig en inkomst och på så vis 

vidmakthålla ett oberoende hushåll. 3. Den välfärdsservice som gör det möjligt att kombinera 

förvärvsarbete med omsorgsplikter i familjen.38  

 

Samtliga av våra kvinnliga respondenter har ett avlönat arbete och två av dem har ett av män 

oberoende hushåll. Samtliga kvinnor säger i intervjuerna att de gärna skulle vilja få en högre 

lön. I den aspekten kan man säga att punkterna 1 och 2 är delvis tillgodosedda då de verkar 

vara missnöjda med löneläget och det i sin tur givetvis påverkar deras ekonomiska 

självständighet, antingen gentemot sin partner eller gentemot samhället. När det gäller 

punkten 3 finns inga direkta indikationer på att välfärdsservicen inte räcker till. Däremot 

menar både kvinnor och män att tiden inte riktigt räcker till särskilt upplever kvinnorna att 

tiden för deras del inte räcker till för det oavlönade arbetet i hemmet. Därför väljer också 

kvinnorna i större utsträckning än män att arbeta närmare hemmet oavsett vilket arbete det är. 

Bland annat visar Christine Romans undersökning att kvinnor gifta med män som hade en 

högre befattning än dem själva på arbetsmarkanden fick utföra det mesta av såväl hushålls- 

som omsorgsarbete i hemmet, trots att de själva arbetade heltid. Kvinnors position när det 

gäller oavlönat arbete i hemmet visade sig grundas på makarnas inbördes yrkesbefattning och 

påverkar därmed också deras ekonomiska självständighet. Undersökningen pekar på att den 

könssegregerade arbetsmarknaden ger upphov till en ond cirkel där mäns högre löner och 
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befattningar förstärker könsarbetsdelningen i familjen.39 

4.3 Synen på etablering på arbetsmarkanden ur ett klassperspektiv  
En 20 årig utomnordisk kvinna med beteendevetenskaplig utbildning som arbetar heltid i ett 

stort företag säger på frågan om vilka personliga egenskaper hon anser som viktiga eller 

avgörande för att hävda sig på arbetsmarkanden:  

Man kan inte tänka på att man kanske inte får ett jobb bara för att man är 
kvinna, jag tror inte man kan tänka så, då blir man begränsad. 
 

I hennes exempel går det att vara ung kvinna och invandrare utan någon erfarenhet för att 

lyckas på arbetsmarkanden. Hon tycker att ens egna attityder och ens egen bild av sig själv 

blir begränsande. Det vill säga tolkningen blir tänk inte i diskrimineringstermer, det är bara att 

”köra på” om man ska lyckas. 

 

Frågan är dock hur mycket kan man ”köra på” om man är en 30 årig ensamstående mor med 

tre barn:  

Jag vill inte dra upp barnen från den lilla ort jag bor på, deras uppväxt med släkt 
och vänner nära är viktigare. Jag har en son som är sjuk och han kan inte flyttas. 
Vi är tvungna att bo där. Jag har inte sökt jobb för långt bort utan då tar jag 
hellre de jobb som finns. Jobb som jobb. Så resonerar jag. 
 

Hennes skarpa uttalande visar att karriärvägar där tredje person blir lidande inte är något 

alternativ. Trots att hon har en utbildning inom ett mansdominerat yrke inom teknik området. 

Det är inte möjligt för henne som kvinna och rådande familjesituation göra yrkeskarriär. 

 

En utomnordisk kvinna med två barn och är 40 år säger att hon denna gång var rätt kvinna på 

rätt plats för att få en anställning som hon så länge velat ha: 

Det är svårt att flytta på grund utav att jag har familj. ….jag upplevde inte att 
inom kommunen att de värderade så mycket av utbildningen. 
  

När hon senare på grund av omorganisation bestämde sig för att byta arbete: 

Etnisk bakgrund det har jag också, men jag vet inte om de tittade så mycket på 
det, de tog inte bara in folk med olika etniska bakgrunder, utan….jag menar inte 
att jag fick jobbet på grund av det. Men det var bra. Egentligen när jag sökte 
jobbet, visste jag inte att om det var bra med etnisk bakgrund, utan just min 
arbetsplats ville ha det. 

