
 
 
 
 

 
”DAMN YOU IF YOU DO, 

DAMN YOU IF YOU DON´T?” 
– EN STUDIE I HUR DEN NYA 

GENERATIONEN KVINNLIGA ANSTÄLLDA 
RESONERAR KRING KOMBINATIONEN 

MODERSKAP OCH KARRIÄR 
 
 
 
 
 
 
 

  VT 2012: KF07 
 
 
 
 

 
 
 

                 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

Moa Porse 
Sofie Gillholm 



Svensk titel: “Damn you if you do, damn you if you don’t? En studie i hur den nya 
generationens kvinnliga anställda resonerar kring kombinationen moderskap och 
karriär” 
 
Engelsk titel: “Damn you if you do, damn you if you don´t? A study of how the new 
generation of female employees reason about the combination of motherhood and 
career” 
 
Utgivningsår: 2012  
 
Författare: Moa Porse och Sofie Gillholm  
 
Handledare: Bo Westerlund 
 
Språk: Svenska 
 

 
Abstract 
 
Equality between men and women has come a long way in Sweden and the western 
society. Despite this, women are still expected to compromise their working 
conditions and sacrifice part of their careers if they choose to have children. Despite 
many years of work in creating a gender-equal labour between men and women, there 
are major differences between gender regarding pay, career opportunities and unequal 
distribution of parental leave. In 2009, women in Sweden have earned 82.2 per cent of 
what men earned, and stand for more than three-fourths of the parental leave. 
 
With help of previous research and results from the conducted focus group interviews, 
we wanted to get an idea of how young, well-educated women view their future. It is 
often more difficult for women to be able to do a career and still have a rich and 
rewarding life in parallel. Our question is "How do the new generation of educated 
women reason the combination of career and family?” By arranging and conduct 
focus groups, we believe we gained a deeper understanding of what and how our 
respondents think of our chosen subject. 
 
The results we concluded is that each of the respondents argues in their own way, 
they are individuals and cannot be generalized in a particular way. However, we could 
se some patterns, all though they do not speak for everyone in the group. Many of the 
women were all motivated to pursue careers, and most of them wanted to be 
independent enough to support themselves and their children. Many were afraid of the 
big transition a child means and none of them felt ready to have children in the near 
future. Sure, we see patterns that recur in their reasoning, but they are not sufficiently 
clear to permit us to assert that the new generation of educated, workingwomen are 



reasoning in a certain way. A person's way of reasoning is characterized by a myriad 
of circumstances. Factors such as ethnic background, family relationships, social 
interaction, social class, education, where they grew up and so on, are all factors that 
form people to different individuals with different values, interests and goals. 
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Sammanfattning 
 
Jämställdheten mellan män och kvinnor har idag kommit en lång bit på vägen i 
Sverige och i västvärlden. Trots detta förväntas kvinnor fortfarande kompromissa i sin 
anställning och uppoffra delar av sin karriär om de väljer att skaffa barn. Även efter 
många års arbete med att skapa en jämställd arbetsmarknad mellan män och kvinnor, 
finns det stora skillnader könen emellan när det gäller lön, karriärmöjligheter och 
ojämn fördelning av föräldraledighet. Under år 2009 ska kvinnor i Sverige ha tjänat 
82,2 procent av det som männen tjänade, samtidigt som de tog ut mer än tre 
fjärdedelar av föräldraledigheten.  
 
Med hjälp av tidigare forskning samt resultat ifrån genomförda fokusgruppsintervjuer 
ville vi få en uppfattning av hur unga kvinnor som studerar eller har studerat ser på 
framtiden; många gånger är det svårhanterligt för kvinnor att lyckas i karriären och 
samtidigt ha ett rikt och givande familjeliv. Vår frågeställning lyder “Hur resonerar 
den nya generationen välutbildade kvinnliga arbetstagare kring kombinationen 
karriär och familjeliv?”. Genom att anordna och utföra fokusgrupper anser vi oss ha 
fått en djupare förståelse för vad och hur våra respondenter tänker kring vårt valda 
ämne.   
 
Hur resonerar då den nya generationens välutbildade kvinnliga arbetstagare kring 
kombinationen karriär och familjeliv? Var och en av respondenterna resonerade på 
sitt eget vis, men några resonemang var återkommande för en stor del av gruppen. 
Kvinnorna var motiverade att göra karriär och de flesta ville vara självständiga nog att 
kunna försörja sig själva och sina barn. Många av dem skrämdes av den stora 
omställningen som ett barn innebär och ingen av dem kände sig redo att skaffa barn 
inom den närmsta framtiden. Visst ser vi återkommande strukturer i deras 
förhållningssätt, men de är inte tillräckligt tydliga för att vi ska kunna hävda att den 
nya generationen välutbildade, kvinnliga arbetstagare resonerar på ett visst sätt. En 
människas sätt att resonera präglas av en otalig mängd omständigheter. Faktorer som 
etnisk bakgrund, familjeförhållanden, socialt umgänge, klasstillhörighet, utbildning, 
uppväxtort med mera, formar människor till olika individer med olika värderingar, 
intressen och mål.   
 
Vi förmodar att företag, precis som vi själva, tenderar att generalisera och placera 
människor i fack. Man antar att vissa grupper resonerar på det ena eller det andra 
viset, men under genomförandet av denna studie förstod vi det komplexa i individerna 
inom gruppen. Trots att våra respondenter hade flertalet kriterier gemensamt så inser 
vi att dessa inte är en förutsättning för att deras resonemang ska vara lika. Samhället 
och företagen består av och existerar genom individer. Individer med olika 
uppfattningar och förväntningar, alla unika.  
 
Nyckelord: kvinna, karriär, familj, jämställdhet, generation
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1. Introduktionskapitel  
 
Det inledande kapitlet ger en presentation av ämnet som visar varför vi anser att det 
är intressant och relevant. Vidare presenteras uppsatsens syfte, problemformulering 
och avgränsningar och slutligen förklaras relevanta begrepp.  
 

 
Vi lever i ett samhälle där företag är väl medvetna om jämställdhet och där de flesta 
anser att kvinnor bör ha samma möjligheter som män att göra karriär. 
Rekryteringsprocesser av unga män och kvinnor har dock visat sig vara ojämnställda i 
den bemärkelsen att kvinnor bedöms utefter deras framtida val i livet i större 
utsträckning än män (Ulla Eriksson, 2000). Tiden efter examen blir för många en 
intensiv period där många steg i karriären och i övriga livet tas. Många kvinnor 
känner också mer stress och press från omgivningen att lyckas med både karriären 
och moderskapet. Till skillnad från män upplever ett flertal kvinnor att lösningen på 
problemet blir att lägga fokus på det ena eller det andra; kombinationen karriär och 
familjeliv blir för många svår att genomföra. Hur mycket påverkar faktorer som 
mammaledighet och antalet barn kvinnors karriärer? Vilka blir omgivningens 
reaktioner om man inte följer den ‘kronologiska ordningen’ som samhället har 
konstruerat? Hur långt har Sverige kommit i processen med att skapa en jämställd 
arbetsmarknad där löner, karriärmöjligheter och ansvar för barn är lika för män och 
kvinnor? Är kombinationen karriär och familjeliv något som nästa generation 
kvinnliga arbetstagare bekymrar sig över? Om inte, är det något som de borde 
bekymra sig över? 
  

1.1 Problembakgrund   
Vi som har skrivit uppsatsen är två kvinnor i 25-årsåldern som drömmer om såväl ett 
stimulerande yrkesliv, som ett givande privatliv. Vi vill få roliga jobb som ett resultat 
av vår utbildning och vi vill ha barn och familj. Dock befarar vi att det faktum att vi är 
kvinnor kommer göra det svårare att nå framgång på inom båda domäner. Hur 
befogad är denna oro?  
 
Å ena sidan finns det studier som befäster att barnafödande, mammaledighet och 
familjeliv är hämmande faktorer i karriären, exempelvis när det gäller 
utlandstjänstgöring, långa arbetsdagar, flexibla tjänster och så vidare. Å andra sidan 
finns det ytterligare studier som visar att kvinnor kan framstå som osympatiska om de 
väljer att inte skaffa barn (Gatrell, 2008).  
 
Trots att jämställdheten mellan kvinnor och män har kommit långt i västvärlden, så 
förväntas kvinnor fortfarande att kompromissa i sin anställning och uppoffra delar av 
sin karriär om de väljer att skaffa barn (Gatrell, 2008). Även efter många års arbete 
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med att skapa en jämställd arbetsmarknad mellan kvinnor och män, så råder det 
betydande skillnader i löner, karriärmöjligheter och ojämn fördelning av 
föräldraförsäkring i Sverige (Regeringen, 2012).  
 
Under år 2009 ska kvinnor endast ha tjänat 82,2 procent av det män tjänade. Kvinnor 
tar därtill ut mer än tre fjärdedelar av föräldraledigheten (Kvinnojouren, 2012). Vidare 
har de kvinnor som tagit ut lång ledighet 50 procent mindre chans att befordras i 
jämförelse med de som har tagit kort ledighet. De förväntas även ta det större ansvaret 
för barnen och när män tar ansvar ses det snarare som en frivillig uppoffring. Att som 
kvinna ta ut sex månader bedöms som en ovanligt kort tid, medan en man som tar 
ledigt under lika lång tid anses ha tagit ut tillräckligt (SCB, 2007). Enligt SCB så har 
dessutom de negativa konsekvenserna som följer av mellanlång och lång 
mammaledighet blivit mer påtagliga under de senaste tjugo åren. 
 
De kvinnor som varit hemma med tre eller fler barn blir befordrade i mindre 
utsträckning än de med högst två barn (SCB, 2007). Därtill utför kvinnor merparten 
av arbetet i hemmet och arbetar i större utsträckning deltid, särskilt om de har små 
barn. Dessa faktorer resulterar bland annat i att kvinnornas löneutveckling och 
pension blir lidande (Kvinnojouren, 2012). 
 
Kvinnor riskerar att bli bortvalda i rekryteringsprocesser då arbetsgivaren vill försäkra 
sig om att personen företaget anställer inte kommer vara frånvarande under längre 
perioder. Många kvinnor väljer därför att vänta med att skaffa familj för att göra 
karriär först. Uppfattningarna om att kvinnor i regel främjar familjen framför sitt yrke 
motarbetar dem till att rekryteras till högre positioner (Wahl, 2003). Fortfarande 
dominerar alltså de förlegade mönstren där arbetsplatsen är en mansdominerad domän 
och där kvinnan har det främsta ansvaret för att ta hand om barnen (Burke och 
Vinnicombe, 2006). De kvinnor däremot som aktivt beslutar sig för att inte skaffa 
barn, uppfattas av omgivningen som självupptagna och som sociala problem då de 
inte bidrar till samhället med framtida skattebetalare och pensionssparare (Gatrell, 
2008). Gatrell (2008) hävdar att man på arbetsplatser tenderar att stämpla dessa 
kvinnor som känslomässigt störda och att de i större utsträckning förväntas ha högre 
positioner för att kompensera avsaknaden av barn. 
  
Kvinnor blir ofta behandlade som en symbol för en kategori snarare som individer. 
Studier visar att om det är färre än 30 procent kvinnor på en arbetsplats, blir de 
behandlade efter den allmänna föreställningen om hur ”kvinnor är i övrigt” och inte 
efter hur de är som individer (Eriksson, 2000). Ser man till statistiken så är kvinnliga 
chefer på höga befattningar oftare ogifta och barnlösa än män på samma position 
(Blomquist & Röding, 2010). Burke och Vinnicombe (2006) drar slutsatsen att det i 
västvärlden inte längre råder en påtaglig ”tänk chef, tänk som en man”-attityd, men att 
ledorden för kvinnor som vill lyckas inom den kommersiella sektorn i stället lyder 
”tänk kvinnlig chef, tänk barnlös superkvinna”. 
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SCB åsyftar att kvinnor utsätts för statistisk diskriminering när det gäller kopplingen 
mellan föräldraledighet och karriärmässiga avanceringsmöjligheter. De menar att det i 
praktiken inte har spelat någon roll hur kvinnor presterat i arbetslivet, eftersom 
arbetsgivare ofta sett alla kvinnor som potentiella mammor som ofta satsar mer på sin 
familj än på sin anställning (SCB, 2007). 
 

1.2 Problemformulering 
Uppsatsens frågeställning lyder: 
 
“Hur resonerar den nya generationen välutbildade kvinnliga arbetstagare kring 
kombinationen karriär och familjeliv?”   
 
Eftersom problemet är utbrett och dokumenterat så borde fler av framtidens kvinnliga 
arbetstagare tampas med det. Statistiken och forskningen visar effekter av hur 
kvinnors arbetssituationer såg ut när analyserna genomfördes. Vi vill ta reda på hur 
kvinnorna som kommer påverka statistiken i framtiden reflekterar och resonerar kring 
sin nuvarande/framtida arbetssituation. Hur lyckas man med kombinationen 
moderskap och karriär? Finns det en oro för att engagemanget inom det ena minskar 
chanserna för att lyckas inom det andra? I så fall, är oron befogad? Om kvinnorna 
som deltar i undersökningen inte bekymrat sig över frågan, kan detta vara ett tecken 
på att samhället lyckats kommunicera jämställdhet i arbetslivet till dessa kvinnor? Om 
så är fallet, är denna uppfattning om jämställdhet riktig eller är den i själva verket ett 
luftslott? I egenskap av den nya generationens arbetstagare lät vi respondenterna ge 
sitt perspektiv av genus, föräldraskap, organisation och arbetsmarknad.  
 

1.3 Syfte 
Målsättningen med uppsatsen är att identifiera hur den nya generationen välutbildade 
kvinnliga arbetstagare resonerar kring kombinationen karriär och familjeliv genom att 
genomföra en kvalitativ undersökning i form av fokusgrupper. Till följd av en 
omfattande genomgång av olika utredningar och avhandlingar avser vi även få en 
förståelse för hur karriärmöjligheter och attityder på arbetsmarknaden har sett ut för 
kvinnor i Sverige och västvärlden. 
  

1.4 Avgränsning 
Fastän det hade varit intressant och förmodligen hade gett oss en djupare inblick i 
problematiken kring ämnet, valde vi att inte sätta forskningsfrågan i andra perspektiv 
genom att ha fokusgrupper med ett annat urval. På grund av tidsbrist valde vi att 
begränsa oss till gruppen välutbildade kvinnor födda mellan 1985-1988 (vid 
intervjutillfället 24-27 år gamla) som ännu var barnlösa och bosatta i 
göteborgsområdet. Av samma anledning har vi dessutom begränsat oss till enbart 
fokusgrupper. Vi bedömde att ytterligare forskningsmetoder, exempelvis enkäter eller 
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djupintervjuer, skulle bli alltför omfattande att hantera under den begränsade tid vi 
hade till förfogande. Eftersom uppsatsen är en företagsekonomisk kandidatuppsats 
med inriktning mot management kommer vi inte heller gå djupare in på genusfrågan 
inom områden utanför organisationskulturen och arbetsmarknaden. 
 

1.5 Begreppsdefinitioner  
Föräldraförsäkring – är det samlingsbegrepp som innefattar flertalet sociala åtgärder i 
Sverige för föräldrar. Försäkringen började gälla i början av 1970-talet och var på den 
tiden sex månader lång, men har nu utökats till 16 månader. Föräldraförsäkringen är 
individuell, dock är 60 dagar avsatta till varje förälder. Det finns stora 
anpassningsmöjligheter gällande ledigheten. Förutom dessa 60 dagar så har 
föräldrarna möjlighet att fritt fördela ledigheten sinsemellan. Idag ligger 
ersättningsnivån på 80 procent av den tidigare inkomsten (Regeringen, 2012). 
  
Jämställdhet – innebär att män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom alla områden i livet. Svensk jämställdhetspolitisk har som mål att 
män och kvinnor skall inneha samma makt att ge form åt samhället och sina egna liv. 
För att uppnå detta har regeringen satt upp fyra delmål: det skall finnas en jämn 
fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, man skall ha samma 
arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt att det skall finns en jämn fördelning av 
obetalda hem- och omsorgsarbeten. Utöver detta skall man arbeta för att mäns våld 
mot kvinnor skall upphöra helt (Kvinnojouren, 2012). 
 
Generation – Man brukar tala om att det finns två definitioner på ordet generation; 
familjär och kulturell. Med den familjära generationen syftar man oftast på de släktled 
som finns i familjer. Exempel på detta är mor- och farföräldrar, föräldrar och barn; tre 
generationer (Nationalencyklopedin, 2012). Vidare pratar man om kulturella 
generationer, vilka avser generationer som är i snarlika åldrar och har likande idéer, 
problem och attityder, med mera. De kulturella generationerna kan förklaras med att 
samhället ständigt är under utveckling och klyftorna mellan generationerna blir 
tydliga då man växt upp under olika premisser, vilket leder till att man varken blir lika 
i teori eller praktik (Dictionary, 2012). 
 
Glastaket – slutet av 1970-talet myntade den amerikanska professorn Rosabeth Moss 
Kanter begreppet glastaket. Teorin om glastaket pekar på att kvinnor i stor del endast 
når till en viss nivå i företagen och hävdar att det finns strukturer inom 
organisationskulturen som sätter stopp för kvinnors väg till de högre 
chefspositionerna (Blomquist & Röding, 2010). Enligt Kanter finns det tre olika 
orsaker som ha inverkan på detta; könssammansättningen, maktstrukturen och 
möjlighetsstrukturen. 
 
När kvinnliga chefer är en minoritet i en organisation ses de i större utsträckning som 
kvinnor och inte som chefer. Då de är underrepresenterade sticker kvinnorna ut i 



	   5	  

förhållande till männen och kan lätt bli betraktade som stereotyper snarare än 
individer (Blomquist & Röding, 2010). Det finns en extremt skev fördelning av kön 
bland chefer på toppositioner. Att inneha makt medför resurser och möjligheter att 
knyta sociala kontakter vilket kan även generera mer makt och högre positioner. Ju 
högre upp en kvinna kommer i organisationen, ju mindre intressant är det faktum att 
hon är kvinna, men om inte kvinnor finns på dessa positioner förlorar de även 
förfogandet till en stor del av makten (Blomquist & Röding, 2010). 
 
För att arbetet ska kännas motiverande ska det finnas möjlighet att klättra i sin 
karriärsbana. Dessvärre finns det många kvinnor som värvas till arbeten som inte har 
möjlighetsstrukturer. Det osynliga hinder som glastaket framkallar leder till en stor 
förlust av kvinnors resurser och kompetens då rekryteringsprocesser ofta grundas på 
sökandens kön snarare än dennes kompetens (Göransson, 2007).  
 
Dikotomi – är en logisk uppdelning utav en mängd i två varandra uteslutande 
delmängder. Inom samhällsvetenskapen talar man om variabel eller egenskap som är 
delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier. Detta innebär att de två 
delarna är varandras komplement och varandras motsatser. Innefattar ena delen ett 
påstående, utesluts detta från den andra delen; ingenting kan tillhöra båda delarna 
(Nationalencyklopedin, 2012). 
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2. Metod 
  
I detta kapitel presenterar vi vilken forskningsansats och metod vi har valt att arbeta 
efter till grund för vår studie. Vi redogör för hur vi gått tillväga i valet av 
respondenter, samt hur undersökningen är utförd. Till sist tar vi upp studiens 
pålitlighet samt källkritik. 
 

 

2.1 Hermeneutisk ansats 
Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk vetenskapssyn. Den hermeneutiska 
ansatsen kan översättas som tolkningskonst eller tolkningslära. Den anses vara 
lämpligt att använda sig av för att systematiskt tolka och förstå ämnesområdet med 
hjälp av både teori och empiri. I användandet av denna metod växer förståelse fram 
naturligt genom nya insikter och leder till att utvecklingen övergår till nästa nivå av 
förståelse; den så kallade hermeneutiska spiralen. Därefter är det de nya kunskaperna 
som utgör grunden för nästa tolkning i processen och det är tolkningen som är 
resultatet av förståelsen (Molander, 2003). 
  
För att uppnå vetenskaplig kunskap måste våra egna erfarenheter växa. Både som 
forskare och i vardagen anses det vara omöjligt att göra sig oberoende av sin 
förståelse som grundar sig i erfarenheter gjorda under livet. Som forskare skall man 
låta sin förståelse bilda utgångspunkten i forskningen och meningsfullheten skapas 
genom att man växlar mellan att se delarna och helheten i den text som utgör det 
empiriska materialet (Holme och Solvang, 1997). Slutsatser kommer att dras ifrån den 
empiriska undersökningen av studiens ämne och vi använder oss av hermeneutiken 
för att få ökad kunskap om hur unga, välutbildade kvinnor ser på karriär kombinerat 
med familj. Vi kommer få en uppfattning av detta med hjälp av två 
fokusgruppsintervjuer där det valda ämnet diskuteras, samt tolkning av tidigare 
forskning. Förståelse bildas genom att vi tolkar det som sägs och upplevs av 
respondenterna. Denna tolkning uppnås bäst genom den hermeneutiska filosofin 
(Molander, 2003). 
  

2.2 Val av metod 
Genom att använda en kvalitativ metod kommer vi få en djupare förståelse för vår 
frågeställning och kan därefter tolka och analysera materialet, för att sedan komma 
fram till en slutsats.  
 
