
 

 

 

”Det fanns inte några alternativ” 
– En kvalitativ studie om kvinnliga 

grundskolelärares val av att stanna eller lämna 

Kalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Elin Appelqvist & Sophie Tränk 

Handledare: Magnus Persson 

Examinator: Aylin Akpinar 

Termin: HT19 

Ämne: Sociologi 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2SO30E:3 



 

 

 

Abstract 

Authors /Författare: Appelqvist Elin & Tränk Sophie 

Title: "The choice of place of residence - A qualitative study on female primary school 

teachers' choice to stay or leave Kalmar" 

 

Titel: ”Valet av bostadsort -En kvalitativ studie om kvinnliga grundskollärares val 

av att stanna eller lämna Kalmar” 

 

Purpose:  

The purpose of this study is to create a profound knowledge of female primary 

schoolteachers’ choice to stay or leave Kalmar after completing their education. How 

do gender factors affect their choice to stay or leave Kalmar and how is this visible in 

their migration pattern? 

 

Method: The study was conducted through semi-structured interviews on a total of 

13 former teacher students. The focus of the study was the subjects’ description of 

migration patterns of elementary teachers and whether gender has a significant role 

when it comes to choosing to move or stay after completing undergraduate education 

at Linnaeus University in Kalmar. 

 

Findings: Through careful analysis and coding of the material, we found a  

connection between our informants' stories. The choice of place of residence was not 

essentially tied to a specific place, but what surprised us was that most of our 

informants made their choice based on what their partner decided. 

 

Conclusion: The choice of place of residence is not based on any specific place of 

belonging, the result shows that the decision of our informants is based unconsciously 

entirely on the emotional relationship with their partner.  

 

Keywords: Sociology, Location anchoring, Habitus, Gender, Male Dominance. 

 

 



 

 

 

 

Tack! 

Först och främst vill vi tacka grundskolelärarna som deltagit i vår studie. Ert 

bidrag till uppsatsen har varit betydelsefull och lärorik. Något vi är mycket 

tacksamma över.  

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Magnus Persson som under 

denna tid varit till stor hjälp under uppsatsskrivandet. Ditt engagemang och 

intresse har betytt mycket för oss under denna tid. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss genom hela processen 

och funnits där när vi tvivlat på oss själva. Uppsatsprocessen är lång och er 

närvaro under denna tid har varit ovärderlig.  
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1 INLEDNING 

 Bakgrund & problemformulering 
 

”Helt klart många aspekter påverkar kvarstannandet. Hur får vi till 

helhetsperspektivet i våra insatser och tänker just kvarstannande?” 

(Källa: GAP-analys: Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap 2017) 

 

Kalmar län är en av flera kommuner som står inför utmaningen att få fler 

studerande att stanna kvar på orten efter en avslutad universitetsutbildning. 

Enligt en nulägesanalys från 2017 bekräftades det att andelen inflyttade 

studenter som bor kvar i Kalmar efter avslutad utbildning vid 

Linnéuniversitetet endast är 14 % (GAP-analys, s.9).  I en alumnundersökning 

(2017) utförd av Linnéuniversitetet visar det sig att 80 % av de som rekryteras 

lokalt till utbildning också blir kvar på orten efteråt, medan samma siffra, 80 

% av de externt rekryterade, inflyttade/besökande studenterna lämnar staden 

efter avslutad utbildning (Wågman 2018, s.16).  För att Kalmar kommun 

skulle kunna behålla universitetet och få en hållbar ekonomisk utveckling i 

staden och regionen, tillsattes en arbetsgrupp under universitetets uppstartsår 

som skulle utreda hur Kalmar positionerade sig i jämförelse med andra 

universitetsstäder som exempelvis, Växjö och Lund. Kalmar hamnade på 

bottenplaceringar i samtliga mätningar och Kalmar kommun har sedan dess 

arbetat aktivt för att finna svar på varför en så stor andel studenter väljer att 

lämna staden efter avslutad utbildning (Wågman 2018, s.16). I 

undersökningen Alumni Survey (2017) nämner Wågman att en stor faktor till 

att alumnerna stannar eller lämnar Kalmar bottnar i att de vill ha nära till 

familjen alternativt arbetet. Det framkommer även att 61 % av de deltagande 

studenterna upplever att ”lärosätet inte skapat tillräckligt bra kontaktytor med 

arbetsmarknaden” (Wågman 2017, s 3–14). 
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1.1.1 Grundskolelärare som yrkesval 
 