 
                                                                                                                                                         
38 Boje, TP. 2005, sid. 197, 214. (Red.) 
39 Roman, C. 1994. sid. 183ff, 220 
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En gift arbetslös man med fyra barn utbildad inom ett beteendevetenskapligt program vars fru 

just fått ett nytt arbete säger: 

De är mycket viktigare än arbete, alltså. Det är barnen som kommer i första 
hand för min del.  

 

Inom ramen för det relativt lilla material vi har finns indikationer på att människor bedöms 

och bedömer sig själva på grund av kön, etnicitet, etablering på arbetsmarkanden och 

utbildning. Deras klassposition varierar således beroende på hur de själva bedömer sig och 

hur andra ser på dem som individer. I förlängningen påverkar det även deras möjlighet till 

etablering på arbetsmarkanden. Vilket i sin tur även det påverkar deras klassposition beroende 

av utvecklingspotential och ekonomiskt oberoende gentemot samhälle, samlevnadspart och 

ansvar för familj och barn. 

 

Vi menar att samtliga våra respondenter har en specifik klassposition genom den utbildning 

de fått vid Mälardalens högskola. Samtliga har minst en kandidatexamen i vilken de lärt sig 

de sociala mönster som bär fram utbildningens klassinnebörd och idé. Genom utbildning 

reproduceras klassposition då eleverna tillägnat sig det symboliska kapital som är av central 

betydelse för en hög klassposition. 40  När det gäller klassposition på grund av kön har 

Christine Roman visat att kvinnor gifta med män som hade en högre befattning än dem själv 

fick utföra det mesta av såväl hushålls- som omsorgsarbete i hemmet. Kvinnor med en stark 

arbetsmarknadsposition har i och med detta således givits bättre möjlighet till en jämställdare 

fördelning av det obetalda arbetet i hemmet än kvinnor med svagare position än mannen. 

Vidare tar hon upp kvinnors dubbla lojaliteter det mellan arbete och familj och påvisar att det 

å ena sidan går relativt bra att kombinera familj och arbete och å andra sidan kan det uppstå 

konflikter mellan arbete och familj. Vilket resulterade i att kvinnor oftast fick dåligt samvete 

för att inte räcka till. Det framgick också i hennes undersökning att det var vanligt bland 

kvinnor som arbetade att de reducerade sin arbetstid på grund av familj.41 När det gäller ålder 

ger inte vår studie så starka indikationer som exempelvis hänsyn till familj gör. Rapporten 

Arbetslöshet och sysselsättning hos invandrare menar att utomnordiska invandrare med lång 

tid i landet hade en högre sysselsättningsgrad än de med kortare tid i landet. 42 Vår 

undersökning ger inte svar på hur lång tid personerna befunnit sig i landet. Vi kan dock 

                                                 
40 Bourdieu, P. 1995, sid. 20ff 
41 Roman, C. 1994, sid. 183ff, 220 
42 Sidebäck, G, Sundström,L & Vikenmark, S. 2000, sid. 176-178 
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konstatera att samtliga utomnordiska invandrare i vår studie hade en stark ställning på 

arbetsmarknaden. 

 

Vi har beskrivit resultaten ur tre perspektiv, dels ur ett familje-, ett kön- och avslutningsvis ur 

ett klasspositionsperspektiv. Vi menar att samtliga dessa perspektiv interagerar med varandra 

på individ och strukturnivå och i relation till omnämnda kategorier. Därför kan mycket av det 

vi skrivit även platsa under andra rubriker än där vi placerat dem.  
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5. Slutsats 
 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att det fanns sex olika typer av villkor för etablering på 

arbetsmarkanden som kan relatera till familjesituation, kön och klass.  Ju lägre siffra i 

uppräkningen här nedan, desto större flexibilitet i sin livssituation har respondenten för att 

göra yrkeskarriär. I den fallande skala befinner sig den ensamstående kvinnan med barn längst 

ned  (nr. 6) och har minst möjlighet göra yrkeskarriär med pendling eller migration som 

medel.  

1. De som var ensamstående utan barn, män (2 st.) med svensk härkomst och kvinna (1 

st.) med utomnordisk härkomst, hade det lättast att pendla eller migrera för att göra 

yrkeskarriär. 

2. Gift/sammanboende man (1 st.) med barn och utomnordisk härkomst ansåg 

yrkeskarriär vara så pass viktig att pendling var ett ont måste för att göra yrkeskarriär. 