Vårt val av metod är att hålla två ostrukturerade fokusgruppsintervjuer, där en av oss 
agerar som gruppledare och ställer frågorna som respondenterna diskuterar. Dennes 
uppgift är även att ställa följdfrågor och försöka få med deltagare som inte får så 
mycket utrymme i diskussionen. Den andra av oss lyssnar aktivt på diskussionen och 
registrerar noggrant de signaler som sänds ut ifrån gruppen (Wibeck, 2010). 
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Genom att genomföra intervjuer ger detta oss förutom en chans att ställa följdfrågor, 
även möjligheten att be gruppdeltagarna utveckla sina svar ytterligare, vilka är några 
av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju. Det är även 
lämpligt att använda sig av denna metod, då man vill att olika åsikter kring ett ämne 
skall synliggöras. Har man fått rätt grupp av respondenter utvecklar sig ofta intervjun 
till en intensiv diskussion, vilket för vår del är en fördel då vi får ta del av många 
olika åsikter rörande vårt vada ämne (Kvale och Brinkmann, 2009). 
Fokusgruppsintervjuerna ger oss möjlighet att ta del av att våra respondenters 
varierande tankar, vilket förhoppningsvis kan leda till reflektion kring den egna 
uppfattningen av ämnet. Vi har även valt att genomföra vår studie med hjälp av 
tidigare forskningsmaterial och litteratur som berör ämnet. Endast material som har 
bedömts viktigt för studien och dess syfte kommer att redovisas i den teoretiska 
referensramen. Allt eftersom studien fortskrider får vi större kunskaper inom området. 
  
En begränsning med att använda sig av fokusgrupper är att de inte ger uttryck åt 
någon generaliserbarhet. Även om de som blivit utvalda att medverka i 
gruppintervjuerna utgör exempel på den nya generationens kvinnliga arbetstagare, så 
kan de inte förväntas representera alla med liknande kriterier i populationen; det är 
med andra ord inte statistiskt generaliserbart (Wibeck, 2010). 
  

2.3 Fokusgrupp 
En fokusgrupp är en form av gruppintervju som består av flera deltagare som 
diskuterar olika frågor som rör ett förhållandevis väl avgränsat ämne, vilket har valts 
ut av forskaren. De flesta som använder sig av en fokusgrupp arbetar inom ramen för 
kvalitativ forskning. Som forskare vill man få fram hur deltagarna uppfattar den 
ställda frågeställningen som blivit presenterad. På ett smidigt sätt ska man utforma en 
relativ ostrukturerad situation där deltagarnas åsikter och uppfattningar kommer till 
uttryck (Bryman, 2011). En fokusgrupp leds av en så kallad moderator, vars primära 
uppgift är att leda intervjun utan att för den delen vara alltför styrande. Gruppledaren 
skall presentera ämnet för respondenterna och därefter se till att diskussionen hålls 
igång, samt se till att alla får komma till tals (Bryman, 2011). Den huvudsakliga 
orsaken till att man väljer att hålla fokusgrupper är att man som forskare vill ta del av 
en mängd olika tankar och åsikter kring det valda ämnet. Det är då fördelaktigt att 
man som moderator lyssnar aktivt och ger deltagarna chans att fritt diskutera kring det 
presenterade området (Kvale och Brinkmann, 2009). 
  
Hur en fokusgruppintervju formges är bundet till hur moderatorn väljer att styra 
gruppens samspel genom utvalda frågor. Som gruppledare bör man anta två 
förhållningssätt; dels låta diskussionen flyta fritt och dels ingripa för att lyfta fram 
speciella teman. Detta är en svår balansgång, då båda strategierna -ingripa eller låta 
bli- innehåller risker (Bryman, 2011). För att underlätta för moderatorn kan man välja 
att ta stöd av en observatör som närvarar vid gruppintervjun. Dennes roll blir då att 
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iaktta samspelet mellan gruppdeltagarna under samtalets gång samt göra ett 
sammandrag av det mest väsentliga av diskussionen (Wibeck, 2010). 
  

2.4 Urval 
En svårighet när det kommer till urvalet av respondenter till fokusgruppsintervjun är 
huruvida man ska välja människor som inte känner varandra eller använda sig av 
naturliga grupper. Vissa forskare föredrar att använda sig av människor som inte har 
någon relation med varandra, eftersom det redan existerar samspelsmönster och 
statusskillnader som kan ha inverkan på gruppdiskussionen. Dock finns det de som 
föredrar att välja naturliga grupper, eftersom man vill att samtalet skall fortgå så 
naturligt som möjligt. Ett problem med att använda sig av individer som redan känner 
varandra kan vara att de från början utgår från en mängd antagande som tas för givna 
och inte beskrivs uttryckligen, vilket man som man som utomstående inte alltid 
uppfattar (Bryman, 2011). 
  
Vi såg fördelar med båda förhållningssätt och valde att använda en kombination av de 
två. Nyttan med att använda oss av den redan befintliga gruppen är tryggheten 
respondenterna upplever, vilken kan vara väsentligt för att få uppriktiga svar. För att 
få fram så många tydliga åsikter som möjligt valde vi även att använda oss av 
individer som inte kände varandra sen innan. Då de inte känner varandra är 
förhoppningen att de beskriver sina tankar och åsikter mer explicit (Wibeck, 2010). I 
vårt val av hur stora fokusgrupperna skulle vara, tog vi i betänkande svårigheten med 
att använda sig av en allt för stor grupp eller en allt för liten. Består gruppen av fler än 
sex personer kan detta påverka intervjun i form av att det blidas grupper i gruppen 
som för sina egna samtal. Moderatorn kan då behöva gå in och agera ”ordförande”, 
vilket kan leda till att gruppintervjun bli alltför styrd, vilket leder till att samspelet i 
gruppen påverkas. Använder man sig av en för liten grupp, till exempel två till tre 
individer, kan även detta leda till att moderatorn blir allt för delaktig i diskussionen 
för att den skall hållas vid liv (Wibeck, 2010). Med detta som utgångspunkt valde vi 
till en början att bilda grupper med fem personer i varje, för att resultatet skulle bli så 
bra som möjligt.  
 
När fokusgruppsintervjuerna skulle hållas hade vi dock ett betydande bortfall på ena 
gruppen (två av fem ställde in eftersom de hade fått förhinder just det datumet). Även 
den andra gruppen blev drabbad då det visade sig att en av deltagarna inte skulle 
kunna medverka alls. Därför valde vi att ställa in det ena tillfället för att i stället hålla 
en större fokusgrupp om nio deltagare vid det andra tillfället. Diskussionen i 
fokusgruppen blev trots det möjligen för stora antalet, väldigt öppen och självgående. 
Dock kände vi ändå att vi ville ha en till fokusgrupp för att öka studiens reliabilitet. 
Vid det andra tillfället deltog fem respondenter. Diskussionerna inom de olika 
fokusgrupperna var trots skillnaden i antal förhållandevis lika. Även i den mindre 
gruppen fick vi gång en givande diskussion. Samtalet i båda grupperna dominerades 
främst av några individer, medan andra inte var fullt lika delaktiga. För att låta alla 
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komma till tals riktade intervjuaren ofta frågor till de som suttit tysta, vilket gav 
resultat. Men kanske hade vi fått ut mer av de som inte tog så stor plats i vid det första 
tillfället, om gruppen i fråga hade varit mindre. 
  
I fokusgrupperna deltog sammanlagt 14 kvinnor födda mellan 1985-1988 (vid 
intervjutillfället 24-27 år gamla). Kvinnorna valdes som representanter för 
välutbildade och ännu barnlösa kvinnor boende i Göteborg. Fokusgruppsintervjuerna 
hölls vid två tillfällen i april 2012 i centrala Göteborg. Eftersom genomsnittsåldern för 
förstagångsföderskor i Sverige är 29 år (SCB, 2006), ansåg vi att åldrarna 24-27 år 
var lämpliga eftersom de statistiskt sätt har moderskapet inom en snar framtid. I valet 
av deltagare tog vi hänsyn till att de skulle finnas en spridning i den totala gruppen 
vad gällde utbildning och dess bransch, klasstillhörighet, föräldrars utbildningsnivå 
och etnisk bakgrund. Dock fanns det ingen närvarande med annan sexuell läggning än 
heterosexuell eller bisexuell. I gruppen fanns representanter från följande 
yrkeskategorier: företagsekonomi, textil produktutveckling, personalvetenskap, 
översättning, arkitektur, psykologi, sjukvård, juridik, textilekonomi, civilingenjör, 
samt socionom. Gemensamt för dem är att de alla har höga ambitioner med sina 
kommande eller nuvarande yrkesliv. 
  

2.5 Genomförande 
Eftersom vi ville ha en bra spridning på våra respondenter satte vi oss och skrev ner 
vilka av våra vänner och bekanta som skulle kunna tänkas ingå i vårt urval. Som vi 
nämnde tidigare använde vi oss av redan kända personer för oss, men de var dels 
kända, dels okända för varandra. Anledning till att vi valde att använda oss av 
respondenter i våra umgängeskretsar var att det är lättare att få redan kända personer 
att ställa upp på att medverka i studien. Vi skapade en inbjudan via det sociala mediet 
Facebook och skickade ut den till femton potentiella respondenter. I inbjudan 
förmedlade vi syftet och ämnet som skulle diskuteras. Vi ville dock inte lämna för 
mycket information om ämnet eftersom vi inte ville påverka deras tankar och 
resonemang. De fick två olika datum att välja på och önska det som passade bäst för 
dem. Fjorton av femton tillfrågade medverkade tillslut i studien. 
  
Att hitta den rätta balansen mellan den ostrukturerade och den strukturerade 
diskussionen rörande gruppintervjuer är en avgörande aspekt gällande moderators 
roll. Denne styr även samspelet i gruppen och har som uppgift att hålla igång 
diskussionen (Wibeck, 2010). Avsikten med vår undersökning var att ta del av 
respondenternas tankar kring vårt valda ämne, där av valet av att hålla en 
halvstrukturerad intervjufrom. Den balanserar mellan struktur och flexibilitet och man 
får möjlighet att titta djupare på intressanta ämnen som kan uppkomma under 
intervjun. En av oss agerade moderator och öppnade intervjun med lite information 
kring ämnet, ställde frågor och såg till att diskussionen hölls igång, medan den andra 
observerade. 
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För att besvara vår forskningsfråga delade vi upp den i ett antal delfrågor som vi 
testade på en kvinna med samma urvalskriterier som vi hade för deltagarna i 
fokusgrupperna.  
 
Först och främst valde vi att ställa frågor som gav oss en inblick i hur drivna 
respondenterna var för att uppnå sina karriärmål och varför. Vi inledde med frågan 
”Varför studerar ni?” för att få en förståelse för deras mål i livet och deras drivkrafter 
eller anledningar till att förverkliga en karriär. Vidare frågade vi dem hur viktiga 
dessa karriärmål var eftersom vi ville få en uppfattning om i vilken rangordning dessa 
kom i förhållande till andra mål i livet. Därefter frågade vi respondenterna huruvida 
de ville ha barn i framtiden och om de funderat över hur de skulle bära sig åt för att 
kombinera karriären med familjelivet.  
 
För att få en mer sammanhängande text i vår empiri valde vi att sammanställa 
kommentarerna från de två fokusgrupperna, samt strukturera upp diskussionen i 
respektive ämne så att diskussionen blir mer tydlig för läsaren. I själva verket var inte 
diskussionerna fullt så kronologiska utan frågorna besvarades allteftersom 
diskussionerna fortskred, både före och efter att de hade ställts. Vill läsaren få den 
kronologiska ordningen av diskussionen hänvisar vi till bilagan där hela 
transkriberingen finns tillgänglig. 
  
Intervjuerna ägde rum hemma hos en av oss, då vi kände att detta var det mest 
bekväma för alla inblandade, samt att stämningen skulle lättas upp lite om den hölls i 
en hemmamiljö. Vi inledde kvällen med att ha lite mingel, så att deltagarna skulle få 
möjlighet att lära känna varandra lite och få en uppfattning om vilka de andra var. Vi 
hade ingen bestämd sluttid utan gruppintervjuerna fick fortgå tills vi kände att vi fått 
svar på våra frågor. Gruppintervjun med nio deltagare höll på i två-tre timmar och den 
med fem deltagare håll på i en-två timmar. Vi valde att registrera intervjuerna digitalt 
med hjälp av diktafon, för att vi inte skulle missa något som sades och för att vi skulle 
kunna koncentrera oss på samtalen, snarare än på att transkribera. Innan respektive 
intervjutillfälle blev alla deltagare informerade om att vi tänkte spela in samtalet och 
de fick möjlighet att invända, vilket ingen gjorde. 
  

2.6 Bearbetning och analys 
Vi delade upp ljudmaterialet sinsemellan för att sedan transkribera 
ljudupptagningarna, i huvudsak till talspråk. För att få bästa resultat senare i analysen 
bör man transkribera hela intervjun (Wibeck, 2010), vilket vi även i stora delar valde 
att göra. För att få ett helhetsperspektiv läste vi igenom den nedskrivna intervjun ett 
flertal gånger och kunde där av urskilja genomgående tankar och åsikter som vi 
senare kunde använda oss av. Vi har använt oss av en analysprocess som går ut på att 
man under arbetets gång återkommer till det transkriberade materialet ett flertal 
gånger, för att kunna urskilja vilka sammanhang utvalda delar gick att hitta (Wibeck, 
2010) 



	   11	  

2.7 Tillförlitlighet 
För att en studie skall uppnå hög kvalitet och endast granska och inkludera material 
av relevans, krävs det att man arbetar efter vissa parametrar som skall beaktas i form 
av relevans, reliabilitet och validitet. För att en intervju ska klassas som bra, bör den 
ge användbar information som i vetenskapliga sammanhang betecknas som reliabilitet 
och validitet. Det skall även finnas utrymme för att andras granskning av slutsatserna 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 
  
Validitet är en uppfattning om hur väl man som forskare mäter det man påstår sig 
mäta utifrån frågeställningarna. Att en undersökning håller en hög validitet innebär att 
man lyckas mäta hela det fenomen som studien avsett att mäta och inget annat. Det 
finns två typer av validitet; den externa som hanterar överensstämmelsen mellan 
resultatet och verkligheten; den interna validiteten handlar om trovärdigheten i 
slutsatserna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är upp till forskaren att värdera 
trovärdigheten i respondenternas uttalanden samt hur atmosfären i gruppen påverkat 
diskussionen vid intervjutillfället (Wibeck, 2010). Då vi valde att utföra 
gruppintervjuerna i hemmamiljö anser vi att detta påverkat validiteten positivt, 
eftersom även stämningen förmodligen blev mer avslappnad än den hade varit om vi 
haft intervju i exempelvis en kontorslokal. Genom att skapa en avslappnad och god 
stämning leder detta till att grupdeltagarna känner sig mer bekväma, vilket gynnar 
diskussionerna. Att respondenterna har fått information och vet ramen för upplägget 
kring studien och gruppintervjuerna har också en påverkan på validiteten.  
 
För att uppnå en högre validitet hade vi kunnat använda oss av metodtriangulering. 
Detta är en teknik som syftar till att använda två eller flera metoder för datainsamling 
inom en och samma studie. Till exempel kan forskare använda sig av en kvantitativ 
studie i form av en enkätundersökning. Fördelen med en sådan undersökning är att 
forskaren förmodligen får ett betydligt större antal respondenter och större spridning 
på dessa. Dock skulle det bli betydligt svårare att komma åt mer djupgående svar. Då 
selektionen av intervjuer är litet finns det ingen möjlighet att dra några allmänna 
slutsatser gällande större populationer (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Reliabilitet redogör för förtroende och stabilitet i datainsamlingen och anger 
tillförlitligheten i undersökningen. Kontroll av reliabilitet kan utfärdas genom att 
undersökningen rekonstrueras vid ett annat tillfälle eller av andra forskare och 
resultaten som uppnås skall vara samstämmiga. (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Reliabilitet anses inte ha samma styrande funktion i kvalitativ forskning som den har i 
kvantitativ forskning, då intervjusituationer i form av öppna samtal troligen inte är 
lika lätta att återge med samma resultat eftersom åsikter förändras med tiden (Wibeck, 
2010). Forskare menar att det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala 
förutsättningar som gäller vid en inledande studie (Bryman, 2011) Detta anser vi 
gäller även för vår studie.  
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Genom att vi valde att spela in våra fokusgruppsintervjuer digitalt och därefter 
gemensamt sammanställde och tolkade informationen från intervjuerna och andra 
studier, anser vi att studiens reliabilitet ökade. Vi anser även att studiens reliabilitet 
ökat i och med att vi fått det urval av respondenter som vi efterfrågade. Relevans är 
ett viktigt kriterium för kvalitativ forskning och den skall bedömas utifrån hur pass 
viktig ett tema är inom sitt område och vilka bidrag det kan lämna till området. 
Studiens relevans kan säkerställas genom att den information som redogörs i arbetet 
berör syftet med studien (Bryman, 2011). 
  

2.8 Källkritik 
Ett källkritiskt tänkande är viktigt att använda sig av, framförallt vid tolkning av olika 
källor, men även för att kunna fastställa dess reliabilitet. Källkritik innebär att man 
kritiskt granskar och värderar information utifrån olika aspekter, såsom att avgöra 
trovärdighet och sannolikhet och skilja fakta ifrån värderingar (Wibeck, 2010). 
  
De primära källorna vi har använt oss av i denna studie är information som vi tagit 
från de genomförda fokusgruppsintervjuerna. Eftersom vi enbart gav respondenterna 
information om ämnet som skulle behandlas, anser vi inte att vi har påverkat dem på 
ett sätt som kunde missgynna eller vilseleda resultatet.  
 
De sekundära källor som har använts som underlag för studien har bland annat varit i 
form av tidigare forskning och litteratur inom det valda ämnet. Forskarna som har 
författat de sekundära källorna har haft möjlighet att göra betydligt mer omfattande 
undersökningar än vad vi själva har kunnat genomföra, något som ger mer tyngd till 
vår analys. Fördelarna med att använda sig av sekundära källor av god kvalitet är 
dessutom att vi får mer tid till vår undersökning och analys.  
 
Vi har också använt oss av fakta och analyser från kontrollerade källor, som 
exempelvis svenska regeringens hemsida, Försäkringskassan, Landsorganisationen i 
Sverige (LO) och studier från Statistiska Centralbyrån (SCB). Vi litar på att 
informationen som dessa källor uppger är korrekt och inte har förvrängts för att gynna 
politiska eller andra faktorer.   
 
Informationen vi använt oss av från Statistiska Centralbyrån grundar sig på 
datamaterial från Levnadsnivåundersökningen från 2007 och perioden som 
undersökts är 1974-2000. Studien begränsar sig till svenska kvinnor som 
förvärvsarbetat innan de fått barn och därefter tagit föräldraledigt. Statistiken som 
sådan anser vi vara tillförlitlig, det är snarare i tolkningen av statistiken som det 
uppstår svårigheter eftersom statistik i huvudsak visar effekten av någonting och inte 
nödvändigtvis orsaken till effekten. Statistiken visar dessutom enbart dåtiden och 
behöver inte nödvändigtvis reflektera nutiden. Dock bedömer vi ändå att den är 
tillräckligt tillämplig på nutiden eftersom det inte har skett några omfattande 
förändringar av kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden under den dryga 
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tioårsperiod som gått sedan statistiken utfärdades; belägg för detta resonemang är 
bland annat det faktum att lönegapet mellan kvinnor och män fortfarande är lika stort 
som för 20 år sedan (Regeringen, 2012). 
 
Caroline Gatrells (2008) avhandling “Embodying womens work” uppmärksammar 
omgivningens attityder kring västerländska kvinnor i karriären. Hennes utlåtanden 
grundar sig på studier och forskning gjorda i bland annat Storbritannien och USA. 
Gatrell (2008) använder sig av statistik och uttalanden från arbetande kvinnor för att 
belysa problematiken kring kvinnors situation på arbetsmarknaden. Statistiken 
använder vi för att ytterligare betona att problemet existerar, dock bör man inte dra 
några slutsatser kring den i förhållande till hur svenska arbetsmarknaden ser ut. USA 
och Storbritannien skiljer sig från Sverige i flera bemärkelser, däribland att de inte har 
något motsvarande system för barnomsorg eller politiskt styre. De slutsatser som 
Gatrell har dragit grundat på uttalanden från enskilda kvinnor anser vi däremot kan 
vara tillämpliga på svenska arbetsmarknaden, eftersom länderna är relativt lika när det 
gäller organisationskultur och sociala faktorer. Detsamma gäller för de andra källorna 
som är genomförda utanför Sverige, exempelvis den från Burke och Vinnicombe 
(2006). 
 
I avhandlingen “Det mangranna sällskapet” lyfter Ulla Eriksson (2000) problemet 
kring det faktum att kvinnor inte gör karriär i samma utsträckning som män. Trots att 
flertalet företagsledare anser att kvinnor är bra för organisationen, är de 
underrepresenterade på de höga posterna inom ledningen i verksamheterna. Eriksson 
har sökt svar på denna fråga genom att genomföra en deltagande observation av ett 
traineeprogram för framtida chefer på ett svenskt erkänt företag. Vi har använt 
Erikssons avhandling i syftet att få en inblick i hur företag rekryterar. Eftersom det 
vederbörande företaget är ett etablerat, stort svenskt företag med en vilja att 
åstadkomma jämställdhet inom organisationen, bedömer vi informationen från 
avhandlingen som användbar och aktuell. Informationen från avhandlingen speglar 
inte nödvändigtvis en allmän sanning i hur rekryteringsteam resonerar kring kvinnliga 
arbetssökande, men den ger en inblick i hur tankegångarna kan te sig inom företag.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redovisar vi vad tidigare forskning har kommit fram till inom ämnet 
jämställdhet på arbetsmarknaden. Statistik och fakta kring villkor för kvinnor när det 
gäller arbete och föräldraledighet kommer även att presenteras.  
 

 

3.1 Jämställdheten på arbetsmarknaden 
Varför finns det så få kvinnor på ledande positioner i ett samhälle där man är överens 
om att kvinnor skall ha lika chanser till karriär som män och där företagsledare är 
säkra på att kvinnor är bra för organisationen? Flera studier inom området kön och 
organisation tyder på att det finns betydligt fler män än kvinnor på höga befattningar. 
Varför är det så? Av någon konstig anledning kvarstår det faktum att kön är en 
avgörande faktor för ens framtida karriär. Men varför finns denna strukturella skillnad 
i nutidens organisationer? (Eriksson, 2000) 
  
Även om västvärldens samhälle har kommit långt i termer av jämställdhet förväntas 
kvinnor fortfarande att kompromissa i sin anställning och uppoffra delar av sin karriär 
om de väljer att skaffa barn (Gatrell, 2008). Trots många års arbete med att skapa en 
jämställd arbetsmarknad mellan kvinnor och män, så råder det betydande skillnader i 
löner, karriärmöjligheter och ojämn fördelning av föräldraförsäkring i Sverige. Enligt 
jämställdhetsministern Nyamko Sabuni lyckas flickor bättre än pojkar i skolan, men 
trots att jämställdhet har haft hög prioritet under många år, så är lönegapet fortfarande 
lika stort som för tjugo år sedan (Regeringen, 2012). Under år 2009 ska kvinnor 
endast ha tjänat 82,2 procent av det män tjänade (Kvinnojouren, 2012). Anledningen 
till dessa löneskillnader beror till största delen på att kvinnor och män representeras 
med ojämn fördelning i olika branscher och yrken. Arbete som i huvudsak utförs av 
kvinnor är lägre betalda än arbete som i huvudsak utförs av män. En orsak kan vara 
att den kunskap som kopplas samman med kvinnliga yrken tenderar att ses som 
medfödd och inte förvärvad, menar LO. Men de så kallade “oförklarliga 
löneskillnaderna” förekommer också som ett utbrett problem och innebär att kvinnor 
med samma slags arbete, utbildning och erfarenhet som män tjänar mindre, trots att de 
befinner sig på samma arbetsplats (Landsorganisationen i Sverige, 2011) 
  
Sverige är ändå relativt jämställt när det gäller kvinnor och mäns olika förutsättningar. 
Sverige ligger fyra på World Economic Forums lista “Global Gender Gap Report”; en 
rapport som mäter jämställdheten i världen. Sverige har ett av världens mest 
jämställda parlament med 45 procent kvinnor, men vi har aldrig haft en kvinnlig 
stadsminister. I Svenska börsnoterade företag är endast fyra procent av 
styrelseordföranden kvinnor (Kvinnojouren, 2012). 
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3.2 Karriär och familj 
Att arbeta på en hög position inom ett företag ställer i regel högre krav på flexibilitet 
och kräver oftast större uppoffring av fritid. Av den anledningen blir det svårare att få 
karriären att gå ihop med andra faktorer i livet, exempelvis den att ha familj. Detta 
menar Ronald J. Burke och Susan Vinnicombe (2006) är en betydande anledning till 
varför kvinnor väljer att inte söka de högre och mer tidskrävande positioner. 
Bildandet av familj sammanfaller ofta tidsmässigt med karriärens nyckelår, något som 
främst mammans karriär blir lidande av (Alvesson & Billing, 1999). Trots att man har 
försökt reglera föräldraledigheten lika mellan mammor och pappor politiskt under en 
längre tid, så tar kvinnor fortfarande ut mer än tre fjärdedelar av föräldraledigheten. 
Dessutom utför kvinnor merparten av arbetet i hemmet och arbetar i större 
utsträckning deltid, särskilt om de har små barn. Dessa faktorer resulterar bland annat 
i att kvinnornas löneutveckling och pension blir lidande (Kvinnojouren, 2012). Medan 
män till synes rättar familjen efter jobb, anpassar således kvinnor jobb efter familjen 
(Wahl, 2003). 
 
Moderskapet ses som en av kvinnans viktigaste roller i det moderna samhället. 
Västerländska kvinnor, framförallt de med hög utbildning och välbetalda statusyrken, 
uppfattas ofta som svikare av sin ‘sociala plikt’ och sin femininitet genom att inte 
använda sina fertila kroppar till att föda barn. Statistik visar dock ett samband mellan 
barnlösa kvinnor och ökad utbildningsnivå och höjda löner hos kvinnor. En 
amerikansk undersökning från 2001 konstaterade att 33 procent av kvinnorna som 
tjänade över 30,000 dollar var barnlösa och att så mycket som 42 procent av 
kvinnorna på topp-positioner levde ett liv utan egna barn (Gatrell, 2008). 
  
I länder där födseltalen har hamnat långt under regeringens norm, exempelvis 
Frankrike och Tyskland, erbjuder man arbetande kvinnor en viss summa pengar som 
uppmuntran för att föda ett tredje barn (Gatrell, 2008).  Även i Sverige ligger 
barnafödandet lägre än att befolkningen ska öka av egen kraft. För att detta ska ske 
krävs det att varje kvinna i genomsnitt föder 2,1 barn, ett mål som inte har infriats på 
tjugo år. Om 2006 års fruktsamhetsnivå skulle gälla framöver, menar Statistiska 
Centralbyrån (2007) att Sveriges kvinnor kommer att få 1,85 barn i genomsnitt. 
  
Kvinnor som inte har kunnat få barn, eller som valt att satsa på karriären framför 
moderskapet, utsätts för såväl omgivningens ömkande som hån. Omgivningens 
respons till kvinnor utan barn går från att vara sympatiska, till varnande för att sedan 
bli nedvärderande, hävdar Gatrell (2008). Enligt en undersökning från år 2006 så är 
genomsnittsåldern för förstföderskor i Sverige 29,0 år. Männen är i allmänhet äldre än 
kvinnorna när de får sitt första barn (SCB, 2007). Kvinnor över 35 som har gått miste 
om sin fertilitet, stämplas som personer med dålig planering som har misslyckats med 
att bilda familj på grund av samhällets ”brutala” krav på ambitiösa karriärsbanor och 
ojämnställda förhållanden mellan kvinnor och män. Unga kvinnor som däremot 
uttalar att de inte vill ha barn, utan att anledningen till detta är för att de vill hänge sig 
åt karriären, är särskild utsatta för kritik. De kvinnor som aktivt beslutar sig för att 
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inte skaffa barn, uppfattas av omgivningen som självupptagna, men även som sociala 
problem då de inte bidrar till samhället med framtida skattebetalare och 
pensionssparare (Gatrell, 2008) 
 
Gatrell (2008) hävdar att man på arbetsplatser tenderar att stämpla dessa kvinnor som 
känslomässigt störda och att de i större utsträckning förväntas ha högre positioner för 
att kompensera avsaknaden av barn. Dessutom förväntas de avlägga mer tid på sin 
arbetsplats och vara mer tillgängliga och flexibla än sina kvinnliga kollegor med barn 
samtidigt som de även förväntas uppoffra mer av sin fritid än sina manliga kollegor. 
Barnlösa kvinnor i karriären har uttryckt att de förväntas placera organisationen som 
center för sitt känsloliv och projicera sina ”modersinstinkter” till praktikanter och 
kollegor, samt att de inte skulle ha några ytterligare ansvarsområden i livet förutom 
sitt arbete och att de därför kan hänge sig fullt ut till organisationen. Många 
arbetsgivare ser dessa kvinnor som en extra resurs som företaget kan utnyttja till 
aktiviteter som inte ingår i de anställdas ordinarie arbetsuppgifter (Gatrell, 2008). 
 
När ett barn föds i Sverige får föräldrarna 480 föräldrapenningdagar. Man kan 
överlåta dagar till varandra, men 60 av dagarna är reserverade för var och en av 
föräldrarna och kan inte ges till den andre. Både pappor och mammor kan med stöd 
av föräldraledighetslagen vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år 
gammalt (Försäkringskassan, 2012). 
 
Fortfarande dominerar alltså de förlegade mönstren där arbetsplatsen är en 
mansdominerad domän och där kvinnan har det främsta ansvaret för att ta hand om 
barnen. Kvinnliga chefer på höga befattningar är oftare ogifta och barnlösa än män på 
samma position. Kvinnliga toppchefer lever vanligast själva eller med en partner som 
också fokuserar på karriären. Manliga toppchefer däremot lever i större utsträckning 
med kvinnor som är hemma eller arbetar deltid (Blomquist & Röding, 2010). I en 
undersökning från 2004 som handlar om könsfördelningen på en bank i Storbritannien 
belyser man att kvinnorna som krossade glastaket gjorde det till ett pris; de kvinnliga 
cheferna hade betydande mindre sannolikhet att bli gifta än vad deras manliga 
kollegor hade. Samma undersökning visade också att medan 14 procent av de manliga 
mellancheferna var barnlösa så var hela 56 procent av de kvinnliga mellancheferna 
barnlösa. Burke och Vinnicombe (2006) drar slutsatsen att det i västvärlden inte 
längre råder en påtaglig ”tänk chef, tänk som en man”-attityd, men att ledorden för 
kvinnor som vill lyckas inom den kommersiella sektorn i stället lyder ”tänk kvinnlig 
chef, tänk barnlös superkvinna”. 
 

3.3 Föräldraledighet 
Statistiska centralbyrån publicerade år 2007 en analys av vad 
mammaledighetslängden har för betydelse för fortsatt arbetskarriär. Den visade att 
kvinnor som har tagit lång ledighet har 50 procent mindre chans att befordras i 
jämförelse med de som har tagit kort ledighet. Detta tror SCB kan ha att göra med hur 
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kvinnor som varit föräldralediga blir bemötta och vad föräldraledighetslängd 
signalerar angående deras arbetsorientering för arbetsgivaren. De anser också att det 
kan bero på mammans inställning till arbete; vilken kan vara ursprunglig eller 
förändrad i och med att hon har blivit förälder. Vidare visade analysen att kvinnor 
som varit hemma med tre eller fler barn blir befordrade i mindre utsträckning än de 
med högst två barn. SCB förklarar detta med att kombinationen av arbete och familj 
troligtvis blir svårare, framför allt för kvinnor, ju fler barn det finns i familjen (SCB, 
2007) 
  
Vidare visar analysen att unga mammor och kvinnor med hög prestige i arbetet 
tenderar att ta kort föräldraledighet (max 9 månader) vilket kan bero på att dessa 
mammor är mer benägna att skaffa sig en bra position på arbetsmarknaden och att de 
kanske inte har möjlighet att göra ett långt avbrott. Kvinnor som arbetar inom den 
offentliga sektorn tar däremot oftare ut lång ledighet (12 månader eller mer). 
Mammor med låg inkomst tar dock ut längst ledighet, vilket i motsats till ovanstående 
resonemang kan bero på att dessa mammor har en svagare koppling till 
arbetsmarknaden och att de i många fall inte har ett attraktivt arbete, eller ett arbete 
över huvud taget, att återvända till. Vanligast är dock att ta ut mellanlång 
föräldraledighet som löper under 10-18 månader (SCB, 2007). 
  
SCBs analys visade dessutom att kvinnor med hög utbildning har bättre chanser att bli 
befordrade efter föräldraledighet. Dock har kvinnor som hade en anställning med hög 
prestige då de gick på mammaledighet lägre chanser att byta till arbete med högre 
prestige jämfört med de med lägre prestige. Detta tolkar SCB som en takeffekt, dvs. 
om man redan har ett arbete på en hög nivå så kan det vara svårt att byta till ett jobb 
med ännu högre prestige då utrymmet att avancera uppåt är begränsat. Även kvinnor 
inom den privata sektorn har relativt lätt att klättra i karriären efter mammaledigheten; 
omkring 8 procent blir befordrade under den tioårsperiod som följer. I allmänhet så 
har också kvinnor som har bytt arbetsplats under perioden efter föräldraledigheten 
ökade chanser för att bli befordrade, statistiken visar att dessa kvinnor har 10 procent 
bättre chanser till befordran än de som väljer att stanna kvar hos sin tidigare 
arbetsgivare. Drygt hälften av mammorna lämnar dock anställningen under 
tioårsperioden av andra anledningar än en befordran; vanligast är att ta ut 
föräldraledighet på nytt (SCB, 2007). 
  
I sin avhandling belyser Gatrell (2008) att graviditeten är en unik period i kvinnans 
liv; hennes kropp ser ut och ter sig annorlunda, hennes sociala position och status 
skiftar och hon riskerar att i allt större utsträckning utsättas för diskriminering. 
Graviditet innebär framförallt fysiska, men också psykiska påfrestningar för kvinnan, 
menar Gatrell (2008). Trots att graviditet påverkar kvinnans fysik, vilket kan yttra sig 
i illamående, sämre koordination, läckage, värk i leder, uppkastningar, smärtor i 
magen och så vidare, likställer inte samhället en graviditetens kroppsliga 
konsekvenser med de från en sjukdom, trots att den gravida kvinnan kan bli minst lika 
besvärad och hämmad som någon som är sjuk. Eftersom graviditetens uttryck är 
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naturliga tas inte lika stor hänsyn till gravida kvinnors tillstånd som till någon som är 
sjuk. Hon förväntas således att utföra sina arbetsuppgifter lika fullt ut som innan och 
inte låta hennes tillstånd gå ut över de vanliga rutinerna på arbetsplatsen. Kvinnor 
förväntas därför dölja de fysiska och psykiska förändringarna som hon genomgår och 
förväntas följa de manliga normerna som fungerar som ramverket på arbetsplatsen. 
Gatrell (2008) beskriver hur chefer har uppmuntrat gravida kvinnor att smälta in 
genom att uppvisa en gravid kropp som är hälsosam, pålitlig och vital. Reaktionen har 
för många kvinnor blivit att jobba hårdare än innan, för att nå upp till en oklanderlig 
standard i försök att dölja graviditetens fysiska hinder (Gatrell, 2008). 
  
Gatrell argumenterar för att graviditet ska ses som ett jobb. Den gravida kvinnan 
bedöms utifrån den moderliga aspekten där fostret och dess välmående ska komma i 
första hand (där kollegor tar sig friheten att övervaka hur kvinnan beter sig och vad 
kvinnan stoppar i sig) och utifrån sina prestationer på arbetsplatsen, där hon inte bör 
låtsas om graviditeten utan arbeta hårdare för att upprätthålla fasaden av att allting är 
som vanligt. Gatrell menar att dessa två faktorer har två saker gemensamt; båda 
kräver att kvinnan ska sätta sig själv och sina egna behov längst ner på prioritetslistan 
och båda två har varit dolda. Gatrell anser att graviditet bör tas hänsyn till och även 
inkluderas i den gravida kvinnans arbetsuppgifter. Hon vill flytta pressen att smälta in 
som kvinnan känner, till att arbetsgivaren tillhandahåller ett bättre arbetsklimat att 
vara gravid i (Gatrell, 2008). 
  
Uppfattningarna om att kvinnor i regel främjar familjen framför sitt yrke motarbetar 
dem till att rekryteras till högre positioner (Wahl, 2003). SCB åsyftar att kvinnor 
utsätts för statistisk diskriminering när det gäller kopplingen mellan föräldraledighet 
och karriärmässiga avanceringsmöjligheter. De menar att det i praktiken inte har 
spelat någon roll hur kvinnor presterat i arbetslivet, eftersom arbetsgivare ofta sett alla 
kvinnor som potentiella mammor som ofta satsar mer på sin familj än på sin 
anställning. Enligt SCB så har de negativa konsekvenserna som följer av mellanlång 
och lång mammaledighet blivit mer påtagliga på senare tid (från och med 1990-talet 
jämfört med 1970-80 talet). Förklaringar till detta kan vara att det uppkommit en 
större polarisering bland arbetande kvinnor, men det kan också vara ett tecken på att 
kvinnor och män börjar bedömas mer lika med avseende på familjeansvar, något som 
också kan ha gett negativa effekter för kvinnans framtida yrkesliv. Då det tidigare var 
något av en självklarhet att modern skulle ta största ansvaret för barnen har den friare 
fördelningen mellan mammors och pappors ledigheter gett upphov till att 
arbetsgivaren tolkar kvinnans längre ledighet som ett tecken på att hon inte är 
engagerad i sin yrkesroll. Men SCB hävdar också att effekten kan ha att göra med en 
hårdare arbetsmarknad som är karakteriserad av bland annat hög arbetslöshet, ökade 
inkomstskillnader och fler tillfälliga anställningar (SCB, 2007). 
  
Samtidigt som SCBs analys visar att löneutvecklingen är svagare för kvinnor som tar 
lång ledighet, menar de att de negativa effekterna för män är ännu större. Dock anser 
SCB att det är svårt att jämföra föräldraledighetens betydelse för män och kvinnors 
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karriärer. För män och kvinnor menar de är ännu större gett negativa effekter för 
kvinnans framtida yrkesliv karriärmässiga avanceringsmöjligheter eftersom vad som 
kan betraktas som lång föräldraledighet skiljer sig väsentligt åt mellan könen. 
Föräldraledighetens längd ger olika signaler för män och kvinnor. Om en kvinna är 
föräldraledig i sex månader signalerar det något helt annat än om en man är 
föräldraledig lika länge. Med det resonemanget menar SCB att en kvinna förväntas ta 
det större ansvaret för barnen och när män gör det ses det snarare som en frivillig 
uppoffring. Att som kvinna ta ut sex månader bedöms som en ovanligt kort tid, medan 
en man som tar ledigt under lika lång tid har tagit ut mer än tillräckligt (SCB, 2007). 
  

3.4 Förebilder 
Rosabeth Moss Kanter var en av de första som skrev om kvinnors situation i 
organisationer. Kanter lyfter fram fenomenet ”tokens”. Att vara en ”tokens” innebär 
att man blir behandlad som en symbol för en kategori snarare som en individ. Studier 
visar att om det är färre än 30 procent kvinnor på en arbetsplats blir de behandlade 
efter den allmänna föreställningen om hur ”kvinnor är i övrigt” och inte efter hur de är 
som individer. De blir alltså generaliserade och ses som stereotyper. Katner hävdar att 
svårigheten för kvinnor att göra karriär ligger i organisationsstrukturen hos ett företag, 
vilket ofta bottnar i att många har en skev könsfördelning i ledningen (Eriksson, 
2000). 
  
I sin avhandling ”Det mangranna sällskapet” beskriver Ulla Eriksson (2000) 
avsaknaden av kvinnliga förebilder som en förklarning till att varför kvinnor inte gör 
karriär i samma utsträckning som män. Skulle det finnas fler kvinnor på högre 
befattningar skulle det underlätta för andra kvinnor att följa samma bana, eftersom de 
har någon att se upp till och visar vägen. Fåtalet kvinnliga förebilder på ledande 
positioner skapar identitetsvårigheter bland unga nyutexaminerade kvinnor; de vet 
inte hur de ska vara eller vilket beteende som anses lämpligt. Detta grundar Eriksson 
på en studie av ett traineeprogram för ett specifikt företag där hon undersökte hur 
könskonstruktioner tar sig uttryck och består genom att se hur väl nykomlingarna 
anpassas till organisationen. 
  
Grundat på iakttagelser i samband med studien hävdar Eriksson (2000) att man ser på 
manliga och kvinnliga förebilder på olika sätt. De manliga förebilderna beskrevs med 
termer som redogör för deras yrkesskicklighet. Kvinnliga förebilder däremot blev 
aktuella först om de lyckats skapa sig en toppkarriär och då framhölls främst aspekten 
om hur hon lyckas möjliggöra balansen mellan familj och karriär. En av 
respondenterna i Erikssons studie uttryckte att en kvinna inte kan vara en förebild om 
hon inte har barn; ett resonemang som även de övriga kvinnliga respondenterna höll 
mer eller mindre med om. Att ha barn och vara beundransvärd är två krav som en 
kvinnlig förebild skall ha, menade de. Saknar de dessa kriterier gestaltar de inte ett 
ideal värt att sträva efter, vilket givetvis leder till att de unga kvinnorna får färre 
kvinnor att se upp till (Eriksson, 2000). 
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3.5 Rekrytering av framtidens kvinnliga arbetstagare   
En av Erikssons respondenter förklarade fenomenet förebilder med att man själv skall 
vara tillräckligt lik personen i fråga så att man kan identifiera sig med denne, men 
också tillräckligt olik för att det skall finns något att sträva efter. Förebilden skall med 
fördel vara tillräckligt nära så att man har möjlighet att beundra, men en viss distans 
är ändå nödvändig. Eriksson drar slutsatsen att om det hade funnits lika många 
kvinnor som män på höga positioner, så skulle detta leda till att nykomlingar (oavsett 
kön) i större utsträckning skulle finna människor att relatera till. Som en naturlig följd 
av detta skulle antalet kvinnor på höga positioner öka (Eriksson, 2000). 
   