3. Gift/sammanboende kvinna (1 st.) med barn och utomnordisk härkomst ansåg att 

pendling till viss del kunde vara befogad för att göra yrkeskarriär. 

4. Gifta/samboende män (2 st.) med barn och svensk härkomst ansåg sig benägna att 

avsätta viss tid till pendling men inte migrera för att få ett arbete. Yrkeskarriär var inte 

så viktigt, arbete i sig var det viktigaste och tid till barnen. 

5. Gifta/samboende kvinnor (2 st.) med barn ansåg sig inte benägna att avsätta tid till 

pendling ej heller migrera för att göra yrkeskarriär. Om de pendlade gick de ner i 

arbetstid. 

6. Ensamstående svensk kvinna (1 st.) med barn ansåg det inte rimligt att avsätta tid till 

pendling ej heller att migrera för en yrkeskarriär. Ett arbete vilket som helst var 

viktigare bara det låg i närområdet så tiden bättre kunde disponeras till barnen 

 

Vi kom fram till två slutsatser. För det första, det största hindret till pendling och migration 

för att göra yrkeskarriär var hur det sociala livet ser ut. Såsom om respondenterna har familj, 

barn eller om de lever ensamma utan barn och därmed hur stort tidsutrymme som blir kvar 

utöver själva arbetet. Våra respondenter menar att omsorgsarbetet för familj och barn tar 

mycket tid i anspråk, därmed begränsas deras möjlighet till att ta ett arbete långt bort från 

hemmet, både för män och kvinnor. Kvinnor säger sig vara mer begränsade för pendling och 

väljer bort det till förmån för ett arbete på orten, oavsett vilket arbete det var. Många av våra 

respondenter framhåller också i intervjuerna att det var svårare än vad de trott att få en 
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anställning som överensstämde med deras utbildning. 

 

För det andra kom vi fram till att de som främst kunde tänka sig pendla för yrkeskarriär är de 

med utomnordisk härkomst och de utan familj. Samtliga med utomnordisk härkomst skiljde ut 

sig vad gäller pendling. De anser att yrkeskarriär är viktigt och att arbetet väl stämmer med 

den utbildning de har. Det gör att de har större benägenhet att vara mobila än våra svenska 

respondenter, trots familj och barn. Möjligen kan detta bero på att personer med annan 

etnicitet inte på ett självklart sätt är en del av det svenska samhället. Nya svenskar kan antas 

känna ett utanförskap i samhället och därigenom försöka stärka sin samhällsställning genom 

yrkesstatus. Genom att dessa personer utmanar rådande maktordningar gör de oss alla en 

tjänst. Deras ambitioner att nå yrkeskarriär leder till en integrationsprocess där svenskar och 

invandrare får möjlighet till ökad kunskap om olika kulturer och levnadsmönster. I och med 

detta skapas en gemensam historia och ett nytt gemensamt mångkulturellt samhälle kan så 

småningom växa fram. Det är en process som utjämnar ojämlikhet mellan kön och etnicitet 

och leder till både ökad jämställdhet och jämlikhet av det svenska samhället. Även enligt 

kvinnomaktsutredningen bidrar invandrade kvinnor och invandrade män till att minska 

könssegregeringen inom den svenska arbetsmarkanden, då invandrarkvinnor oftare arbetar 

inom mansdominerade yrken och invandrade män oftare inom typiska kvinnoyrken.43  

 

Våra respondenter har en hög utbildningsnivå vilket kan innebära skillnader i 

pendlingsbenägenhet då de anstränger sig för att få ett arbete som passar för den utbildning de 

har. Deras strävan att nå yrkeskarriär ser vi som mycket positiv då det leder till en 

växelverkan i den svenska integrationsprocessen. När svenskar och invandrare möts på en 

arbetsmarkand kan man anta att kunskapen och förståelsen för olika kulturer ökar. 