Eriksson (2000) hävdar att företaget hon studerade inte använde sina resurser i form 
av kvinnliga anställda fullt ut. Hon menar att det finns en rad olika 
företagsekonomiska fördelar att erhålla om man bedömer individer grundat på 
meriter, snarare än kön. Bland annat skulle det stärka företagets image. Detta leder till 
att företaget tilltalar fler på arbetsmarknaden, samt attraherar och behåller 
kunder/marknadsandelar. Dessutom kommer prestationsnivån i organisationen öka då 
de anställda värvas på grund av sina egenskaper och inte utefter kön. De kvinnliga 
anställda kan då lägga sin kraft och energi på sitt arbete, istället för att den skall gå åt 
till frustationen över att de inte kommer någonvart i sin karriär.   
 
Då Eriksson (2000) studerade rekryteringsprocessen till det vederbörande företagets 
traineeprogram, kom hon fram till att rekryteringsteamet och de sökande samarbetade 
i framställningen av könsskillnader. Hon urskilde tydliga skillnader i hur de unga 
männen och kvinnorna resonerade kring familj och karriär. Merparten av de kvinnliga 
sökande hade redan en plan om hur de skulle agera, även om barn vid tillfället låg åtta 
till tio år bort, medan männen svarade undvikande på frågan. Många kvinnor såg 
familjen som en hämmande faktor i karriären, men trots det så föredrog faktiskt 
rekryterarna kvinnor som ville ha barn. Om en kvinna svarade att hon inte ville ha 
barn ansågs hon alltför rationell och karriärsinriktad; drag som kallades för 
“okvinnliga”. Resonemanget som rekryterarna föredrog hos de kvinnliga sökandena 
var att de ville ha barn men att detta inte skulle hindra dem i karriären, samt att de 
visade på insikt i svårigheten i att realisera detta. De skulle med fördel också ha en bra 
lösning för hur de skulle lösa det i praktiken. Men när en passande kandidat uttryckte 
att hon planerade att anställa en barnflicka ansåg teamet att hon var alltför planlagd. 
De ville snarare ha någon vars lösning kring problemet låg närmre den traditionella 
mammarollen, vilken innebar större ansvarstagande. Enligt Eriksson hade teamet en 
traditionell uppfattning om hur kvinnor skulle vara och de utvärderade kvinnor som 
svarade ”okvinnligt” extra noga, eftersom de var rädda för att anta någon som gick 
mot strömmen.  
 
Trots en möjligen konservativ rekryteringsprocess, så var företaget Eriksson 
studerade angelägna om att ha en jämställd organisationskultur. De vidtog ett flertal 
åtgärder för att öka antalet kvinnliga ledare på högre befattningar. Däribland höll de 
chefsutbildningar riktade till kvinnor, organiserade seminarium där kvinnor med egen 
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erfarenhet av karriär kombinerat med familj skulle föreläsa och framhävde kvinnor på 
mellanchefsnivå i företagets personaltidning. Dessutom uppmanade man de 
mammalediga mellancheferna att hålla regelbunden kontakt med företaget, försåg 
dem med viktig information om företagets utveckling och bjöd in dem till viktiga 
möten för att distansen till arbetet inte skulle bli för stor (Eriksson, 2000). 
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4. Resultat av den empiriska undersökningen 
 
I detta kapitel framställs en sammanställning av resultatet från de två 
fokusgruppsintervjuerna vi genomförde, där vi utgår från de frågor som 
presenterades i metodkapitlet.  
 

 
Varför studerar ni? 
När vi ställde denna fråga avslöjade diskussionen flera olika motiv. Många 
motiverade sitt val att studera som en självklarhet då deras sociala omgivning 
förväntade detta av dem. En av respondenterna svarade ”Jag pluggar för att jag alltid 
tyckt det var en självklarhet. Det är väl klassaspekten; jag kommer från medelklassen 
och har föräldrar som är akademiker. Jag har inte känt något tryck från dem, utan det 
har mer känts okonstlat och naturligt.” En annan beskrev att det kändes som en 
oskriven regel att man skulle plugga. En tredje svarade ”Det är ju så många som 
pluggar, det är ingen i min vänskapskrets som inte pluggar; alla som söker jobb idag 
har utbildning”. En annan respondent uttryckte att hon började plugga eftersom hon 
kände panik inför framtiden och att studier var ett sätt att “komma igång” med sitt liv.  
 
Deltagarna själva resonerade kring hur denna sociala förväntning präglar främst unga 
vuxna i större städer där det finns universitet och att det är relativt få som utbildar sig 
om man ser på hela Sveriges befolkning. En av deltagarna som kommer från ett 
mindre samhälle omgiven av landsbygd sa att ”Jag känner inte alls igen mig i det med 
att alla pluggar, det är en stor del av min vänskapskrets som inte har någon utbildning 
alls”.   
 
Förutom att studier för många kändes som något oundvikligt så beskrev kvinnorna det 
som ett sätt att förverkliga sig själv; något som lovade ett roligare och mer 
stimulerande yrkesliv än vad yrken som inte kräver utbildning kan erbjuda. En 
respondent som vid intervjutillfället utbildade sig till översättare uttryckte sig följande 
”Jag vet att jag gett mig in i en bransch där jag inte tjänar så mycket. Jag har inte valt 
mitt framtida yrke för att tjäna pengar utan för att göra någonting jag tycker är kul”. 
Kvinnan som studerar till både psykolog och jurist motiverade sina studier med att 
hon vill arbeta med sådant där man åstadkommer någonting, tankemässigt och 
intellektuellt, och där man får möjlighet att förverkliga och utveckla sig själv. För 
henne vägde stimulansen i yrkeslivet och möjligheten att utvecklas tyngre än vad hon 
skulle tjäna.  
 
Respondenten som utbildade sig till socionom sa ”Jag har mål och jag har en ambition 
om att förbättra samhället på ett sätt där man gynnar alla i slutändan. Jag tror jag kan 
påverka och utbildning är en bra väg att gå för att senare kunna åstadkomma 
skillnad”. Kvinnan som tidigare studerat till inköpsekonom och vid 
fokusgruppstillfället arbetade som kundsupport sa ”Jag vill utmanas hela tiden, jag 
vill aldrig vara färdig”. 
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De två respondenter som hade valt att utbilda sig inom humaniora och översättning 
hade båda medvetet gjort valet mellan passionen för yrket och lönekuvertet. En av 
dessa kvinnor uttryckte ”Pengar är ingenting som jag ens haft som drivkraft (...), jag 
är nöjd om jag har ett konstant flöde av jobb (...) och jag kan tänka mig att jobba extra 
med något helt annat, bara jag får arbeta med det jag utbildat mig inom”.   
 
Respondenterna som utbildat sig inom ekonomi ansåg däremot att lönen var en stor 
drivkraft. Textilekonomen sa ”Jag utbildar mig för att kunna försörja mig.” En före 
detta ekonomistudent och numera ekonomiansvarig på ett företag uttryckte ”Jag 
jobbar inte bara för att ha kul, då hade jag kunnat ha ett annat jobb, utan det är för att 
kunna tjäna bra”. Civilingenjören fyllde i med att säga ”Lön är ju alltid en drivkraft 
och det är bra lön inom manliga branscher”.  
 
Flera av respondenterna ansåg att de arbeten som inte krävde eftergymnasial 
utbildning saknade tillräckligt stora utvecklingsmöjligheter. Att utbilda sig och 
därmed få ett mer högavlönat arbete var även det en morot till att studera. Ytterligare 
en anledning till att studera sig till ett högre yrke och som genomsyrade alla tidigare 
resonemang, var att utbildning ger trygghet och självförtroende. 
 
Vilka mål har ni med er karriär (och hur viktiga är dessa)?  
Vi fortsatte diskussionerna med att diskutera karriärmål och hur stor betydelse dessa 
hade i förhållande till andra aspekter. En av respondenterna som studerar 
textilekonomi berättade att hennes främsta mål var att hitta få ett fast jobb på en 
arbetsplats där hon trivs och känner sig trygg. Detta förklarade hon var ett mål i sig 
eftersom det är så stor konkurrens om den typen av arbete. Socionomstudenten som 
samtidigt arbetar som samhällsinformatör till nyanlända flyktingar, förklarade hur hon 
drömmer om att arbeta med asylpolitik och samhällsgrupper på ett strukturerat plan 
inom EU, där man kan påverka i större grad. För att nå dit var hon redo att satsa 
helhjärtat, just nu var hennes första prioritet karriären.  
 
Vi kom in på ämnet huruvida respondenterna kunde tänka sig att flytta ifrån sitt 
sociala nätverk till bättre karriärmöjligheter, vilket vi fick blandade reaktioner på. En 
av ekonomerna förklarade att hon ansåg att hon absolut hade kunnat flytta för 
karriärens skull och att hon inte såg det som en uppoffring utan som en chans. Även 
textilproduktutvecklaren kunde tänka sig att flytta för sitt drömjobb. Vill man göra 
karriär så får man flytta på sig emellanåt, menade hon. En av översättarna skulle inte 
kunna tänka flytta på sig och uttryckte ”Vi har ju fördelen att kunna jobba var som 
helst i världen där man tjänar mer än här, (...) men det finns nog inget jobb som hade 
kunnat få mig att flytta från Göteborg. Min familj håller mig kvar och jag skulle 
aldrig sätta min karriär framför mitt privatliv. Jag har utbildat mig i fem år för att göra 
det jag tycker är kul, det är min passion. Men jag är mer passionerad inför ett 
familjeliv. Jag har inga barn nu, men när jag får det vill jag vara där resten av min 
familj finns (...). Vi är ett stort skyddsnät för varandra och jag är lite av en 
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trygghetsnarkoman så därför hade jag inte kunnat offra familjen”. 
Textilekonomstudenten svarade henne och sa ”Men då känner du den tryggheten i 
familjen, så du känner inget behov av att känna det i din karriär”. Efter en stund lade 
hon till ”Men jag tänker att man måste flytta om man vill göra karriär, till Stockholm 
till exempel där det finns mycket jobb och möjligheter”. 
  
Psykologstudenten bjöd på en analys när hon sa ”Det känns som att det är 
genomgående två saker som kan få en att stanna kvar eller flytta iväg och det är att på 
något sätt få ens självbildsbehov tillfredsställt. Du Josefin (syftar på den hemkära 
översättaren) som känner dig förankrad i tillvaron genom tryggheten i din familj, 
behöver kanske inte förverkliga dig själv på så många andra områden eftersom ditt 
trygghetsbehov redan är tillfredsställt. Det känns som att utvecklings- och 
trygghetsbehovet kan både karriären och det övriga livet tillgodose. Det kanske är det 
som avgör vad man prioriterar, att man ser karriären som ett sätt att uppnå saker som  
privatlivet inte kommer ge”. Textilekonomstudenten tog vid och sa ”Det känns lite 
som en trend nu också, att karriären skall bli den tryggheten som man inte känner i det 
övriga livet”.  
  
Vill ni ha barn? 
En av de arbetande ekonomerna utbrast ”Jag vill ha barn för jag tror att det är den 
största lyckan i livet”. Efter detta blev det tyst, ingen verkade vilja ta vid 
diskussionen. En av respondenterna bröt tystnaden då hon sa att hon ville ha barn i 
framtiden, men att hon i nuläget ville fokusera på sig själv. En av kvinnorna som varit 
i ett stadigt förhållande i fyra år fortsatte ”Jag pendlar väldigt mycket, ena dagen vill 
jag ha barn imorgon och nästa dag vill jag inte ha det överhuvudtaget (...). Jag kan 
känna panik över hur bunden man blir av ett barn”.  
 
Psykologstudenten som var singel uttryckte sig om att det känns nästan förhävande att 
uttala nu att man vill ha barn. Var på en annan av singlarna sa ”Jag kan absolut tänka 
mig att skaffa barn, men det har aldrig varit mitt största mål i livet, det ligger så långt 
fram (...). Om jag skulle få barn nu skulle det kännas som att jag inte ens kommit en 
bit på den vägen som jag vill uppnå innan. Jag vill komma mycket längre i min 
yrkesroll innan jag vill ’ta ett steg tillbaka’. Skaffar man familj nu så blir det svårare 
att göra karriär efter. Jag tycker att man ska skaffa sig den karriär man vill ha eller 
vara trygg i en position och sedan bilda familj”. 
  
En av kvinnorna berättade om en väninna till henne som hade fått barn innan hon 
utbildat sig. Hon beskrev hur svårt det var ekonomiskt för henne och att hon därför 
tvingades leva på sin man. ”Det tar nog på självförtroendet. Jag vill kunna försörja 
mig själv och barnet också” sa hon sedan. Kundsupporten höll med och fortsatte på 
resonemanget men lade till aspekten att det kändes viktigt att ha en utbildning ooh ett 
arbete att gå tillbaka till efter mammaledigheten, så att man inte sedan “bara är en 
mamma”. Textilekonomstudenten fortsatte diskussionen och sa ”Hade jag varit i ett 
förhållande hade jag absolut tänkt att jag ville ha barn, men nu har jag mer fokus på 
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att hitta någon att leva med (...). Men jag vill absolut ha kommit någonvart i karriären 
för att kunna erbjuda barnet en bra uppväxt”.  
 
En av översättarna berättade hur skönt hon tycke det var att inte känna press på att 
hon behövde komma till ett visst stadie i karriären innan hon skaffade barn, eftersom 
hon kommer kunna arbeta med översättning ända fram till att barnet är fött och även 
när hon är mammaledig. Hon fortsatte och sa ”Jag vill inte heller känna att min kille 
ska ha kommit upp i en viss nivå när vi skaffar barn. Vi ska göra det när vi vill och så 
får man göra det bästa av situationen”.  En annan respondent höll med och sa ”Så 
känner jag också, det är inte ett så stort problem att skaffa barn, det löser sig med 
tiden”. 
  
En av översättarna uttryckte sig om att det är en samhällskonstruktion att saker och 
ting ska ske i en viss kronologisk ordning, att bara för att man får ett barn så är det 
inte sista anhalten. Inköpsassistenten inföll ”Jag tror många ser det som ett problem 
om man blir med barn vid fel tidpunkt, och det är det ju inte. Det blir bara en 
krokigare väg”. Textilekonomstudenten svarade ”Det blir ändå svårare om resten av 
samhället har den här synen på den kronologiska ordningen (...) Min mamma har sagt 
att hon ångrat tidpunkten hon fick barn på, och om hon skulle få välja så skulle hon 
valt att göra karriär i stället”. Psykologstudenten inföll ”Jag tänker att man inte ska 
romantisera synen på barn, på samma sätt som man inte ska romantisera synen på 
kärlek. Det är mycket praktiska förutsättningar som ska till för att inte 
vardagsslitningarna ska tära på relationen steg för steg.” 
  
Diskussionen fortsatte varpå en av kvinnorna sa ”Det viktigaste är att man är mentalt 
redo, (...) det är ju inte så att allting lamslås bara för att man har genomgått en 
förlossning”. Socionomstudenten sa ”Jag kan inte tänka mig ett liv utan egna barn, 
men just nu känns det inte som första prioritet. Jag brinner verkligen för det jag gör nu 
och det är första prioritet. Men jag vill ju ha barn! Jag får väl anpassa min karriär efter 
det valet, men jag vill må bra för att mina barn ska må bra”. Civilekonomen beskrev 
sedan att hennes syn på karriär var den samma som att jobba över och har man barn så 
har man inte alltid den möjligheten. 
  
Diskussionen kom in på i vilken ålder de eventuellt skaffar barn, varpå 
psykologstudenten sa ”Jag tänkte trettiofem och nu börjar jag flytta fram det”. 
Översättaren som kommer från Kållered utanför Göteborg tog vid och sa ”Min bild 
var att jag skulle skaffa barn när jag var 27. Nu är jag 27 och jag har inget av det jag 
skulle ha”. En av kvinnorna berättade om sin bästa vän som vid 25 års ålder fått barn 
och hur de andra kvinnorna i mammagruppen reagerade på att hon var så ung. 
Textilekonomstudenten sa att hon trots detta tror att omgivningen reagerar negativt på 
kvinnor i städer som inte har barn när de är över 35. Den andra översättaren beskrev 
vid det andra grupptillfället hur hon tror det är en “stadsgrej” att som kvinna få barn 
sent, varpå hon upplyste oss om att medelåldern hos kvinnor som får barn i Vasastan i 
Göteborg ligger på 43 år. 
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Psykologstudenten hade en förklaring på fenomenet och menade att man förr hade en 
större längtan att få barn tidigt, eftersom det var där man fick utveckla sitt livsprojekt. 
Hon utvecklade sitt resonemang och sa att kvinnor numera har andra forum att röra 
sig i. Socionomstudenten beskrev hur hon trodde att alla kvinnor känner viss stress 
med att föda barn i tid eftersom det finns mycket komplikationer om man väntar för 
länge. Men hon själv såg den perioden som väldigt avlägsen. ”Livet kan ju vara så 
lätt; man kan ju bara leva. Jag har alltid haft ett driv att göra någonting mer. Jag har 
varit i Iran och runt om i världen och sett hur människor lever utan rättigheter. Jag har 
upplevt för mycket för att kunna luta mig tillbaka och få barn och fokusera på mitt 
eget liv” fortsatte hon.  
 
Kvinnan som studerade till personalvetare ansåg sig själv vara alltför egoistisk för att 
skaffa barn för tillfället, men menade att det skulle vara en självklarhet längre fram i 
livet. Endast en av respondenterna sa uttryckligen att hon inte ville ha barn. Hon 
förklarade att barn inte var “hennes grej” och kunde inte föreställa sig själv i en 
framtid som innefattade barn. Dock veknade hon lite så hon sa att det ändå fanns en 
chans till barn om hon träffade drömmannen. 
  
Hur reagerar ni på kvinnor som uttalar att de inte vill ha barn (även en allmän 
diskussion kring moderskap)? 
Kvinnan som tidigare sagt att barn är den största lyckan i livet sa ”Jag får ont i hjärtat. 
Jag har en kompis som inte vill ha barn och hon har ändå hittat mannen i sitt liv; de 
har varit tillsammans i fem år (...). Jag tror inte att hon skulle vara lycklig om hon inte 
fick barn”. Personalvetaren uttalade att det var upp till var och en om de valde att 
skaffa barn eller inte, det var deras ensak. En av kvinnorna berättade därtill att hon 
som liten tyckte synd om sin mamma eftersom hon var där och tog plats i hennes liv. 
Hon sa sedan att hon var rädd för att hon skulle vara för självupptagen för att kunna 
sätta barnet först.  
 
Översättaren vid första grupptillfället sa ”Jag tycker att det är ett jättesunt beslut att 
veta om man inte är lämpad för att skaffa barn. Jag har många vänner som verkligen 
inte borde skaffa barn för de kommer aldrig kunna släppa den där självcentreringen. 
Det är lite av ett 80-talist syndrom; vi är alltför egocentriska och borde kanske inte 
sätta nya liv till världen eftersom vi inte kan lägga all uppmärksamhet på dem (...). 
Om man är mamma är det ett kall och man har valt att “offra” sig själv för en annan 
individ som alltid ska komma före. Sedan är man ju inte bara en barnaföderska, men 
har man valt att skaffa barn ska man inte tycka synd om sig själv för att barnet stjäl 
ens liv (...). Jag tycker det är moget när folk inser att de inte kommer kunna släppa 
behovet av självbekräftelse”. Diskussionen fortsatte varefter psykologstudenten sa 
”Det känns som att man kan bli för bekväm i att satsa på sig själv hela livet och att det 
blir en sund befrielse att vara tvungen att vårda mer altruistiska (motsats till 
egoistiska) drag”. 
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Vi fortsatte diskutera kring ämnet om moderskap då en av översättarna förklarade sin 
romantiserade syn på modern eftersom hennes egen mamma är mamma; det är 
hennes identitet. Hon tillade ”Trots att jag väldigt gärna vill jobba inom översättning, 
så kommer allt det behöva ta ett steg åt sidan när jag får barn, jag kommer vilja vara 
mamma”. Textilekonomstudenten svarade henne ”Det är en väldigt gammal bild av 
kvinnan; att vara en mamma”. En annan tillade ”Fast med en modern touch, man 
måste ändå utbilda sig och jobba, det går inte att gifta sig till det”. Civilingenjören 
motsatte sig då hon sa ”Men det finns ju definitivt fortfarande en karriärväg att gifta 
sig in i mammarollen”. 
  
Hur resonerar ni kring mammaledighet? 
Vi ledde in diskussionen kring mammaledighet och på denna punkt var de flesta i 
båda fokusgrupperna jämförelsevis enade i sina åsikter, ingen av deltagarna ville ta ut 
all mammaledighet själv. Men hur lika det ville dela mellan sig och sin partner 
varierade. Kundsupporten sa ”Jag vill inte känna att det är jag som ska ’offra mig’, att 
man delar på det (...). Man tappar nog sig själv lite, jag tror inte på att man bara är 
mamma, man är också partner till sin man, den man är på arbetet och så vidare”. 
Socionomstudenten hade inte tänkt så mycket på den tiden men hon visste att hon 
ville dela föräldraledigheten lika med mannen. Hennes fokus låg på utbildningen nu 
och hon förlitade sig på att sådana lösningar kommer naturligt med tiden eftersom hon 
ännu inte visste vad det faktiskt skulle innebära. En annan av kvinnorna uttryckte att 
hon ville att någon skulle vara hemma mycket med hennes barn, men om det var hon 
själv eller hennes man spelade inte så stor roll. 
  
Psykologstudenten bidrog med en ny synvinkel på ämnet då hon sa ”Vi kvinnor är 
vana att bli satta åt sidan i så många andra domäner, så man vill nog omhulda den här 
modersrollen och gärna vara den viktigaste och har nog svårt att släppa ifrån sig det ”. 
En annan respondent svarade ”Jag vill ju att mitt barn ska känna sig trygg med sin 
pappa för hans skull” då hon syftade på pappaledighet. Vilket även de andra 
respondenterna i gruppen höll med om.  
  
Psykologstudenten uttryckte sig om mammaledigheten ”Jag tycker att totalsumman av 
den uppmärksamhet man ger barnet måste vara 100 procent och då är det en 
förutsättning att kunna dela den lika på mamman och pappan. (...) Men som barn vill 
man vara den enda för någon och frågan är om det går att förverkliga att barnet är den 
enda för någon om båda föräldrar skall kunna ha kvar sina övriga ambitioner”. En 
annan kvinna motsatte sig och sa att hon alltid känt att hon var sina föräldrars 
mittpunkt, samtidigt som de har kunnat förverkliga sig själva. Psykologstudenten höll 
med om hennes resonemang och sa ”Ja, självförverkligande är ju något som gör en till 
en förebild för barnet, eftersom det blir mer total lycka i familjen och en total 
livstillfredställelse”. 
  
Vi kom även in på temat om att gå ner i arbetstid under perioden när barnen är små. 
Inköpsassistenten sa att hon kunde tänka sig att gå ner i tid för barnets skull men inte 



	   28	  

för sin egen, eftersom hennes pension minskar. Översättaren som befann sig i ett 
stadigt förhållande fortsatte på ämnet och sa ”Jag och min partner har pratat om detta 
och han respekterar mitt val om att arbeta med något jag tycker är kul. Han kommer 
tjäna väldigt mycket mer pengar än jag så han ska pensionsspara åt mig så kan jag 
vara hemma med barn eller om vi bor utomlands”.  
 
En av ekonomerna tog sin mamma som ett exempel på en kvinna som lyckats 
kombinera karriär och familjeliv då hon sa ”Vill man göra karriär och dessutom ha ett 
härligt familjeliv tror jag att man måste kämpa ganska mycket. Nu tar jag min 
mamma som exempel igen, men hon har verkligen klarat av att kombinera detta. Sen 
så fanns ju det en tid då vi knappt såg henne, men det är ju så det är. Jag tror att man 
måste vara beredd att offra lite.” 
 
Vid första gruppintervjun sa den andra översättaren att hon inte ville att hennes barn 
skulle behöva vara på dagis 8-17, utan ville hellre att de ska vara hemma med sina 
mor- och farföräldrar. Textilekonomstudenten tyckte tvärt om, hon trodde att det var 
bra för barn att vara mycket på dagis då det är socialt utvecklande. Översättaren 
försvarade sitt resonemang då hon sa ”Den som kommer uppfostra mina barn bäst 
kommer vara jag själv eller min närmsta krets; jag vill ansvara mest för deras tid, 
därför vill jag inte lämna bort dem för mycket”. 
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5. Analys och tolkning 
 
I följande kapitel presenteras den analys och tolkning vi har gjort kring studiens 
frågeställning baserat på uppsatsens teori och empiri. Här drar vi paralleller mellan 
vad tidigare forskning visar och de resonemang vi fick ta del av från respondenterna 
vid fokusgruppsintervjuerna. 
 

 
Målsättningen med uppsatsen är att identifiera hur den nya generationen välutbildade 
kvinnliga arbetstagare resonerar kring kombinationen karriär och familjeliv. Genom 
en omfattande granskning av olika utredningar och avhandlingar anser vi oss ha fått 
en förståelse för hur karriärmöjligheter och attityder på arbetsmarknaden har sett ut 
för kvinnor i Sverige och västvärlden. Vårt syfte var att ta reda på hur kvinnorna som 
kommer påverka statistiken i framtiden reflekterar och resonerar kring sin 
nuvarande/framtida arbetssituation. Hur lyckas man med kombinationen moderskap 
och karriär? Finns det en oro för att engagemanget inom det ena minskar chanserna 
för att lyckas inom det andra? I egenskap av den nya generationens arbetstagare lät vi 
respondenterna ge sitt perspektiv av genus, föräldraskap, organisation och 
arbetsmarknad.  
 
Fokusgrupperna var mer splittrade i sina svar än vad vi tidigare hade förväntat. Inte på 
någon av våra frågor var grupperna helt enad, utan olika synvinklar och reflektioner 
präglade diskussionen. Respondenterna motiverade oftast sina svar och visade även 
förmåga till självinsikt då de självmant analyserade bakomliggande orsaker till varför 
de resonerade och agerade som de gjorde. 
 

5.1 Målsättning kring karriär  
Respondenterna i fokusgrupperna studerade av olika anledningar. Dels den att det 
sågs som ett krav och en självklarhet från sin omgivning, dels den att kunna få ett 
yrkesliv som var stimulerande och roligt, men också för att kunna få bra lön och 
därmed en bra levnadsstandard. För några av respondenterna vägde flera av ovan 
nämnda faktorer in. För alla respondenter innebar studier en möjlighet till 
självförverkligande på ett individbaserat plan. Karriären var viktig för dem alla. Några 
såg den som ett sidospår i livet och ansåg att faktorer som familj och privatliv var 
livets viktigaste delar. Andra ansåg att karriären var så viktig att de mer eller mindre 
likställde den med lycka. För många var det en förutsättning att ha kommit till ett 
visst skede i karriären om de skulle bilda familj, annars fanns risken att de skulle bli 
ekonomiskt utsatta eller att de skulle glida av karriärsbanan. 
  
Kvinnorna i fokusgrupperna hade olika mått på karriärsframgång. Ekonomerna ville 
klättra i karriären och tjäna bra. Psykologstudenten ville nå en position där hon 
ständigt stimulerades intellektuellt och socionomstudenten ville nå en position där 
hon kunde påverka samhället. För översättarna innebar karriärframgång att kunna 
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arbeta heltid med översättning och inte behöva jobba extra med någonting helt annat. 
Textilproduktutvecklaren ville utveckla textila material och sjuksköterskestudenten 
ville hjälpa andra människor på individnivå. Några hade valt en bred utbildning 
eftersom de inte visste vad de ville arbeta med. Deras karriärmål är till synes helt 
olika, men gemensamt är ändå att de valt yrkesvägar som de hoppas kan förverkliga 
dem på ett personligt plan; om det så är att ha råd med att unna sig en god 
levnadsstandard, glädjas åt att kunna gå till ett intellektuellt stimulerande arbete, eller 
den belönande känslan av att ha hjälpt andra människor. 
 

 5.2 Moderskap 
Caroline Gatrell (2008) beskrev att moderskapet ses som en av kvinnans viktigaste 
roller även i det moderna samhället. Kvinnor förväntas använda sina fertila kroppar 
till att föda framtida skattebetalare; att vara gravid ses således som en social plikt. En 
av respondenterna beskrev moderskapet som ett kall, att har man väl valt att skaffa 
barn så har man valt att ”offra” sig själv för barnet som alltid ska komma före 
moderns egna behov. Hon beskrev också hur hon såg på sin egen mamma som enbart 
en mamma; att moderskapet var hennes identitet och att hon själv planerade att sätta 
sin karriär åt sidan för att fokusera på att vara mamma. Burke och Vinnicombe (2006) 
beskrev samma fenomen när de belyste de förlegade mönstren där arbetsplatsen är en 
mansdominerad domän och kvinnan bär det största ansvaret för att ta hand om barnen. 
Respondentens syn på moderskapet kan kopplas till dessa förlegade mönster där så 
fort kvinnan intar modersrollen så försvinner hennes rätt att prioritera sig själv eller 
karriären framför barnet. Något som även Gatrell (2008) belyste då hon beskrev 
kvinnans graviditet. 
  

5.3 Föräldraledighet 
Statistiska Centralbyrån (2007) beskrev hur längden föräldraledighet ger olika 
signaler till arbetsgivaren beroende på om man är kvinna eller man. Tar kvinnor tar ut 
nio månaders föräldraledighet beräknas den som kort, men när män är pappalediga 
lika länge signalerar det att de har omtanke om familjen, men i många fall också att de 
inte prioriterar sitt arbete.  
  
Frågan kring mammaledighet var den respondenterna var mest eniga i sina 
resonemang, då ingen av dem ville stå för hela föräldraledigheten. En av 
respondenterna uttryckte att hon inte ville “offra” sig och sin karriär till fördel för 
mannens. Kvinnorna var således till viss grad medvetna om att mammaledigheten kan 
påverka karriären negativt, precis som SCBs (2007) undersökning bevisade. Samma 
respondent uttryckte också en medvetenhet om att skedet i karriären hade betydelse 
för när föräldraledigheten skulle skada karriären som minst, då hon sa ”Jag vill 
komma mycket längre innan jag vill ta ett steg tillbaka. Skaffar man familj nu blir det 
svårare att göra karriär efter”. Kvinnan som uttryckte sig så har arbetat i ett år efter 
utbildningen och är mycket målinriktad till att göra fortsatt karriär inom sin bransch. 
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Detta karriärsinriktade förhållningssätt visade sig i SCBs (2007) analys. De beskrev 
att kvinnor med hög prestige i arbetet är mer benägna att skaffa sig en bra position på 
arbetsmarknaden och tar sedan statistiskt sätt ut kortast mammaledighet. Samma 
kvinna uttryckte även betydelsen av att ha en utbildning eller ett arbete att gå tillbaka 
till efter mammaledigheten så att man inte enbart är en mamma. Något som även 
statistiken befäster; kvinnor med hög utbildning har ökade chanser att bli befordrade 
efter mammaledighet. Kvinnan i fråga var i stort sätt ensam om att resonera såpass 
taktiskt kring familj och karriär.  
  
En annan respondent såg på jämställdhetsfrågan om föräldrars lika ansvar från en 
annan synvinkel. I stället för att belysa det uppenbara, att kvinnan försummas om 
hennes möjligheter att realisera sina karriärdrömmar begränsas av moderskapet, så 
såg hon likställningen mellan mammor och pappors betydelse som en försummelse i 
sig då hon sa ”Vi kvinnor är vana att bli satta åt sidan i många andra domäner, så man 
vill nog omhulda den här modersrollen och gärna vara den viktigaste och har nog 
svårt att släppa ifrån sig det”. Kan hennes perspektiv vara en av förklaringarna till 
varför kvinnor fortfarande tar ut mer än tre fjärdedelar av föräldraledigheten, fastän 
föräldrar numera har möjlighet att dela den lika? 
  

5.4 Vikten av förebilder 
Eriksson (2000) beskriver att avsaknaden av kvinnliga förebilder är en betydande 
orsak till att kvinnor inte gör karriär i samma utsträckning som män. Fenomenet 
förebilder var inget som vi tog upp på våra fokusgruppsintervjuer, men man kunde 
tydligt utläsa att två av respondenterna såg sina mödrar som förebilder.  
 
I diskussionen kring svårigheten att göra karriär och samtidigt ha ett lyckat familjeliv 
tog en av respondenterna sin mamma som ett exempel på att kombinationen går att 
genomföra. ”Vill man göra karriär och dessutom ha ett härligt familjeliv tror jag att 
man måste kämpa ganska mycket. Nu tar jag min mamma som exempel igen, men 
hon har verkligen klarat av att kombinera detta. Sen så fanns ju det en tid då vi kan 
såg henne, men det är ju så det är. Jag tror att man måste vara beredd att offra lite”. 
Respondenten i fråga har således en kvinnlig förebild i sin närhet att se upp till, vilket 
enligt Eriksson kan spela stor roll för hennes framtida karriärväg.   
 
Förutom karriärmamman så yttrade sig även en annan variant av en kvinnlig förebild i 
diskussionen, nämligen modern i en mer traditionell bemärkelse. En av kvinnorna 
medgav att hon hade en väldigt romantiserad syn på mammor; hennes mamma är en 
mamma; det är hennes identitet. Hon beskrev att fastän hon var passionerad till sitt 
framtida yrke, skulle yrkesrollen få ta ett steg åt sidan när hon fick barn. Det var en 
del av hennes uppfostran och därför skulle det bli naturligt för henne att följa sin 
moders fotspår, förklarade hon.  
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Respondenternas förebilder var tillräckligt nära för att kunna beundras, men 
generationsklyftan utgör distansen som beskrivs som nödvändig i Erikssons (2000) 
avhandling. Å ena sidan förekom “karriärmamman” som lyckas kombinera arbete 
med familj, å andra sidan figurerade ”supermamman” som låter sitt eget 
självförverkligande komma i andra hand.  
 

5.5 Karriär kontra familj 
I sin avhandling skildrade Gatrell (2008) hur kvinnor utan barn ses som underliga och 
själviska; både som att de har egocentriska motiv men också själviska i den 
bemärkelsen att de inte bidrar till samhället med framtida förvärvsarbetare. Vare sig 
om barnlösheten var frivillig eller inte så bemöts dessa kvinnor enligt Gatrell (2008) 
av omgivningens ömkande och hån. I fokusgrupperna kom dock inga sådana attityder 
fram. Snarare aspekten om att kvinnan förväntas ha modersinstinkter och att egna 
barn är en förutsättning för att kvinnan ska leva ett lyckligt liv. När vi frågade 
grupperna om hur de såg på kvinnor som uttalar att de inte vill ha barn sa en av dem 
följande ”Jag får ont i hjärtat. Jag har en kompis som inte vill ha barn och hon har 
ändå hittat mannen i sitt liv, de har varit tillsammans i fem år (...). Jag tror inte hon 
skulle vara lycklig om hon inte fick barn”. Dessa ’biologiska modersinstinkter’ 
beskriver även Gatrell (2008). Hon redogör för hur barnlösa kvinnor stämplas som 
känslomässigt störda och att de förväntas placera organisationen som center för sitt 
känsloliv och således projicera sina modersinstinkter till praktikanter och kollegor. 
  
Endast en av de fjorton deltagarna uttryckte att hon inte ville ha barn. Hur kommer 
hon att bemötas i karriären?  Kommer hon bemötas som de barnlösa kvinnorna i 
Gatrells (2008) undersökning; som en känslomässigt störd, självcentrerad och 
“okvinnlig” kvinna? Om rekryterare i allmänhet resonerar så konservativt som 
Eriksson (2000) beskrev, löper hon då risken att sållas ut i rekryteringsprocesser på 
grund av sitt “okvinnliga” val? Eller kommer hon bli den barnlösa superkvinnan som 
Burke och Vinnicombe (2006) beskrev?  
 
Respondenterna diskuterade mycket kring den kronologiska ordningen som saker och 
ting ska ske. Hur mycket de ville följa denna, vilken de själva benämnde som en 
samhällskonstruktion, varierade. Några av dem var bestämda över att de skulle vara 
färdiga med sin utbildning och även ha kommit till en viss nivå i karriären innan de 
ville sätta ett barn till världen. En av respondenterna uttryckte att hon ville ha det 
ordnat för sig eftersom hon ville ha möjligheten att försörja sig själv och barnet och 
således inte vara i beroendeställning till sin man. Några tyckte inte att tidpunkten 
spelade någon roll utan menade att saker och ting reder sig med tiden. En respondent 
uttryckte ”Det viktigaste är att man är mentalt redo, (...) det är ju inte så att allting 
lamslås bara för att man har genomgått en förlossning” varpå en annan uttryckte ”Det 
blir ändå svårare om resten av samhället har den här synen på den kronologiska 
ordningen”. 
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Enligt Gatrells (2008) studie stämplas barnlösa kvinnor över 35 som personer med 
dålig planering som har misslyckats men att bilda familj på grund av samhällets 
”brutala” krav på ambitiösa karriärsbanor. Även respondenterna tog upp denna 
iakttagelse. En av respondenterna trodde att omgivningen reagerade negativt på 
kvinnor som inte har barn när de är över 35 års ålder och en annan trodde att många 
kvinnor känner stress över att få barn i tid eftersom det även medför fysiska 
komplikationer för modern och barnet om man väntar för länge. En tredje menade att 
anledningen till att kvinnor skaffar barn allt senare är för att kvinnor numera har fler 
forum att röra sig i och att de kan förverkliga sitt livsprojekt inom andra områden. 
  
Att arbeta på en hög position inom ett företag ställer i regel högre krav på flexibilitet 
och kräver oftast större uppoffring av arbetstagarens fritid, belyser Burke och 
Vinnicombe (2006). Kravet på flexibilitet ser de som en betydande anledning till att 
få kvinnor väljer att söka de högre och mer tidskrävande positionerna. Civilekonomen 
som vid fokusgruppstillfället arbetade på en mansdominerad arbetsplats beskrev att 
hennes syn på karriär var att jobba över. Fastän papporna är lika mycket föräldrar så 
hindras de inte i lika stor utsträckning av kravet på flexibilitet; SCB (2007) 
förtydligade i sin rapport att kvinnan förväntas ta det större ansvaret för barnen. 
Gatrell (2008) redogör för att kvinnor fortfarande förväntas kompromissa i sin 
anställning och uppoffra delar av sin karriär om de väljer att skaffa barn. Kvinnan 
som studerade till socionom och som var den i gruppen som särskilt uttryckte att hon 
hade stora mål och ambitioner med sin framtida yrkesroll, medgav ändå att hon 
kommer få anpassa sin karriär efter sina barns behov. 
  
Gatrell (2008) beskrev hur barnlösa kvinnor är överrepresenterade på högre 
positioner. Statistiska centralbyrån (2007) redovisade att barn hämmar kvinnan i 
karriären. “Tänk kvinnlig chef, tänk barnlös superkvinna” var Burke och 
Vinnicombes (2006) recept på framgång. Blomquist och Röding (2010) redogjorde 
för att kvinnliga toppchefer oftare är barnlösa och ogifta än män på samma position. 
Men när Eriksson (2000) beskrev rekryteringsprocessen så var kvinnor som ville vara 
barnlösa inte eftertraktade, eftersom de var “alltför” karriärsinriktade. Och enligt 
Gatrell (2008) så lever dessa kvinnor med omgivningens ömkande och hån. Hur gör 
man som kvinna rätt? Hamnar kvinnor i en “damn you if you do, damn you if you 
don’t”-situation? Alla tillvägagångssätt verkar ha en baksida.  
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi våra tankar och slutsatser kring uppsatsens valda ämne. 
Med studiens teori, empiri och analys som grund drar vi slutsatser kring vår 
problemformulering. 
 

 
Grundat på vad tidigare forskning och statistik har kommit fram till så ska kvinnor 
som på bästa sätt vill kombinera karriär och familj i Sverige skaffa sig en hög 
utbildning som är slutförd när hon fortfarande är i tjugoårsåldern. Hon bör sedan 
arbeta hårt och anta traditionsenliga “manliga” drag för att nå till en position på en 
hög nivå så att hon ökar sina chanser att bli befordrad efter mammaledigheten. 
Därefter måste hon skynda sig att skaffa barn innan hon fyller 35 annars riskerar hon 
att upplevas som egocentrisk och alltför karriärinriktad, vilket är väldigt ”okvinnliga” 
egenskaper som för omgivningen kan vara tecken på att hon har en “känslomässig 
störning”. 
 
När hon sedan blir gravid ska hon dölja de psykiska och fysiska förändringarna hon 
genomgår och uppvisa en kropp som är pålitlig, hälsosam och vital. Hon bör 
dessutom arbeta hårdare än vanligt för att ge sken av att hon är fullkomligt opåverkad 
av sitt tillstånd och kan prestera till en oklanderlig standard. Helst ska hon hunnit med 
två barn innan 35, men absolut inte fler eftersom det kan ge intryck av att hon inte tar 
sitt yrke på allvar, vilket kan leda till att hon nekas de mer prestigefulla posterna då 
man förmodar att hon inte kommer vara fokuserad och flexibel. Hon bör ta ut så kort 
föräldraledighet som möjligt för att öka chanserna till en bättre karriär i framtiden och 
inte riskera en försämring av sin löneutveckling och pension. Dock får hon räkna med 
att kollegorna och den övriga omgivningen anser att hon är en dålig mamma som 
sätter karriären före barnen. 
 
Väl tillbaka på arbetet ska hon visa att företaget är hennes huvudsakliga fokus och 
förbli lika flexibel med övertid och resor som hennes kvinnliga kollegor utan barn 
eller som hennes manliga kollegor med barn. Men trots att hon följt manualen för hur 
mammor som vill satsa på karriären bör agera, så talar statistiken för att det inte 
betalar sig ändå. SCB (2007) har konstaterat att statistiskt sett så spelar det ingen roll 
hur kvinnor presterar i arbetslivet, eftersom arbetsgivaren ofta ser alla kvinnor som 
potentiella mammor som ofta satsar mer på familj än på arbete och därför tillsätts de 
inte i lika stor utsträckning på prestigefulla positioner. 
 
Genom våra fokusgrupper har vi fått en inblick i hur några kvinnor ur den nya 
generationen välutbildade kvinnliga arbetstagare resonerar kring karriär och familj. 
Innan intervjuerna hade vi outtalade hypoteser om hur respondenterna skulle förhålla 
sig till våra frågor. Vi förmodade att respondenterna hade grubblat mycket över hur 
de skulle realisera kombinationen familj och karriär på ett sätt som inte riskerade att 
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skada deras yrkesmål och vi förväntade oss även att de skulle ha en någorlunda 
uttänkt tidsplan för hur och när detta skulle ske. 
 