  

Hos dem som är ensamstående utan barn ser vi inga skillnader mellan kvinnor och män när 

det gäller möjligheten att få ett arbete som överensstämmer med deras utbildning, eller 

tillgång till självförsörjning och oberoende hushåll. För dessa personer/hushåll finns ingen 

koppling till behov av någon välfärdsservice. De som var ensamstående utan barn kunde i 

större utsträckning tänka sig att pendla, och det ganska långt. De kan även tänka sig att flytta 

till en annan stad för att få ett arbete som stämmer överens med deras utbildning.  De säger 

                                                 
43 SOU:1998:6 
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uttryckligen att de bara har sig själva att tänka på och behöver inte ta hänsyn till någon annan, 

därför blir deras valmöjligheter större oavsett om det är pendling eller migration det handlar 

om. Det här tolkar vi som att ensamstående utan barn har större möjligheter att välja arbete 

och arbetsort. På så vis kan de ”sälja” sig själva på den allt mer flexibla arbetsmarknad som 

finns idag och göra sig en yrkeskarriär och därmed stärka sin sociala position i samhället. Vi 

ser att familj och barn inte är begränsande när det gäller val av arbete och arbetsort. Vi ser 

heller ingen ojämlikhet inom denna grupp som relaterar till kön eller etnicitet. En av våra 

ensamstående respondenter menar att arbetstagaren måste bli mer flexibel i sitt tänkande för 

att kunna konkurrera om jobb och en annan av respondenterna säger också att familj har stått 

på undantag då jobbkarriären blivit viktigare. En konsekvens vi ser av detta är minskad 

nativitet och fler ensamhushåll. Vilket är någonting den politiska makten bör ta i beaktande 

vid fördelning av samhälleliga resurser för att skapa bättre möjligheter för personer med barn 

och familj att göra yrkeskarriär. 

 

Pendlingsbenägenhet och migration för att göra yrkeskarriär hos ensamstående med barn 

visade sig vara problematiskt. Den respondent som har denna situation anser sig inte vare sig 

kunna flytta eller pendla. De har levt på existensminimum under studietiden och hon och 

barnen vill inte återuppleva den tiden igen. Därför tar hon vilket arbete som helst bara det 

ligger i närheten av bostaden. Närheten till barnen är viktigare än yrkeskarriär menar hon. 

Med hjälp av välfärdssystemen går det att ha ett ensamhushåll som ensamstående. Huruvida 

hon är ekonomisk oberoende eller inte har vi ingen kunskap om. Men vi kan anta att hon är 

beroende av bostadsbidrag, vårdnadsbidrag, barnbidrag, och offentlig barnomsorg för 

försörjningen i hushållet. Tiden för den ensamstående mamman räcker inte till för egen fritid 

då all tid går åt till omsorg om barnen. 

 

Gifta/sammanboendes pendlingsbenägenhet och migration i syfte att nå etablering på 

arbetsmarknaden spelar familjeaspekter en stor roll när det gäller att göra yrkeskarriär. 

Kvinnorna beskriver att de går ner i arbetstid för att få tiden att räcka till för familj och barn. 

De väljer att arbeta på orten för att bättre få tiden att räcka till eller de arbetar deltid då de 

pendlar. Deras arbetsmarknad begränsas därmed till närområdet vilket gör att de i större 

utsträckning än männen måste ta ett arbete för arbetets skull. De arbeten som inte stämmer 

överens med deras utbildning ger inte lika stor inkomst som ett mer kvalificerat arbete skulle 

göra och deltidsarbete ger inte möjlighet till ekonomiskt oberoende. Kvinnors ekonomiska 
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beroende till männen ökar därmed. Detta i sin tur minskar deras ekonomiska oberoende och 

möjlighet till egenhushåll. Även männen begränsar sitt pendlade om de har familj och barn 

men inte i lika stor omfattning som det gör för kvinnorna. Detta gör att männens 

karriärmöjligheter är större då deras arbetsmarkand också är det. De respondenter som tagit 

upp välfärdsservicen har lyft möjligheten med barnomsorg för att kunna arbeta och pendla. 

De har ordnad barnomsorg eller föräldrapenning att ta ut. Samtliga har påtalat bristen på tid 

som en begränsande faktor för pendling. I detta sammanhang ser vi ett mönster mellan brist 

på tid och pendling som ett hinder för att göra karriär då barnen inte bör vara borta från 

hemmet så många timmar som arbetstid och pendling innebär. De stora förlorarna är 

kvinnorna. Vi ser att ojämlikheten finns när det gäller mobilitet mellan manliga och kvinnliga 

respondenter.  Det verkar som om det alltjämt är kvinnan som har största ansvaret för familj, 

hushåll och omsorg i familjen. Genom att kvinnors tid i större utsträckning än män går åt till 

ansvar för familj och barn avsäger de sin yrkeskarriär, och därmed blir de bundna till sitt 

närområde och de arbeten som finns där.  