Eftersom genusdebatten omslutit dem under hela deras uppväxt antog vi att de skulle 
vara skolade i att se på karriär och moderskap från en något defensiv synvinkel; att de 
skulle bli offer för att jämställdhet på arbetsmarknaden inte existerar och att framtida 
barn skulle bli ett problem för karriären. Vi förmodade att alla skulle följa en snarlik 
bana och att vi sedan skulle kunna besvara vår huvudfråga och säga så här resonerar 
den nya generationens välutbildade kvinnliga arbetstagare kring kombinationen 
karriär och familjeliv. Men efter att vi studerat och analyserat vårt resultat inser vi att 
huvudfrågan inte går att besvara så svart eller vitt. Visst fanns det inslag av svart och 
vitt i vårt resultat, men det är främst präglat av en gråzon, i olika nyanser. 
 
Gemensamt för de 14 deltagarna i fokusgrupperna var att de resonerade olika. 
Förvisso ser vi mönster som återkommer i deras resonemang, men de är inte 
tillräckligt tydliga för att vi ska kunna hävda att den nya generationen välutbildade, 
kvinnliga arbetstagare resonerar på ett visst sätt. En människas sätt att resonera 
präglas av en otalig mängd omständigheter. Faktorer som etnisk bakgrund, 
familjeförhållanden, socialt umgänge, klasstillhörighet, utbildning, uppväxtort med 
mera, formar människor till olika individer med olika värderingar, intressen och mål.   
 
Vi tror att företag, precis som vi själva, tenderar att generalisera och placera 
människor i fack. Man antar att vissa grupper resonerar på det ena eller det andra 
viset, men under genomförandet av denna studie förstod vi det komplexa i individerna 
inom gruppen. Trots att våra respondenter hade flertalet kriterier gemensamt så inser 
vi att dessa inte är en förutsättning för att deras resonemang ska vara lika. Samhället 
och företagen består av och existerar genom individer. Individer med olika 
uppfattningar och förväntningar, alla unika. 
 
Vi tar oss friheten att påstå att humankapitalet är den mest komplicerade tillgången ett 
företag kan ha. Humankapital innebär ständig förändring och nya utmaningar för 
företagen. Kanske är det därför man utvecklar det ena managementreceptet efter det 
andra? Precis som att managementrecepten fungerar olika bra på olika människor så 
är inte manualen vi beskriver applicerar på kvinnor i allmänhet. Är denna tendens till 
generalisering kvinnans bittraste fiende? När omgivningen ser på kvinnor som en 
symbol för en kategori (en tokens), snarare än som en individ förväntas hon uppträda i 
förlegade mönster och infria omgivningens syn på kvinnlighet och moderskap. Väljer 
hon eller misslyckas hon med att uppträda som denna samhällets prototyp, möter hon 
motstånd i arbetslivet och i övrigt. 
 
Den dikotomiska hållningen som målar upp kvinnor och män som motsatser bromsar 
människors möjlighet att existera som individer och implementera sina drömmar. För 
några generationer sedan var mannen försörjaren och kvinnan föräldern. Män kunde 
utforma yrkeslivet till något som kunde kräva majoriteten av deras vakna timmar. 
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Kvinnans livsprojekt var familjen. Den moderna kvinnan däremot rör sig i forum som 
tidigare var reserverade för män. Men trots att hon numera utför samma tidskrävande 
arbetsuppgifter som män så har hon fortfarande det främsta ansvaret som förälder. 
Samhället förväntar att hon ska utföra majoriteten av det oavlönade arbetet i hemmet, 
samtidigt som hennes lönekuvert är tunnare än hennes manliga kollegor. Att vi 
fortfarande är kvar i dessa omoderna mönster är enligt vår mening fullkomligt 
befängt. 
 
För att få en jämställd arbetsmarknad behöver företagen se över sin 
organisationskultur. Vi anser att både företagen och samhället skulle tjäna på att 
betrakta kvinnor och män utifrån deras kunskap och prestationer som individer och 
inte som en representant för en kategori. Om arbetsgivarna främjar jämställdhet 
genom att uppmuntra män att ta ut halva föräldraledigheten, så förmodar vi att 
framtidens rekryteringsprocesser och arbetsklimat kommer se annorlunda ut. I stället 
för att arbetsgivaren begrundar huruvida de ska anställa eller befordra en ung kvinna, 
så överväger företagen i stället om de ska anställa eller befordra en småbarnsförälder. 
 
De fjorton individer som deltog i våra fokusgrupper hade olika drömmar, synsätt och 
värderingar. Var och en kommer bemöta arbetslivet och familjelivet på sitt eget sätt. 
Vi tror dessutom att var och en kommer göra det riktigt bra. Kvinnorna var kloka, 
intelligenta och insiktsfulla på olika vis och det är denna dynamik som är samhällets 
största tillgång. Vi anser att det är en fördel att människor är bra på olika saker, har 
olika drömmar, inställning och värderingar. Det är olikheterna som får civilisationen 
att utvecklas och vi menar att det skulle gynna organisationer på samma vis. Vårt råd 
till företagen lyder därför, främja olikheterna och bli framgångsrik! 
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7. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenterar vi våra avslutande tankar kring studiens resultat och 
analys samt hur man kan forska vidare kring uppsatsens ämne. 
 

 
Hur resonerar då den nya generationens välutbildade kvinnliga arbetstagare kring 
kombinationen karriär och familjeliv? Var och en resonerar på sitt eget vis och skulle 
vi repetera undersökningen igen hade vi förmodligen kommit fram till samma 
resultat. De resonemang som många gånger återkommer var dock följande: kvinnorna 
ville vara självständiga nog att kunna försörja sig själva och sina barn, alla var 
motiverade att göra karriär, de ville dela på föräldraledigheten med sin partner, många 
skrämdes av den stora omställningen ett barn innebär och ingen av dem kände sig 
redo att skaffa barn inom den närmsta framtiden. 
 
Trots att familjelivet statistiskt sett borde ligga inom räckhåll för urvalet i 
fokusgrupperna så var våra respondenter överlag inte mogna för att resonera speciellt 
konkret i de banorna. Många saknade partner, några hade fortfarande en bit kvar på 
sin utbildning och de flesta uttryckte att de ville arbeta i en period innan de eventuellt 
skaffade barn. Då kvinnorna som deltog i våra fokusgrupper inte befann sig i det 
skede i livet där tankar och resonemang kring barn omgav dem, så fick vi inte den typ 
av strategiska svar som vi hade hoppats på. Vi förmodar att vi hade fått mer 
pragmatiska svar om vi hade upprepat intervjuerna om ett antal år. Eller för den delen, 
i nuläget med en grupp med ett åldersspann som sträcker sig både före och efter 
genomsnittsåldern för förstagångsföderskor (29 år). 
 
Överlag bedömer vi att många av kvinnorna i gruppen som ville ha barn var 
omedvetna om de risker och hinder som de eventuellt kommer möta när de går ut i 
arbetslivet. Många resonemang vi fick ta del av präglades av ett tankesätt om att saker 
och ting reder sig med tiden, vilket det förmodligen och förhoppningsvis gör. 
Respondenterna hade anledningar till att inte planera en graviditet inom en snar 
framtid. Vi anser inte att kvinnorna ska behöva resonera kring en eventuell familj i 
större utsträckning än vad de gör, men vi ställer oss ändå frågan: skulle det se 
annorlunda ut om gruppen var mer medveten och resonerade mer kring sin framtid? 
Skulle det göra det lättare för dem att påverka sin egen situation? 
 
Grundat på resultatet av fokusgruppen, bedömer vi att deltagarna var förhållandevis 
omedvetna om hur ojämnställd arbetsmarknaden fortfarande är. Om fler kvinnor vore 
medvetna om i vilken omfattning lång föräldraledighet påverkar deras 
avanceringsmöjligheter och löneutveckling, så förmodar vi att fördelningen av 
föräldraförsäkringen hade varit jämnare (till skillnad från idag när kvinnor mer än tre 
fjärdedelar). Kvinnorna som deltog i våra fokusgrupper är de som kommer påverka 
framtidens statistik. Genom större kunskap och medvetenhet om vilka svårigheter 
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kvinnor i allmänhet utsätts för på arbetsmarknaden, hoppas vi att den nya 
generationens kvinnliga arbetstagare kommer agera så att statistiken ser väldigt 
annorlunda ut. Vi hoppas att den inte vittnar om kvinnor som åsidosätts utan om en 
arbetsmarknad där mammor och pappor är lika mycket småbarnsföräldrar och där 
lönerna grundas på kompetens och insats snarare än på bransch och kön.   
 
Förslag till fortsatt forskning är att sätta forskningsfrågan i andra perspektiv genom att 
ha fokusgrupper med ett annat urval; exempelvis en äldre grupp välutbildade kvinnor, 
välutbildade män födda 1985-1988 eller kvinnor utan eftergymnasial utbildning födda 
1985-1988. Förutom i managementsammanhang kan vår studie nyttjas i områden som 
genuskunskap och samhällsekonomi. 
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9. Bilagor 
  
Här återfinns transkriberingen från de två fokusgruppsintervjuerna 
 

 

9.1 Transkribering fokusgrupper 
Kandidaterna valde vi eftersom de går eller har gått en akademisk eller yrkesrelaterad 
utbildning i syfte att kunna göra karriär i framtiden. Gemensamt för alla kvinnor är att 
de har höga ambitioner för sina yrkesliv och att de är födda mellan 1985-1988, vid 
fokusgrupptillfällena 24-27 år gamla. 
  

9.1.1 GRUPP 1 
 
Ally: går textilekonomprogrammet på Högskolan i Borås, singel. 
Zara: går sjuksköterskeprogrammet på Göteborgs Universitet, i ett förhållande 
Josefin: går Översättarprogrammet på Göteborgs Universitet, singel. Har även ett 
nystartat ett aktiebolag för att kunna arbeta som översättare, tillsammans med Maud 
som deltog i fokusgrupp 2. 
Stina: går Industriell Ekonomi på Chalmers, Göteborgs Universitet, singel. 
Carolin: går Juristprogrammet och Psykologprogrammet på Göteborgs Universitet, 
singel. 
Nathalie: Gick KY-utbildningen Internationell inköpsekonom och arbetar nu som 
kundmottagare på ett telebolag, singel. 
Somita: går Socionomprogrammet på Göteborgs Universitet och arbetar extra som 
samhällsinformatör, singel. 
Hanna: studerar arkitektur på Göteborgs Universitet, i ett förhållande. 
  
Varför studerar ni? 
 
Hanna: Jag pluggar för jag kände att jag inte utvecklades på mina tidigare arbeten. 
Jag jobbade på förskola i två år och det var jättemysigt men jag ville inte stå där och 
bre mellanmåls-mackor klockan halv tre varje dag i hela mitt liv. Jag vill kunna gå till 
ett arbete som jag kan utvecklas inom. 
Ally: Jag kan känna att jag utbildar mig för att kunna försörja mig. 
Somita: Min ambition är att utveckla vissa grejer i framtiden så att det blir lättare för 
asylsökande att leva i Sverige. Jag tror jag kan påverka och att utbildning är ett bra 
sätt att nå dit. 
Zara: jag håller med, jag vill arbeta med något där jag kan hjälpa andra människor 
och studier ökar ju ens chanser att kunna göra det. 
Carolin: Jag pluggar för att jag alltid tyckt att det känts som en självklarhet. Det är 
väl klassaspekten; kommer från medelklassen, har föräldrar som är akademiker, inte 
jätteavancerade akademiker men ändå. Inte så att man känner något tryck, utan det har 
mer känts okonstlat och naturligt. Sedan har jag själv aldrig riktigt känt någon längtan 
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att komma ut i yrkeslivet, jag har absolut inte haft något emot att förlänga studietiden. 
Jag jobbade också på McDonalds och sedan insåg jag också att det inte var någonting 
jag ville göra hela livet. Det har väl alltid varit så att man velat hålla på med 
någonting där man inbillar sig att man åstadkommer någonting, tankemässigt och 
intellektuellt får det gärna vara, där man förverkligar sig och utvecklar sig på något 
sätt och där det finns ett intresse för kunskap och för analyser. Ett stimulerande 
yrkesliv, inte för att jag ska tjäna mycket pengar utan ett arbete där man känner att 
man hela tiden blir bättre och bättre och inte trampar på i samma fysiska aktiviteter 
som man har hållit på med dag ut och dag in. 
Ally: det blir en trygghet också, för ens självförtroende, att man vet att man har en 
utbildning. Konkurrensen är ju så hård i städer. 
Cecilia: Jag ville studera för att komma vidare, men jag var nog egentligen lite 
skoltrött efter gymnasiet. Men jag började fundera på vad jag ville söka. Eftersom jag 
kommer ifrån Göteborg och har häst ville jag stanna här, blir bara krångligt att flytta. 
Hade läst naturvetenskap innan. En kompis pappa arbetade inom väg och vatten och 
har pratat om detta. Naturvetenskap finns på Chalmers och vad gillar jag där? Äh jag 
söker väg och vatten och min mamma trodde att det skulle passa mig. Sökte för att se 
om jag kom in och sen tänkte jag ta ställning ifall jag ville börja plugga eller inte. 
Moderatorn: Vad motiverade dig till att plugga kvar, det är ändå en hård utbildning. 
Cecilia: Det är ändå väldigt brett och man kan bli väldigt mycket efter den. Mycket 
som kändes intressant. 
Nathalie: Jag pluggade ekonomi på gymnasiet och sedan jobbade jag i två år. Då 
kände jag att jag kom ingen vart, jag ville inte hoppa mellan olika jobb som inte gav 
mig så mycket. Jag har alltid tyckt att ekonomi varit roligt, så jag hittade en 
kvalificerad yrkesutbildning, så jag har läst till inköpsekonom i två år. Eftersom jag 
läste en ganska bred gymnasielinje så ville jag inrikta mig mer i min utbildning. I och 
med att det var en yrkesutbildning så såg jag ett slut på det. 
  
Vilka mål har ni med er karriär? 
Eftersom diskussionen redan hade kommit in på denna fråga så bad vi dem utveckla 
svaret på denna fråga mer konkret. 
  
Ally: mitt mål är att känna trygghet; att hitta en arbetsplats där jag kan få vara och 
trivas på, för det känns som att det inte finns så mycket på arbetsmarknaden. 
Stina: jag hade tyckt det vore roligt att ha mycket ansvar, typ personalansvar eller 
något. 
Nathalie: Det kan jag känna nu när man ändå är så långt ner i hierarkin på 
arbetsplatsen att man kan köpa det nu för man är glad att man har ett fast jobb och en 
inkomst, men jag personligen känner inte att jag skulle kunna nöja mig med det i 
framtiden. Jag vill ändå utmanas hela tiden, jag vill aldrig vara färdig. Sedan är mitt 
mål inte att vara högsta chef, men jag vill ändå ha ansvar. Även pengamässigt, jag har 
ändå ett mål att komma upp i lön. 
Moderatorn: Carolin, vad har du för mål med din karriär, vill du kombinera 
psykologin med juridiken? 
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Carolin: Just nu vill jag bara hålla alla dörrar öppna, slippa välja bort något. 
Åttiotalistsyndromet i hög form, inte behöva inskränka sig.  Men det hade varit kul att 
kunna kombinera de två; konsulter verkar ju unna hitta på både det ena och det andra. 
Men jag vet inte om jag har en färdig roll som jag vet att jag skulle kunna platsa i med 
den kompetensspridningen. Jag räknar inte med att kunna kombinera dem helt och 
fullt. Det får bli lite som det blir, även om det känns oerhört omoget att inte kunna ta 
ett beslut. Det är jättemånga inom psykologin som blir egenföretagare, och det är 
väldigt tilltalande eftersom det är raka motsatsen till juridiken där man har så strikta 
ramar och allt kontrolleras och resultatprövas, medan man inom psykologin kan göra i 
princip vad som helst, vilket är väldigt hemskt, det finns folk som går i terapi i 30 år. 
Somita: Jag vill förbättra samhället så att det gynnar alla i slutändan genom 
integrationsarbete och asylpolitik. Jag vill arbeta på ett strukturerat plan och klättra till 
en position, exempel EU där jag kan påverka mycket. Påverka på riktigt! Och EU 
påverkar asyl- och flyktingpolitiken mest. 
Josefin: Pengar är ingenting som jag ens har som drivkraft, jag vill kunna gå runt på 
att jobba med översättning. Sedan är drömmen att få jobba med skönlitterär 
översättning som är en jättesvår bransch att komma in i, men det är vad jag kommer 
sträva mot. Annars är det bara att ha ett företag som rullar på, översättning är så 
varierat ändå. Men att ha ett konstant flöde av jobb och det tar väldigt lång tid att få 
det i vår bransch. Det är klart att det är jätteroligt om jag tjänar en massa pengar, men 
jag har aldrig förväntat mig att göra det eftersom jag har valt att utbilda mig inom 
språk och humaniora. Det går liksom inte att ha pengar som drivkraft som man vill 
arbeta som översättare. 
Nathalie: Det är ju så många som pluggar, det är ingen i min vänskapskrets som inte 
pluggar och konkurrensen är ju så hård, så alla som söker jobb idag har utbildning. 
Mycket handlar om erfarenhet också, och det är nog den svåraste biten att få till, 
eftersom det krävs att man redan ska ha erfarenhet, och det går inte att få erfarenhet 
om du inte får jobb. 
Josefin: Jag känner inte alls igen mig i det med att alla pluggar. Jag kommer från 
Kållered och det är lite förortssyndromet och jag kommer från en familj där jag är den 
som är akademikern. Det är väldigt mycket praktiker, rörläggare och så jag pluggar 
för att det är det jag är bra på. Jag var jättedålig på praktiska grejer, så jag funderade 
över vad det var jag faktiskt kan och är bra på och det är ju språk. Jag har en väldigt 
stor del av min bekantskapskrets som inte går någon utbildning alls. 
Nathalie: men det är ju en pluggstad vi bor i, och med Borås precis intill så det är 
kanske därför man tror att hela långa landet utbildar sig. 
 
Hur viktiga är era karriärmål och vad kan ni tänka er att uppoffra för att nå dit ni 
vill? 
  
Moderatorn: Cecilia, hade du någon speciell målsättning med utbildningen? 
Cecilia: Nej inte egentligen men lön är ju alltid en drivkraft. Och det är bra lön inom 
den manliga branschen. Som tjej är man väldigt eftertraktad i den branschen. 
Somita: Jag uppoffrar redan mycket. Min prio ett är min karriär. Jag har mycket 
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negativ stress och denna långvariga stress gör att jag mår psykiskt dåligt. Man 
underskattar nog den negativa inverkan stress har, jag måste lära mig att ta hand om 
mig själv! 
Stina: jag tycker att min karriär är viktig men jag vet inte om jag hade uppoffrat mina 
sociala relationer för den. 
Ally: Man får väga det emot varandra. Men om det är pengar kontra familj eller 
vänner blir det väldigt svårt, men pengar hade jag aldrig valt framför min familj. 
Josefin: Vi har ju fördelen att vi kan jobba var som helst när vi översätter och det 
enda stället där man kan tjäna mycket pengar är Bryssel, men det hade jag inte kunnat 
tänka mig att flytta till. 
Moderatorn: Varför hade du inte kunnat tänka dig det? 
Josefin: Det finns nog inget jobb som hade kunnat få mig att flytta från Göteborg. 
Min familj håller mig kvar och jag skulle aldrig sätta min karriär framför mitt 
privatliv. Jag har utbildat mig i fem år för att det jag gör tycker jag är kul, det är en 
passion som jag har. Men samtidigt är jag mer passionerad inför ett familjeliv. Jag har 
inga barn eller så men någon gång planerar jag att skaffa det och då vill jag vara här 
där resten av min familj finns. Detta val har jag inte gjort utan det sitter i min 
ryggmärg. 
Cecilia: Tänk om man skulle kunna tjäna så bra att familjen skulle kunna följa med 
då? 
Josefin: Jag skulle inte kunna få med mig min familj någonstans 
Ally: Men tänk om det bara var din man och dina barn då? 
Josefin: Det kanske blir en annan situation om jag har en egen familj, men jag 
kommer ifrån en familj som folk säger får maffian att verka lite splittrad för att vi 
hänger ihop generation till generation. Vi har väldigt stark kärna. Vi är ett helt stort 
skyddsnät för varandra och jag är lite av en trygghetsnarkoman så därför hade jag inte 
offrat familjen. Jag hade dock kunnat tänka mig att bo i Bryssel kanske ett halvår och 
jobba på en praktik för att få den erfarenheten. Men jag hade aldrig kunnat ta ett fast 
jobb. 
Ally: Men då känner du den tryggheten i familjen så du känner du inget behov av att 
känna det i din karriär. 
Hanna: Det kanske är så att alla har ett behov av trygghet men jag projicerar det på 
olika aspekter.   
Moderatorn: Carolin, vad känner du? Hade du kunnat tänka dig att flytta för 
karriären? 
Carolin: Jag är ganska hemkär så den aspekten hade vägt ganska tungt. Jag skulle 
nog vara lite harig inför att flytta iväg. Det låter jättekul i teorin men sen är det ganska 
okänt. Men i teorin absolut och sen när jag gått min 50 timmar egen terapi på 
programmet och blir lite mer stabil. Men då hade man gärna velat ha någon liten klick 
med sig i alla fall. Jag hade inte velat flytta iväg helt själv och köra på hela 
uppoffringskonceptet, utan det är om man börjat omvärdera det och se de äventyrliga 
aspekterna i det istället. Så ja, men det beror givetvis på hur tajmningen, men säg 
kanske om man får ett erbjudande om fem år då man studerat klar och har en pojkvän. 
Då kanske karriären är ett väldigt bra svepskäl och berättigande att åka utomlands och 
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leka av sig lite. 
Ally: Men jag tänker mycket så och kanske ni med att man måste flytta om man vill 
göra karriär, till Stockholm till exempel där det finns mycket fler jobb och 
möjligheter. 
Hanna: Ja, textilekonomer måste vara ganska begränsade eftersom det inte är så 
många företag inom den branschen som har sin bas här. 
Zara: där har jag ju tur för man kan arbeta som sjuksköterska varsomhelst i landet. 
Nathalie: Jag tror att jag hade kunnat flytta till Stockholm eller så för det är ändå nära 
hem. Jag är också väldigt hemkär så jag hade förmodligen inte stuckit till USA själv 
för att det inte hade varit värt det för mig. 
Alla är överens om att de skulle kunna tänka sig att flytta lite utanför Göteborg och 
pendla in för att jobba eller tvärtom, att pendla till exempel till Borås för sin karriär.   
Carolin: det känns som om att det är genomgående två saker som kan få en att stanna 
kvar eller flytta iväg och att det på något sätt få ens självbildsbehov tillfredsställt och 
att du Josefin som hade din familj, det är en stor viktig del av att du känner dig 
förankrad i tillvaron på något sätt och gör att du inte behöver förverkliga dig själv så 
extremt på så många andra områden samtidigt som ditt trygghetsbehov tillfredsställs. 
Så det känns som om utvecklings- och trygghetsbehovet kan både karriären och det 
övriga livet tillgodose på något sätt. Det är kanske det som avgör vad man prioriterar, 
ser man karriären ett medel att uppnå saker som man känner att inte privatlivet 
kommer ge. 
Ally: det känns lite som om det är en trend nu också, att karriären skall bli den 
tryggheten som man kanske inte känner i det övriga livet. 
Nathalie: Det kanske är lättare att hitta den där på något sätt om man inte har den 
tryggheten att hitta hos sin familj. 
Ally: Men ser man på våra föräldrars generation, då har det inte alls varit så att man 
ska ha ett självförverkligande jobb. 
Carolin: Man förväntas vara så himla individfokuserad och det känns som om det har 
blivit något slags verktyg för att få respekt även i det sociala på något vis och då 
kanske man måste lägga lite mer krut på det än vad man kanske skulle vilja. 
Josefin: Det var lite det vi prata om, 80-talistsyndromet; du är ditt jobb. Att folk 
numera presenterar sig som det de gör. Man är nu inte längre bara ett namn utan även 
ett yrke också. Man säger också att det finns två sorters översättare, egen företagare 
och kulturarbetare, prestige i båda två. En har fokuserat på inkomst och den andra på 
det intellektuella Det är ett slags hävdelsebehov det där karriärsklättrandet.   
  