 

Detta är också konstateranden som lyfts fram i annan tidigare forskning. Roman visar att 

kvinnor har dubbla lojaliteter främst när det gäller de mindre barnen. Detta är ett mönster 

även vi sett hos våra respondenter, då kvinnor i mer begränsad omfattning än män med små 

barn kan tänka sig pendla. De blir därmed mindre flexibla på arbetsmarknaden.44 Vi 

konstaterar att kvinnor med barn i vår studie alltjämt tar det största ansvaret för familj och 

barn. Det gör de på bekostnad av karriär, men att det finns avvikelser där en man som inte var 

etablerad på arbetsmarknaden tar samma ansvar, då kvinnan i familjen nyligen fått ett arbete. 

Därmed är det inte enbar kön som avgör i vilken omfattning det obetalda hushållsarbetet görs 

i hemmet utan även etablering på arbetsmarkanden.  

 

Vidare visar Roman i avsnitt tidigare forskning att kvinnor med en stark 

arbetsmarknadsposition har en bättre möjlighet till en jämnare fördelning av det obetalda 

arbetet i hemmet. 45 Vi får därmed anta att ojämlikheter i det oavlönade arbetet i hemmet 

grundas på makarnas arbetsmarkandsposition och inte på den sociala position som följer på 

den utbildning de har. Kvinnorna i vår studie tar mer hänsyn till barn och familj än vad 

männen gör då de pendlar kortare tid än vad männen kan tänka sig göra. Detta gör att de får 

                                                 
44 Roman, C. 1994 
45 Roman, C. 1994 
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en svagare arbetsmarknadsposition än vad männen har. Men även männen menar att tiden för 

barnen och tid för familj är hinder när det gäller pendling och de väljer därför bort 

yrkeskarriär på grund av detta. Kvinnorna tar dock mer hänsyn än männen. Deras 

arbetsmarkand krymper därmed i högre grad och därför har de svårare att göra yrkeskarriär. 

Det är alltjämt är kvinnorna som tar det största ansvaret för omsorg om barn och familj. 

Könsrollsmönstren lever således kvar men tenderar att utjämnas. Ett tecken på det är att 

männen i studien tar hänsyn och vill pendla kortare om de har barn. En annan bidragande 

tendens för att utjämna ojämlikheter i yrkeskarriär är de utomnordiska respondenterna. De 

utmanar den svenska traditionen och på så vis bidrar till att utjämna ojämlikheter på 

arbetsmarkanden genom att trots att de har familj och barn pendlar i större utsträckning för att 

göra yrkeskarriär. 

 

Hedberg visar att migration och pendling är mer vanligt förekommande hos yngre än äldre 

och att yngre kan se migration som en livsutvecklingmöjlighet. En orsak till flytt är 

exempelvis höga pendlingskostnader.46 Våra respondenter menar att pendlingskostnaderna är 

av betydelse men underordnad när det gäller att flytta. De menar att det är tiden som är den 

avgörande frågan för att inte pendla. De ensamstående menar att tid för vänner, fritid och 

träning är viktiga aspekter som gör att man hellre migrerar än pendlar. De med familj, villa 

och barn kan inte tänka sig att migrera på grund av risk för sämre boende och sämre social 

miljö för barnen. I vår studie kan vi se ett mönster för de med familj och ansvar för barn. De 

framhåller att det är bättre att ta ett arbete på orten för att slippa pendla och därmed få mer tid 

för barn och familj. En viss skillnad finns mellan män och kvinnor vilka båda säger att de 

helst vill arbeta på orten och pendla mindre, men männen kan tänka sig pendla längre än 

kvinnorna för att göra yrkeskarriär. 

 

Tydligt framgår både i vår studie och tidigare forskning att det är svårt att förena arbete och 

karriär när man är småbarnsförälder. Välfärdssamhället och den offentliga sektorns roll, att 

stödja barnfamiljer, kan inte råda bot på den brist på tid som finns i samhället. Ojämlikheten i 

möjligheten att göra yrkeskarriär bottnar i hur respondenterna förfogar över sin tid. Samtliga 

av våra respondenter lyfter frågan om tid och vikten av tid till familj, barn och fritid. Vår 

studie visar att kvinnor har mer brist på tid än vad männen har. En av orsakerna till det är att 

                                                 
46  Hedberg, C. 2005:21. Arbetslivs Rapport 
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de tar det största ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. Det är därför inte kvinnorna kan 

tillåta sig vara mobila i lika stor omfattning som männen kan tänka sig och därför har de 

heller inte lika stor arbetsmarknad att söka arbete på. Detta resulterar även till att kvinnors 

ekonomiska självständighet minskar då de i högre grad än männen tar ett lägre betalt arbete 

på orten de är överkvalificerade för. En individualiserad föräldraförsäkring skulle kunna göra 

en skillnad och stärka kvinnors ställning på arbetsmarkanden. Om männen tar ett ökat ansvar 

för hem och barn ökar kvinnors möjlighet till mobilitet. Studien visar att även män med familj 

har brist på tid i förhållande till de som lever singelliv, och därför väljer ett arbete nära 

hemmet. Barn och familj påverkar män såväl som kvinnors yrkeskarriär. Kvinnor påverkas 

dock i större utsträckning, då män kan tänka sig pendla i större omfattning. Arbetsmarkanden 

och yrkesetableringsmöjligheterna krymper därmed mer för kvinnornas del.  
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6. Framtida forskning  
 
Vi kan konstatera att frågeguiden varit begränsande för oss i vår studie. Frågor som tog upp 

samboendes eller make/makas yrke fanns inte med, därför kunde vi tyvärr inte väga in den 

aspekten i vår undersökning. Det hade varit intressant att se om detta var en faktor för hur 

makarna/de samboende ordnade det obetalda arbetet i hemmet och hur deras inbördes 

ställning på arbetsmarknaden påverkade deras pendlingsmönster. Vidare hade vi velat se 

närmare på hur det kommer sig att de med utomnordisk härkomst värderade yrkeskarriär 

högre än de svenska respondenterna gjorde. Det skulle också vara intressant att se varför det 

inom vissa yrkesområden är svårt att få ett arbete. Har Mälardalens högskola för snäva 

inriktningar när det gäller utbildningarna? 

 

En annan fråga som vi anser det borde forskas mer kring är frågan om hur arbetsgivare ser på 

arbetstagares mer begränsade tid på grund av familj, hem, barn och pendling. Är de medvetna 

om denna lojalitetskonflikt? Vad kan de tänkas bidra med för att underlätta anställning för 

kvalificerat yrkesfolk med barn och långa pendlingsavstånd? 

 

Undersökningen tar på intet vis ett slut här utan allt är ständigt pågående. Vi kan nu bara 

lämna vidare och hoppas att det varit en intressant läsning som kan väcka intresse för fortsatt 

forskning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Frågeguide/Intervjuguide - Högskoleutbildades etablering på 
arbetsmarknaden - Mobilprojektet            
Tommy Törnqvist 2006-04-05 
 
Instruktion 
Syftet med intervjun är att få fram en så sammansatt och innehållsrik berättelse som möjligt 

om intervjupersonens konkreta etablering på arbetsmarknaden såsom det uttrycks i form av 

erfarenheter och förväntningar under utbildningen, etableringsprocessen och vid val av arbete. 

Berättelsen relateras också till tre underteman, nämligen livssituation (kön, social bakgrund, 

etnicitet, familjeförhållanden, ålder) kontaktnätverk (kontakter/resurser inom familjen, inom 

den egna vänskapskretsen, inom olika institutioner) och rumslig rörlighet (vilja/ovilja att 

flytta eller pendla, platsbundenhet, sociala konsekvenser av rumslig rörlighet). 

 

Frågeguiden avser att på ett berättarlogiskt sätt knyta samman dessa olika teman utan att 

utsätta intervjupersonen för allt för stora tankehopp eller att splittras i detaljfrågor. 

 

I berättelsen kan ingå tre typer av utsagor, vilka är lika viktiga för vår analys. Om någon typ 

av utsaga saknar bör det kompletteras:  

Vad hände? – erfarenheter 

Vad är och har varit möjligt/önskvärt? – förväntningar 

Hur har man valt att agera eller hur avser man att agera framgent? - strategier 

 

Upplägget av frågeguiden utgår från att låta intervjupersonen definiera vad denne ser som 

viktigt i sin berättelse. Det innebär att vi öppnar olika frågesällningar med en mycket öppen 

fråga och anknyter följdfrågor först när svaret börjar att utvecklas/formuleras.  Exempel på 

följdfrågor: Vad hände sedan? Var du nöjd med den situationen? Kunde du göra något mer? 