Vill ni ha barn? 
  
Stina: Jag hade nog blivit olycklig om jag inte skaffade barn. 
Ally: Hur många av oss har en partner? 
  
Det visar sig att två personer av nio har partner 
  
Moderatorn: Hur känner du Nathalie? 
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Nathalie: Som jag känner nu, absolut, men det har aldrig varit mitt största mål i livet, 
att jag lever för att skaffa barn. Men det känns som att naturligt kommer det att bli så. 
Men det ligger långt fram. Jag vill gärna jobba och satsa lite på det innan. Om jag 
skulle få barn nu skulle det inte kännas bra eftersom jag inte har ens kommit en liten 
bit på den vägen som jag vill uppnå innan. Jag känner att jag vill komma mycket 
längre i min yrkesroll och allting innan jag känner att jag kan ”ta ett steg tillbaka”. 
Det känns som att skaffar man familj nu innan blir det svårare att göra karriär efter. Så 
nu när man ändå har den självfokusen som man ändå har nu, vill jag satsa på det. 
Moderatorn: Är det den uppfattningen du fått av branschen, att de hellre ser att man 
gör en liten karriär innan man får barn? 
Nathalie: Den bilden har jag av de flesta branscher, att de vill att man skall ha 
erfarenheten. Det kanske inte ser s bra ur om man tar examen, jobbar ett år och sen får 
barn och sen skall man vara mammaledig. Då har man inte kommit någon vart riktigt 
och man får börja om nästa när man kommer tillbaka. Jag tycker att man skall skaffa 
sig den karriär man vill eller i alla fall vara trygg i en position och sen välja att skaffa 
familj. 
Moderatorn: Vad känner du Ally? 
Ally: Först vill jag träffa någon som jag vill ha barn med. 
Carolin: det känns nästan sådär förhävande att uttala nu att man vill ha barn. 
Hanna: Alla vi är fortfarande väldigt unga så det är inte som att bara för att vi inte 
har någon partner nu att vi inte kommer få barn om tio år eller så. 
Ally: Men när jag varit i förhållande har jag absolut tänkt att jag skulle vilja ha barn, 
men nu känns det mer som om jag har mer fokus på att träffa någon att leva med 
snarare än att jag vill träffa någon att skaffa barn. Om jag skulle skaffa barn vill jag 
verkligen känna att jag skall kunna ge den en trygg stabil tillvaro med jobb och hela 
den grejen. Så jag vill absolut kommit någonvart i min karriär för att kunna erbjuda 
barnet en bra uppväxt. Tryggt på den ekonomiska biten. 
Deltagarna börjar diskutera ”statuskrig” med vagnar och den biten 
Somita: Jag kan inte tänka mig ett liv utan barn men just nu känns det inte som min 
första prioritet. Så mycket jag brinner för att göra det jag gör nu. Men jag vill ha barn! 
Ally: En av mina bästa vänner har fått barn nu innan hon har utbildat sig. Hon ha läst 
på någon konsthögskola och nu har hon fått barn. Jag märker ju det att dels är det ju 
inte lätt och sen lever hon på sin man och det tar nog på självförtroende. Jag vill 
kunna försörja mig själv och barnet också om det skulle vara så. 
Nathalie: Just också att känna att man har något att gå tillbaka till när barnet blir lite 
äldre och att inte stå där sen och ”bara vara” mamma. 
Ally: Jag ser fram emot att få börja jobba och speciellt nu när man fortfarande 
pluggar. 
Carolin: det är så att barn är ett jättefint värde i sig men det känns som om att förr 
fanns det en större längtan efter att få barn tidigare för att det var där man fick 
utveckla sitt livsprojekt på något sätt. Nu har kvinnor fått lite andra forum att röra sig 
i och då kanske man känner att man snarare, vilket också i och för sig är ganska sunt 
tar livsprojektsdelen på en isolerad del och sen satsar mer kärlek och stabilare delar av 
sig själv på barnet. Jag tänkte att trettiofem är en bra ålder och nu börjar jag flytta 
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fram det. 
Ally: Min kompis går i mammagrupp och de andra reagerar på att hon är så ung och 
hon är 25 
Josefin: Min bild var att allt skulle vara färdigt att skaffa barn när jag var 27 och det 
är jag nu och jag har inget av det som jag sa att jag skulle ha. Så jag har inte planerat 
mitt liv längre än 27. Så nu har jag ingen plan längre. 
Cecilia: jag har en kompis som bor i Varberg och som har fått barn. I den 
mammagruppen var det helt annorlunda och de satt och planerade att de skulle ta så 
många pappadagar får sina män som möjligt. 
Somita: livet kan vara så himla lätt! Man kan ju bara leva! Jag har alltid haft ett driv 
att göra något mer. Jag har varit i Iran och runtom i världen och sett hur dåliga 
rättigheter man lever med där. Jag har upplevt för mycket för att luta mig tillbaka och 
fokusera på mitt eget liv. Men det finns nog en stress hos alla kvinnor, men vill ju inte 
vänta för länge. 
Hanna: det blir verkligen en kulturkrock från större städer till mindre 
Ally: men jag tror fortfarande att det är så att kvinnor i större städer som är över 35 att 
man reagerar på att de inte har barn 
  
Hur ser ni på tjejer/kvinnor som säger rakt ut att de inte vill ha barn? 
  
Cecilia: Bara lite, men undrar ju varför personen ifråga inte vill ha barn 
Carolin: Man vill ju inte reagera på olika sätt i förhållande till tjejer och killar men 
det blir ändå lite att man gör det fortfarande tycker jag och att man tänker att i den här 
kontexten att tjejer är uppfostrade att vara så himla mycket mer relationsinriktade och 
att sen någon trots den kulturella och sociala påverkan fortfarande bara vill bry sig om 
sig själv tänker man oj hur kan detta inte nått fram till henne på något sätt, men rent 
principiellt borde det verkligen inte göra någon skillnad. Nu börjar jag alltmer reagera 
även så när män säger att de inte vill ha barn, att det saknas nog något. 
Josefin: Jag tycker att det är ett jättesunt beslut, att veta om man inte är lämpad att 
skaffa barn. Det är snarare så att man skaffar barn bara för att man ska istället för att 
låta bli när man inte borde. Jag har jättemånga vänner som verkligen inte borde skaffa 
barn för de kommer aldrig kunna släppa den där självcentreringen. Det är också ett 
sådant där 80-talistsyndrom att vi är alltför egocentriska och kanske därför inte borde 
sätta nya liv till världen för att man inte kan lägga all sin uppmärksamhet på dem. Jag 
ser på att om man är mamma så är det ett slags kall, man har valt att ”offra” sig själv 
för en annan individ och på något sätt måste man ge upp väldigt mycket för sig själv 
för att ens barn alltid skall komma före. Sen så är det klart att man är ju sig själv och 
inte bara en barnaföderska men man har ju valt att skaffa barn och uppfostra det så 
man kan inte gå runt och tycka synd om sig själv och att det stjäl av ens liv vilket 
många människor gör. Det hör man mest av allt nu att man behöver sin egentid och att 
jag och min partner skall åka iväg på en egen semester för att vi behöver vara själva. 
Jag tror att behovet av självbekräftelsen måste man släppa när man skaffar man och 
jag tycker att det är väldigt moget av människor när de inser att de aldrig kommer att 
göra det. 
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Moderatorn: Känner du det samma med dina manliga vänner, att du känner att de 
måste uppoffra sig lika mycket? 
Josefin: Jag kommer ifrån en familj där det finns många dåliga pappor så för mig är 
mamman en förälder och pappor är lite förgängligt, inte den stabila punkten i en 
familj. Så därför har jag inte samma förväntningar på någon som skall bli pappa, men 
det är ju ett lika vettig beslut av en man att inte skaffa barn. Jag har själv en pappa 
som inte borde skaffat barn alla gånger. 
Carolin: Absolut, man sen känns det lite svårt att veta när man är klar för att man 
aldrig blir fulländad, men att det kanske är något man få öva på att sätta sig själv åt 
sidan. 
Ally: det känns väldigt viktigt för mig att mannen vill vara hemma. Jag vill inte att 
han bara skall göra karriär 
  
Hur ser ni på mammaledighet? 
  
Ally: Jag skulle inte vilja ha en man som inte skulle vilja vara hemma med sitt barn 
och jag skulle vilja att vi dela. 
Zara: Om du skulle träffa ditt livs kärlek och han inte skulle vilja ha barn, skulle du 
då stanna kvar? 
Ally: Det är jättesvårt, men jag tror att jag hade valt att vara med honom 
Cecilia: Jag tänker mer på att killar mogna senare och att de inte fått den där känslan 
än. Jag tror att vi har det mer medfött, den biologiska klockan. Min sambo är inte där 
en, men jag tror att han kommer att mogna. 
Nathalie: det är så himla lätt att säga känns det som för att jag har en kompis som 
uttalat sig om att hon inte vill ha barn men man märker redan nu att hon börjar 
mjukna upp lite. 
Ally: Sen är det inte säkert att man kan få barn heller och d hade man inte velat en ens 
man skulle lämna en bara för det. Han kanske känner att han inte kan ha barn och då 
skall man kanske inte tvinga honom 
Hanna: Och då är det faktiskt bra att det inte människor som säger att de inte vill ha 
barn för att de tror inte att de klarar det och det är ju bara omtanke om den potentiella 
bebisen. 
Cecilia: Har ni träffat på någon som sagt så? 
Josefin: Min bror hade den diskussionen väldigt länge och fick sitt första barn när 
han var 38 och han var inte redo att ha barn innan det. Han var gift i flera år och valde 
att inte skaffa barn för han var inte redo. 
Hanna: Men det är skönt för män också för de kan ju välja att vänta, till skillnad från 
kvinnor 
Josefin: Den diskussionen vi har nu att man tänker att de ändrar sig sen angående 
barnfrågan är väldigt farlig för man kan inte utgå från att det skall finnas någon 
biologisk klocka som gör att man kommer ångra sitt beslut. Det är nog både kvinnligt 
och manligt, utan då får man säga från början om du inte vill ha barn då är du nog inte 
mitt livs kärlek. 
Hanna: Mammor måste ju vara hemma under en viss tid, det finns det ju en biologisk 
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orsak till det med amning och så. 
Nathalie: Pappor blir nästan höjda att det är så bra som stannar hemma med sitt barn i 
sex månader. 
Ally: Jag hade nog tyckt det var skitjobbigt att vara hemma en längre tid om jag hade 
ett roligt jobb. Jag hade nog blivit knäpp 
Josefin: Men tror du inte att du kommer få ett roligt barn, att det kommer vara lika 
skoj som jobbet och det kommer vara något nytt. 
Carolin: Men det känns som om det är två helt olika behov på något sätt. Det ena är 
ett intimitetbehov och få lära känna en annan människa och det andra är mer att 
självförverkliga sig själv. 
Hanna: När man väl har varit hemma ett tag tror jag att man kan känna 
prestationsångest inför att gå tillbaka. 
Carolin: Jag tycker både att man ska våga säga nej och att man ska våga sätta stopp 
för att man ska ha ett objekt (barnet) på vilket man ska projicera en massa 
förvecklings-önskningar. Samtidigt känns det som att man kan bli för bekväm i det, 
att man bara ska satsa på sig själv hela livet och att det blir en sund befrielse att vara 
tvungen att vårda lite mer altruistiska (motsats till egoistisk, osjälvisk) drag och att det 
kanske är någonting som man växer in i och får anstränga sig för att öva upp, men 
man måste ju avgränsa sig på något sätt med något tröskelvärde, så att man inte 
känner att man går för långt. 
Zara: jag skulle skaffa barn för min egen skull, för att det skulle göra mitt liv 
lyckligare. 
Carolin: om man skaffar barn för att tillfredsställa någon annan är det nog ganska lätt 
att man fastnar i en bitterherscykel med förebråelser mot det här nya, krävande barnet. 
Det känns som att det kan dra antingen åt det ena eller andra hållet. Känner man sig 
bara lite ”småmogen” så kan man nog komma in i det, men börjar man känna antipati 
så är det nog väldigt svårt att fjärma sig mot den. 
Josefin: jag känner inte att det är ett så stort problem, att skaffa barn, det löser sig 
med tiden. 
Ally: fast det finns ju familjer där det verkligen inte fungerar ur ekonomisk synvinkel. 
Carolin: jag tänker att man inte ska romantisera synen på barn på samma sätt som 
man inte ska romantisera synen på kärlek, att det är mycket praktiska förutsättningar 
som ska till för att inte vardagsslitningarna ska tära på relationen steg för steg. 
Nathalie: jag tror att många skaffar barn bara lite sådär, och tänker inte efter att det 
faktiskt krävs en hel del och att man måste ha lite grejer ordnat för sig innan man har 
möjlighet att ha ett barn. 
Josefin: jag tror det viktigaste är att man är mentalt redo, för då är man redo att lösa 
det som behövs. Man behöver inte ha allting fixat utan man kan ju ordna saker efter 
hand även om du har ett barn. Det är inte så att allting runt omkring en lamslås bara 
för att man har genomgått en förlossning. Livet fortsätter ju. 
Nathalie: jag vill inte vara beroende av min partner när vi skaffar barn, man vill ha 
det ordnat för sig själv. 
Ally: man vill ju först kunna fokusera på arbetet för att sedan kunna fokusera på sitt 
barn. 
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Josefin: Men vi har en kvinna i vår klass som är 38 och har tre barn och det går 
jättebra för henne. Det är också en samhällskonstruktion att saker och ting ska ske i en 
viss kronologisk ordning. Bara för att man får ett barn så är det inte sista anhalten. 
Ally: det blir ändå svårare om resten av samhället har den här synen på den 
kronologiska ordningen. 
Nathalie: men det tror jag ändras mycket nu med tanke på att många byter yrken eller 
utbildar sig på nytt mer än vad man gjorde förr. 
Josefine: men jag tror att många känner att de vill ha det ordnat för sig, för det är så 
man gör det, det är så det går till. Man kan ju ha en mental uppstöttning i form av 
släkten ifall man inte har den ekonomiskt. Min mamma fick sitt första barn när hon 
var nitton och hon har hankat sig fram på nattjobb, men det har aldrig gått ut över min 
bror eller mig för att hon har bestämt sig för det. 
Moderatorn: Hur känner din mamma sig, har hon uttryckt att hon känt sig negligerad 
över att aldrig sätta sig i första hand? 
Josefine: nej, det har hon inte. Jag har en väldigt romantiserad syn på mammor, för 
min mamma är mamma, det är hennes identitet. Hon har fått kommentarer från 
människor som frågar henne, ”hur blev det så, du har ju haft potential att göra något 
annat”, men det är vad min mamma har velat göra. Jag och min bror är världens 
medelpunkt. Det känner jag själv också, att trots att jag väldigt gärna vill jobba inom 
översättning, så när jag får barn så kommer jag vilja vara mamma och allting annat 
kommer behöva ta ett steg åt sidan. Det är en del av min uppfostran och därför lir det 
naturligt att se det så. 
Ally: det är en väldigt gammal bild av kvinnan, att man ska vara en mamma. 
Stina: Ja, fast med en modern touch, man måste ändå utbilda sig och jobba, det går 
inte att gifta sig till det”. 
Cecilia: men det är ju bara någon generation tidigare, och det finns ju definitivt 
fortfarande en karriärväg att gifta sig in i mammarollen. 
Carolin: jag tycker det känns som att totalsumman av den uppmärksamheten man ger 
barnet måste vara 100 procent, så då är det en förutsättning att kunna fördela den på 
mamman och pappan. Om man ska kunna föra in genusaspekten så känns det som att 
man har en aversion mot att man ska kunna fördela uppmärksamheten mellan både 
mamman och pappan, för man vill att det ska kunna vara någon som ägnar hela sin 
världsbild åt barnet, och det känns väldigt hotande för en själv om man tänker sig in i 
barnets situation om det skulle kunna fördelas på många olika områden och utgå från 
många olika källor. Som barn vill man kunna vara den enda för någon, och frågan är 
om det går att förverkliga att barnet är den enda för någon om båda föräldrar ska 
kunna ha kvar sina övriga ambitioner. 
Zara: men man måste ju få fokusera på sig själv och sin egen lycka också. 
Carolin: ja, självförverkligande är ju också något som gör en till en förebild för 
barnet då det gör att det blir en total lycka i familjen och en total livstillfredsställelse. 
Ally: min mamma har sagt att hon har ångrat att hon har fått barn, och det är inte ok 
att säga så. Hon har sagt att hon fick välja så skulle hon ha valt att göra en karriär i 
stället. Jag vet att hon älskar mig mer än någonting annat, men det var mest timingen 
som hon tyckte var fel, hon önskar att tidpunkten hade varit en annan. 
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Har ni funderat på ur ni skall kombinera familj med karriär? 
  
Somita: Jag får väl anpassa min karriär efter barnen, för vad är väl ett liv utan egna 
barn? Men jag vill må bra för att mitt barn ska må bra och då gäller det att ändra fokus 
från jobbet. 
Cecilia: Jag har ytterligare ett mål och det är att skaffa gård. Jag känner redan nu att 
jag har råd att ha ett barn men sen att få ihop barn och gård blir svårt. Jag kommer 
inte kunna jobba 100 procent 
Josefin: Jag vill att någon skall vara hemma ganska mycket med mina barn, men om 
det är jag eller min man spelar inte så stor roll. Jag vill inte att mina barn skall behöva 
vara på dagis 8-17 utan ser heller att de är hemma mer med sina mor- och farföräldrar. 
Lite mer hemmatid än bortatid känns viktigt för mig. 
Ally: Där är jag nog tvärtom, jag tror att det är bra för barn att vara på dagis faktiskt. 
Det är socialt utvecklande. 
Josefin: Absolut, men det är nog väldigt uttröttande också. Och jag känner att den 
som kommer uppfostra mina barn bäst kommer att vara jag själv, så därför vill jag 
inte lämna bort dem allt för mycket för att jag vill ansvara mest för deras tid. Med mig 
så menar jag min närmsta krets. 
Nathalie: Jag vill i alla fall känna att det inte bara skall vara jag som skall ”offra mig” 
Att man delar på det. Det blir nog fel om en förälder tar på sig hela den rollen och att 
den andra sköter den ekonomiska biten och bara jobbar. 
Ally: Och då vill man ju ha det så att man vill ha det trygg ekonomiskt så att det inte 
blir allt för stora uppoffringar utan att man ändå har hyfsad jämn nivå. Att man delar 
lika. 
Nathalie: Man tappar nog sig själv lite, jag tror inte på att man bara är mamma utan 
man är en partner till sina man, den man är på arbetet och så vidare. 
Diskussion kring att det är svårare för män att förbereda sig inför att få barn 
jobbmässigt och att de inte verkar ha lika stor koll. 
Ingen av deltagarna vill ha all mammaledighet själv utan alla vill dela upp del så gott 
det går. Diskussionen kommer in på att barn gärna favoriserar mamman. 
Carolin: Vi kvinnor är vana att blivit satta åt sidan i så många andra domäner så att 
man vill nog gärna omhulda den här modersrollen och gärna vara den viktigaste och 
har nog svårt att släppa ifrån sig det. 
Somita: jag vill absolut dela med mannen. Har inte tänkt på det så mycket. Jag 
fokuserar på utbildningen nu och sånt kommer med tiden och jag vet ju inte vad allt 
det där innebär än. När jag är mogen kommer det nog naturligt. 
Hanna: men sen också är det nog ganska skönt att inte känna sig bunden till barnet 
att man måste vara hemma under minst ett års tid utan att pappan även han kan vara 
det. 
Cecilia: Jag tänker karriären som att jobba över och det har man ju inte alltid 
möjlighet att göra. 
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9.1.2 GRUPP 2 
 
Maud: går översättarprogrammet på Göteborgs Universitet, i ett förhållande. Har 
även ett nystartat aktiebolag med Josefin i grupp 1.  
Mikaela: Studerade KY-utbildningen Handelsekonom och jobbar nu som 
ekonomiansvarig på ett företag som tillverkar och säljer CAD-program för 
infrastruktur, singel. 
Agnes: går Personalvetarprogrammet på Göteborgs Universitet, i ett förhållande. 
Gabriella: Går civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg, i ett förhållande. 
Linda: Studerade Textil Produktutveckling på Textilhögskolan i Borås, jobbar 
numera i butik, singel. 
  