Hur såg du på frågan då och hur skiljer det sig från idag? Kan du ge ett exempel? Hur kände 

du dig då?  

 

Kom ihåg att det är inte alltid som en intervjupersons berättelse följer frågeguiden. Gör därför 

korta anteckningar under intervjun vad som har tagits upp så att du dels kan anknyta till vad 

som sagt tidigare, dels återvända till frågor som har hoppats över. Tänk också på att du hela 
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tiden ska kunna svara på sådana här frågor under intervjun: Hur menar du? Jag förstår inte hur 

du menar? Därför bör du tänka igenom noga vad du vill få fram av de olika frågorna och kan 

omformulera dem så att de blir tydliga för intervjupersonen. Ett sista råd: Ibland behöver 

intervjupersonen lite tid på sig för att tänka efter. Var inte rädd för att det ibland uppstår 

kortare tysta pauser i samtalet. 

När ni bokar in intervjuer så bör ni se till att intervjupersonen kan avsätta minst 45 minuter. 

Tänk också på att ha lite tid för få en bra kontakt innan intervjun startar där du presenterar dig 

och vad studien går ut på samt ge tid för frågor. 

 

I frågeguiden skiljer jag på huvudfrågor som skrivs i versaler och tänkbara alternativ som kan 

ge upphov till följdfrågor som skrivs i gemener. Indelningen i olika teman markeras med 

versal och kursiv stil. 

 

Vi saknar förhandskunskap om IP vid intervjutillfället har ett arbete eller inte, vilket betyder 

att vi måste börja med att ta reda på detta och därefter gå igenom vad som faktiskt har hänt 

fram tills idag.  
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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 
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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? 

 

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? 
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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) 

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) 
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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!!! 
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        Bilaga 2

  

            
   
 
 
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 arbetsmarknade 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 
Charlotta Bjälkebring,   Anneli Fernqvist,  
0159-20005, 070-530 42 72  076-3063347 
cbg03002@student.mdh.se                               aft03001@student.mdh.se 
   
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. 
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Bilaga 3 
 
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, Lena 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. 
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 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)      
 
 
 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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Presentation av intervjupersonerna    Bilaga 4 

IP- nummer-1 

Svensk kvinna, 30 år, lägenhet, bor i en mellanstor stad.  

Utbildning: Teknisk examen 

Familjesituation: Ensamstående med tre barn. 

Situation på arbetsmarknaden: Arbetar heltid idag inom sitt yrkesområde.  

Kännetecken: Kan absolut inte tänka sig att pendla eller flytta. Har haft en del ströjobb och 

vikariat inom områden som inte krävde någon utbildning, att arbeta på hemorten är viktig då 

tiden med barnen överväger. 

IP- nummer-2 

Utomnordisk kvinna, 20 år, bor i en mellanstor stad,  

Utbildning: Beteendevetenskaplig examen. 

Familjesituation: Ensamstående utan några barn. 

Situation på arbetsmarknaden: Arbetar heltid på ett stort företag, utbildningen 

överensstämmer med arbetet.  

Kännetecken: Pendlar i dag 14 mil per dag och anser att arbete inom det specifika 

yrkesområdet är viktigt. Hon känner en rädsla idag att man måste vara rädd om sitt arbete, 

pendlingen tar en stor del av hennes fritid. Vidare kan hon tänka sig flytta till en större stad 

framför allt Stockholm för att få det arbete hon vill ha. 

IP- nummer-3 

Svensk man 30 år fyra barns far. 

Utbildning; Beteendevetenskaplig examen. 

Familjesituation; familj fru två barn, huvudansvaret för det oavlönade arbetet i hemmet, hus 

på landet samt ett tidigare äktenskap med två barn, har bil. 

Situation på arbetsmarknaden; arbetssökande, vill inte plugga någonting mer. 

Kännetecken; trodde det skulle vara lättare att få jobb, ingen hjälp av arbetsförmedling, kan 

tänka sig pendla i länet, viktigt få ett jobb för att sen söka sig vidare. Tiden med barnen är 

viktig så vill därför pendla så kort som möjligt och kan inte tänka sig flytta., kan tänka sig 

pendla upp till tre timmar om dagen. Flytt är inte aktuell då de små barnen nu rotat sig där de 

bor och ej heller för närheten till de barn han har sen tidigare, tiden är för honom viktig med 

barnen. Pendling är möjlig för familjen då barnen har daghemsplats. 
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IP- nummer-4 

Svensk kvinna, 30 år, bor i en mellan stor stad. 