Varför studerar ni? 
  
Maud: När jag jobbade på McDonalds kände jag att detta var någonting jag verkligen 
inte ville göra. Jag tyckte det var roligt med språk och valde min utbildning 
därför.  Men jag vet att jag har gett mig in i en bransch där man inte tjänar så mycket, 
så mitt framtida yrke har jag inte valt för att tjäna mycket pengar, utan för att göra 
någonting som jag tycker är kul. 
Gabriella: Samma här! Jag jobbade på H&M i ett år efter studenten och där kände 
jag att detta var inte min grej. Anledningen till att jag började studera till civilekonom 
var att det var en bred utbildning och jag inte riktigt visst vad jag ville hålla på med i 
framtiden.  Plus att jag gillar siffror så det gick lite hand i hand. 
Mikaela: Jag känner att de jobb man kan få utan utbildning är sådana som inte 
erbjuder speciellt stora utvecklingsmöjligheter. Förr kunde man det, jag har min 
mamma som exempel. Hon började på bandet och nu är hon chef över 
utvecklingsfabriken på Volvo, så då kunde man jobba sig upp, men så är det tyvärr 
inte nu. Utbildning är numera en kravbild. Jag jobbar inte bara för att ha kul, för då 
hade jag kunnat ha ett annat jobb, utan det är för att kunna tjäna bra, det är en viktig 
morot. 
Agnes: Jag började studera för att jag var trött på att jobba, vilket jag gjorde i två år 
innan jag började plugga. Sen kände jag en lätt panik över att jag var tvungen att 
”komma igång” med mitt liv och hoppade därför på en utbildning. Utan utbildning 
känns det som om det är svårare att komma någon vart så därför kändes det viktigt för 
mig att plugga. 
Linda: Jag kände att jag var trött på att plugga redan efter att jag jobbat i ett år efter 
studenten. Jag hade lite olika jobb inom både industri och på caféer och det var sjukt 
tråkigt och slitsamt. Sen visste jag att jag väldigt gärna ville hålla på med något inom 
textilbranschen så jag googlade och hittade lite olika utbildningar och sen körde jag 
bara på.  
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Vilka mål har ni med er karriär? 
  
Linda: Jag vill hålla på med textil, vilket jag i och för sig gör nu också men det är 
inte säljare i butik som jag vill vara resten av mitt liv. Man måste ju börja någonstans 
och konkurrensen inom modebranschen är ganska tufft. Det gäller att stå ut och hitta 
det man själv är bra på och framhäva det. Jag kan ganska mycket om textila material 
eftersom jag läst sjukt mycket om det på min utbildning. Drömmen hade ju varit att 
komma in på typ Goretex och testa och utveckla nya material där. Jag vill ha ett jobb 
som är sjukt kul och som erbjuder utvecklingsmöjligheter och go lön såklart. 
Agnes: Jag har som mål att hålla på med något jag tycker är kul, men samtidigt vill 
jag tjäna pengar så jag kan ha ett gott liv vid sidan av. Jag skulle inte kunna tänka mig 
att göra något bara för att jag tycker det är roligt och tjäna lite pengar på det. Lönen 
spelar absolut en stor roll, men det är definitivt inte allt. 
Gabriella: Jag vill hitta ett jobb som jag trivs med och känner trygghet. Samma sak 
här, jag känner ändå att lön spelar roll i val av yrke. 
Mikaela: Just trygghet har jag faktiskt på min arbetsplats, vi har väldigt generösa 
pensionsersättningar och andra förmåner så mamma säger att jag aldrig ska sluta där! 
Så jag känner att jag redan har uppnått trygghetsmålet. Ett mål för mig är att få ha 
personalansvar. 
Moderatorn: Hur känner du Maud? Varför pluggar du? 
Maud: Pengar är inget jag har som drivkraft i alla fall, utan mer att jag skall kunna 
klara mig på mitt jobb som översättare. Att alltid ha jobb som rullar in. Arbetar man 
som översättare inom EU, så kan ingångslönen i Bryssel vara 4 000 EUR, och i 
Sverige kan man som facköversättare så kanske man har 20 000 kr efter skatt. Så med 
tanke på att man har gått en femårig utbildning så är lönen inte så bra i Sverige. 
Skönlitterära översättare tjänar även betydligt mindre, bokbranschen är ju på väg i en 
dalande bana och som många andra kulturyrken så uppskattar man inte kompetensen 
av det arbeta man faktiskt genomför. 
Mikaela: Det känns som att det är en oskriven regel att man ska plugga. 
Agnes: Alla som jag känner pluggar eller har pluggat. Klart att jag kanske känner 
någon men mesta delen av mina vänner har studerat. 
Maud: Men om man tittar på hela befolkningen så är det relativt få som utbildar sig. 
Det är nog för att vi bor i en stad som gör att det uppfattas som att alla pluggar. 
Agnes: Asså, är det så? Det trodde jag verkligen inte, för det känns som om väldigt 
många pluggar.. 
 
Diskussionen fortsätter en stund kring att det inte är speciellt många som studerar 
egentligen. 
  
Hur viktiga är era karriärmål? 
  
Mikaela: Jag tycker att om man får chans att arbeta utomlands skall man ta den om 
man inte har någon som binder en här hemma. Jag har en kompis som är 25 och 
flyttade till Dubai i oktober. Visst så är det säkert jobbigt på jobbet men shit vad 
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härligt han har det. Min moster och hennes man har bott i Tokyo och trivdes väldigt 
bra. 
Moderatorn: Men skulle du kunna tänka dig att flytta? 
Mikaela: Jag hade lätt kunnat göra det och jag ser det inte som att offra något utan 
mer som en chans. Dock inte någon mindre stad är i Sverige utan utomlands eller en 
större stad, Stockholm till exempel nisågot bättre, levnadsstandarderna spelar in. 
Maud: Jag hade ju inte bosatt mig i en diktatur, typ Dubai. Jag hade aldrig velat bo på 
ett ställe där kvinnor förtrycks. Det hade jag inte uppoffrat för att få en fin 
översättartjänst eller så. 
Moderatorn: Hur känner du Agnes, hur viktiga är dina karriärmål? 
Agnes: Klart att de är viktiga, jag menar om man trivs med sitt jobb och känner att de 
ger än något mår man ju automatiskt bättre. Vantrivs man på jobbet kommer detta att 
ta energi och kraft även från ens ”vanliga” liv, vilket inte alls kommer kännas bra. Sen 
vet jag inte hur långt jag skulle gå för att uppnå mina mål. Jag har liksom inte något 
som jag verkligen vill bli och det är en av anledningarna till att jag går en så bred 
linje. Eller ja personalvetare kanske inte är den bredaste, men man kan jobba inom 
många olika branscher. Ibland kan jag verkligen vara avundsjuk på de som verkligen 
brinner för ett jobb som de vill hålla på med. Jag menar se typ på brandmän, det måste 
man ju älska sitt jobb, för annars skulle man väl inte sätt sitt liv i fara typ varje dag 
som de gör? Eller sjuksköterskor, jobbar tuffa, långa pass till en på tok för låg lön för 
det arbete de gör.   
Gabriella: Jag är inte heller riktigt hundra på vad jag vill bli. Ena dagen vill jag bli 
byggingenjör och andra barnmorska! Jag håller med Mikaela om att får man chans om 
att arbeta utomlands skall man absolut ta den för jag tror att man utvecklas otroligt 
som människa den tiden. 
Linda: Jag tycker ändå att de är rätt viktigt, för man spenderar sjukt mycket tid på 
jobbet så jag tycker det är viktigt att man håller på med saker man tycker är roliga. 
Precis som ni sa (Mikaela och Gabriella) skulle jag absolut kunna tänka mig att flytta 
utomlands för att få mitt drömjobb. Annars finns ju risk att man blir gammal och 
bitter, vilket skulle suga, haha! Nä men har man inget som binder en till Sverige så är 
det bara att köra. Jag vill göra karriär och that´s it. 
Moderatorn: Så att göra karriär är viktigt för dig? 
Linda: Ja, det tycker jag. Precis som jag sa förut är ens arbete stor del av ens liv så 
jag vill satsa på det. 
  
Vill ni ha barn? 
  
Mikaela: Jag vill ha barn för jag tror, eller vet att det är den största lyckan i livet. Jag 
har inte barn själv men jag har många barn runt mig och de ger mig den största lyckan 
också. Det är så himla fantastiskt och det finns inte i min värld att jag inte skulle få 
barn. Om jag inte kan få egna tänker jag adoptera. 
Agnes: Jag vill absolut ha barn. Faktiskt är det så att jag inte skulle kunna tänka mig 
ett liv utan barn. Man hör ju rätt många säga att nu efter de fick barn, inte riktigt 
kommer ihåg hur livet va innan, utan att det är rätt suddigt. Och jag kan verkligen 
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tänka mig att det är så. Att livet får en helt annan mening och att man lever för någon 
annan än en själv. Det måste ju vara en sjuk känsla, fast ganska cool ändå. Fast än så 
länge är jag alldeles för egoistisk och är inte alls redo för att ”offra” det liv jag har 
idag för att bli mamma. Jag tror i och för sig aldrig att man blir riktigt redo men när 
det väl händer så växer man nog ganska snabbt in i rollen.           
Gabriella: Jag vet inte hur ni känner men när jag var sexton tänkte jag att innan 25 
ska jag ha två barn, ha hunnit utbilda mig och ha en karriär som jag trivs med och 
dessutom ett hus på det. Nu sitter man här 24 år och är inte ens klar med sin 
utbildning. 
Mikaela: Man hade ju egentligen väldigt lite koll på livet då 
Maud: Jag tänkte nog mera trettio någonting   
Gabriella: Jag tycker ändå att få sitt första barn när man är 25 är ungt i dagens läge. 
Nu är det mer åt 30 som det lutar. 
Maud: Jag tror mer att det är en stadsgrej för i Vasastan är medelåldern för att få barn 
43 men om man söker sig utanför Göteborg är det betydligt lägre. 
Agnes: Va?! Oj vad gammalt för att få sitt första barn. 
  
Är det någon här som inte vill ha barn eller känner att det kanske inte spelar någon 
roll? 
  
Maud: Jag pendlar väldigt mycket, ena dagen vill jag ha barn imorgon och nästa dag 
vill jag inte h barn överhuvudtaget. Min hund Penny har ju dock varit en stor 
barnersättare och då har jag ändå på någon sätt få känna på ansvaret för en annan 
varelse. Penny är mycket ansvar men jag kan ändå välja att lämna bort henne till 
någon som jag litar på under en längre period men det skulle man inte kunna göra 
med ett barn. Jag kan känna panik över bundenheten man får till ett barn. 
Agnes: Det upplever jag också och bara grejen med att ha en hund. Man måste 
planera alla sina dagar efter hur många gånger den skall gå ut och när den skall ha mat 
och kärlek med mera. 
Maud: Det tycker jag ändå är hanterbart men det kommer jag ihåg när jag var liten att 
jag tyckte synd om min mamma att här är jag och tar plats i hennes liv. Jag är rädd att 
jag kommer vara för självupptagen och inte kunna sätta barnet först. Jag känner att jag 
vill skaffa barn när jag vill göra det för min skull, för nu känns det som att jag borde 
skaffa barn för att göra min pappa och min mormor glad. Hela den sociala grejen, att 
nu är vi en familj, nu har vi fått lilla barnet för att jag och Patrik har varit tillsammans 
i fyra år. 
Gabriella: Jag vill verkligen ha barn, men innan jag skaffa mig en familj vill jag ha 
ett stabilt trygg arbete. 
Maud: Jag känner inget krav på att jag ska ha kommit någonstans i karriären innan 
jag skaffar barn, för jag känner att jag kommer kunna jobba med översättning fram 
tills att man föder barnet och även när man är mammaledig, och det är ganska skönt 
att inte känna den pressen. Jag kan tänka mig att handla kläder på Myrornas, för jag 
vill inte känna att vi ska planera att Patrik ska ha jobbat en viss tid innan och ha 
kommit till ett visst skede i sin karriär, för då kommer det inte komma något barn. 
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Utan vi ska göra det när vi vill och så får man göra det bästa av situationen. 
Gabriella: Det känns ibland som om folk skaffar barn lite hipp som happ och inte de 
inte tänker på att det faktiskt krävs massa grejer runt allt vad barn innebär. Det är 
faktiskt en hel del grejer man behöver ha ordnat för sig innan man skaffar barn. 
Maud: Men de problemen händer inte för personer i vårt segment i samhället, vårt 
segment är det planerande. Jag tror att om någon av er som jobbar inom ekonomi 
skaffar barn efter ett år i arbetslivet så tror jag att det skulle kunna funka. Jag har 
alltid känt att jag är min mammas och pappas mittpunkt, samtidigt som de har kunnat 
förverkliga sig själva. 
Mikaela: Jag tror många ser det som ett problem att skaffa barn, att om man inte är 
klar med utbildningen så är det ett problem om man blir med barn och det är ju inte 
det, det blir bara en krokigare väg. Min bror har precis fått sitt andra barn och först nu 
har han fått fast jobb inom det han har utbildat sig inom, och hans fru har fortfarande 
inget fast jobb, men de klarar sig jättebra. 
Moderatorn: Hur känner du Linda? Jag menar med hela grejen att skaffa barn? 
Linda: Helt ärligt så tror jag inte att jag kommer få barn.. Eller jag tror inte att jag 
kommer skaffa några överhuvudtaget. 
Mikaela: Va?! Varför? 
Linda: Nä men jag ser det inte som min grej. Massa snoriga jävla ungar att ta hand 
om som skriker och gapar för att de är hungriga, fått för lite sömn eller har ont i 
magen, inte vet jag. 
Mikaela: Men dina egna barn kommer du inte att tycka så om. 
Linda: Kanske, kanske inte. Just nu kan jag verkligen inte se en framtid som 
innefattar mig och barn. Men vem vet, om jag någon gång träffa mannen i mitt liv så 
kanske jag känner att det vore synd att hans gener gick till spillo och avlar fram en 
unge. Men bara kanske då. 
  
Hur ser ni på tjejer/kvinnor som säger rakt ut att de inte vill ha barn? 
  
Linda: Jag skit i vilket, det är upp till var och en om de vill ha barn eller inte. Jag 
menar jag vill ju inte ha barn och det är inget fel på mig. 
Mikaela: Jag får ont i hjärtat. Jag har en kompis som inte vill ha barn och hon har 
ändå hittat mannen i sitt liv och de har snart varit tillsammans i fem år. 
Linda: Varför känns det jobbigt? 
Mikaela: Jag tror att det ger väldigt mycket lycka och för mig är kärnfamiljen med 
barn och så. Jag tänker sen när man blir gammal, då vill man att någon skall komma 
och hälsa på och sen när man blir mormor 
Gabriella: Är det så att du tänker att hon kommer ångra sig och att förr eller senare 
kommer hon vilja ha barn? Eller är det så att det sticker i ögonen och att du tänker vad 
är det för kvinna som inte vill ha barn? 
Mikaela: Nej absolut inte utan jag tror bara att hon skulle vara lycklig om hon fick 
barn, hennes kille vill ju jättegärna ha barn. 
Maud: Jag tror aldrig att jag har tänkt så. Jag har haft många kvinnor runtom mig i 
min uppväxt som inte haft några barn och det har varit helt naturligt. Jag själv är inte 
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alltid 100 procent säker att jag vill ha barn 
Agnes: Egentligen vill jag ju inte tycka något om kvinnor som säger att de inte vill ha 
barn, men jag tycker att det är lite konstigt. Jag menar man kan inte låta bli att undra 
varför de inte vill ha. Finns de inte någon biologisk klocka som tickar igång på en? 
Sen är det verkligen upp till var och en men jag kan inte förstå varför man frivilligt 
väljer att avstå ifrån att skaffa barn. Jaja, alla är vi olika! 
  
Har ni funderat på ur ni skall kombinera familj med karriär? Har ni satt några 
praktiska mål för det? 
  
Agnes: Viktigaste är att en själv och ens familj mår bra. Klarar man inte av att 
kombinera karriär med familj så får man helt enkelt lov att rätta karriären efter 
familjen. Sen är det ju en fördela om man har familj och vänner nära som vill och kan 
hjälpa en med barnen. 
Moderatorn: Hur känner ni andra, skulle ni kunna gå ner i tiden för barnets skull? 
Mikaela: För barnet skull skulle jag kunna tänka mig göra det men inte som sin egna 
skull som kvinna, då bland annat ens pension minskar. Så det skall man absolut tänka 
på för vad som helst kan hända. Det är jätteviktigt att man ser till de praktiska 
aspekterna också. 
Maud: Jag och min kille har skojat/pratat om detta. Han respekterar mitt val att jag 
vill arbeta med något som jag tycker är kul. Han kommer jobba med det han tycker är 
kul med men han kommer tjäna väldigt mycket mer pengar än mig så då skall han 
pensionsspara åt mig. Och då kan jag vara hemma med barn eller om vi bor 
utomlands eller så. Just bara för att vi är medvetna om denna situation som kan 
uppstå. 
Gabriella: Jag skulle nog kunna tänka mig att gå ner i tid, men bara för en kortare 
period. Ja tror att det är bra att spendera så mycket tid som möjligt med sin barn när 
de är små, så då får man ju offra lite, alltså jag menar gå ner i tid och så. 
Mikaela: Sen finns det ju så att vissa tycker att man är en dålig förälder om man låter 
sina barn vara mycket på dagis, men jag har alltid varit det och det har varit bra. 
Maud: Jag vill ju att mitt barn skall känna sig trygg med sin pappa och även för hans 
skull. 
Gabriella: Absolut! 
Mikaela: Vill man göra karriär och dessutom ha ett härligt familjeliv tror jag att man 
måste kämpa ganska mycket. Nu tar jag min mamma som exempel igen, men hon har 
verkligen klarat av att kombinera detta. Sen så fanns ju det en tid då vi knapt såg 
henne, men det är ju så det är.. Jag tror att man måste vara beredd att offra lite. 
  
Hur ser ni på mammaledigheten? 
  
Mikaela: Jag tycker absolut att man skall dela och det är jättemånga på mitt jobb som 
har valt att göra på det viset. 
Agnes: Jag och min kille har faktiskt redan pratat om det. Eller ja, jag har tagit upp 
det och sagt att han faktiskt också ska vara hemma med barnen. Jag tycker att dela 
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föräldraledigheten rakt av är det bästa, men sen när jag tänker efter så får ju han den 
mysigaste perioden. Vi säger att jag är hemma de första sex månaderna och han 
halvåret kommer ju barnet vara mycket roligare när det är lite större. När jag är 
hemma kommer den bara sova, äta och skrika. Han kommer ju vara hemma när barnet 
lär sig krypa, gå och så där.. Jag skulle i alla fall inte vilja vara hemma hela ledigheten 
själv. 
Gabriella: Tyvärr är det ju så att om en mamma väljer att gå tillbaka till sitt jobb efter 
sex månader klassas hon som allt för själv- och karriärsinriktad. Jag tycker man skall 
skita i vad andra tycker och gör, man skall bara göra det som känns bäst för en själv 
och ens partner. Jag menar vem vet, man kanske drabbas av förlossningsdepression 
och inte alls orkar gå tillbaka när man tänkt. 
Linda: Eftersom jag inte har planerat att skaffa barn har jag inte heller tänkt så värst 
mycket på det. Men nu när frågan är uppe skulle jag vilja precis som ni också tycker, 
dela lika med min partner. Jag tycker att det är mest rättvist, jag menar bara för att jag 
bär på ungen i nio månader, måste jag då också vara hemma ett år med den? Nä, 
personligen tror jag att man kommer längta ihjäl sig till jobbet, om man har ett roligt 
då vill säga.. Men också bara att få känna sig nyttig och göra andra saker än att bara 
vara mamma. Jaja, det blir nog bra när man väl är där, om man kommer dit nån gång 
vill säga. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.	  
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