Utbildning: Ekonomisk examen. 

Familjesituation: Sambo med två barn.  

Situation på arbetsmarknaden: Hon arbetar heltid och har gjort det sedan hon gick ut skolan 

och arbetar på hemorten. 

Kännetecken: Hon kan inte tänka sig att flytta eller börja pendla. Hon säger själv att hon 

skulle vilja jobba någon annanstans men eftersom hon har familj blir det inte av. 

IP- nummer-5 

Svensk kvinna, 30 år, bor i en mellan stor stad. 

Utbildning: Beteendevetenskaplig examen. 

Familjesituation: Hon är gift och har barn. 

Situation på arbetsmarknaden: Hon har en heltidstjänst men har av familjeskäl valt att bara 

arbeta deltid.  

Kännetecken: Hon pendlar varje dag till sitt arbete men kan inte tänka sig att flytta. 

IP- nummer-6 

Svensk man, 30 år, bor i en mellan stor stad, är ensamstående  

Utbildning: Teknisk examen. 

Familjesituation: Ensamstående utan några barn. 

Situation på arbetsmarknaden: Han är för närvarande arbetslös eller som han själv sa jag 

befinner mig mellan två arbeten.  

Kännetecken: Kommer att flytta inom kort till en större stad där han har fått ett fast arbete 

som stämmer överens med hans utbildning. Han har tidigare pendlat dryga två timmar per dag 

men ansåg att det var ganska jobbigt. 

IP-nummer-7 

Svensk man 30 år ensamstående, lägenhet, mellanstor stad.  

Utbildning: Ekonomisk examen. 

Familjesituation: ensamstående med god inkomst. 

Situation på arbetsmarknaden: har fast arbete, kan tänka sig flytta och pendla i viss mån samt 

studera vidare om utifall att ett chefsjobb blir aktuellt. 

Kännetecken: tycker jobbet passar som hand i handsken, vill utvecklas inom företaget. Han 

menar att arbete inte är allt att det finns en gräns för hur långt man kan tänka sig pendla för att 

få ett jobb. Inledningsvis kan pendling vara ett alternativ men får man det arbete man önskar 
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är flytt ett alternativ. 

IP- nummer – 8 

Svensk man 30 år, mellanstor stad. 

Utbildning: Ekonomisk examen. 

Familjesituation: Gift, ett barn, har bil och bor i villa. 

Situation på arbetsmarknaden: Har vikariat hoppas på fast anställning inom företaget. 

Kännetecken: Hemmakär, arbete viktigare än drömjobb som passar med utbildningen. Kan i 

en framtid tänka sig pendla 2 tim per dag, men i första hand söker han arbete på orten, flytt är 

inte aktuell. 

IP- nummer – 9 

Utomnordisk man 30år, bor i lägenhet, mellanstor stad. 

Utbildning: Teknisk examen. 

Familjesituation: Gift, har ett litet barn, pappaledig halvtid och arbetar halvtid. 

Situation på arbetsmarknaden: fast anställd/heltid-IT konsult/programmering och  

systemutveckling är förnärvarande föräldraledig på halvtid. 

Kännetecken: Pendlar till Stockholm. Trivs bra med arbetet som sådant och det uppfyller hans 

förväntningar efter valet av hans utbildning. Söker arbete närmre påtalar att det inte fungerar 

så bra att pendla med tåget, då det ofta är förseningar samt överfulla tåg. Han har sin familj 

och hans föräldrar där de bor därför kan han inte tänka sig att flytta. 

IP- nummer – 10 

Utomnordisk kvinna 40 år, bor i mellanstor stad. 

Utbildning: Ekonomisk examen. 

Familjesituation: Gift med två mellanstora barn.  

Situation på arbetsmarknaden: Har heltidsanställning relevant för utbildningen. 

Kännetecken: Hon har nyligen fått arbete som stämmer med utbildningen, var 

överkvalificerad på sitt tidigare jobb och missnöjd med det. Kan inte tänka sig flytta, men ett 

möjligt pendlingsavstånd är inom en fem mils radie på grund av familj. 

 