För att kunna ha en möjlighet att förstå individers val att stanna eller lämna 

Kalmar behövdes en kvalitativ studie göras som skulle kunna skapa ytterligare 

kunskap och skrapa på statistikens yta. Genom att avgränsa denna studie till 

en grupp som anses vara efterfrågad på arbetsmarknaden tror vi att det kommer 

ge oss en möjlighet att studera fenomenet av att stanna eller lämna med ett 

sociologiskt perspektiv. År 2016 kom SCB ut med en rapport som visade att 

av 71 500 personer som befann sig i mellan åldrarna 20 – 64 år och som 

utbildat sig till grundskolelärare med inriktning mot årskurs 1–3 samt 4–6, så 

hade 96 % av dessa personer ett fast förvärvsarbete (SCB 2016). Gruppen 

grundskollärare har under sin utbildningstid på universitetet obligatorisk 

verksamhetsförlagd utbildning som förkortas VFU (Utbildningsplan, 2020). 

Det innebär att den som tagit grundlärarexamen får tjugo veckor av 

verksamhetsförlagd utbildning fördelad på åtta terminer, vilket betyder att de 

har haft många kontaktytor med det omgivande samhället (ibid). Då 

grundskolelärare är ett av Sveriges vanligaste yrken och enligt uppgifter från 

SCB (2019) rankas som nummer två på listan över de yrken som har flest 

sysselsatta personer, vågar vi anta att de studerande ges möjligheten att komma 

in i arbetslivet under sina studier. Med hjälp av denna avgränsning kommer 

fokus i denna studie kunna undersöka hur valet att flytta eller stanna tar sin 

huvudsakliga grund trots att lärosätet Linnéuniversitetet i Kalmar kommun bör 

ha skapat kontaktytor till arbetsmarknaden för grundskolelärarna under sin 

studietid genom VFU.  

En annan aspekt vi kommer ta fasta på är att grundskollärare räknas till de 

yrken som anses vara kvinnodominerade där hela 92 % av examinerande 

grundskolelärare är kvinnor. Då grundskolelärare i högre omfattning än många 

andra yrken består av arbetande kvinnor som har möjlighet att skaffa arbete 

och etablera sig i Kalmar kommun avser vi studera huruvida genus har en 

betydande roll när det kommer till beslutfattandet kring valet av bostadsort. 
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Vårt intresse för att utföra denna studie uppkom under ett praktiktillfälle inom 

Kalmar kommun där GAP-analysen (2017) presenterades under ett 

verksamhetsmöte. Utformandet av denna uppsats har präglats av vårt 

personliga intresse för innehållet i GAP-analysen (2017) samt 

alumnundersökningen utförd av Wågman (2017). Vi fann en fascination kring 

frågan varför studerande inte etablerar sig i den stad där de valt att studera 

samt vilka faktorer det är som ligger bakom beslutet kring valet av bostadsort. 

För att studera huruvida genusperspektivet i förhållande till 

grundskolelärarnas flyttmönster ter sig, behöver vi studera relationen mellan 

individens yrkesliv och privatliv. Därmed är vi intresserad av grundskollärares 

egna erfarenheter.  
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att bidra till förståelsen för kvinnliga 

grundskollärares val av bostadsort efter avslutade studier vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar Kommun. Vi har för avsikt att undersöka detta 

genom att studera grundlärares (med examensår 2015–2019) erfarenheter 

kring hur de kommit fram till valet av bostadsort. Med denna fokusgrupp ska 

vi undersöka om genus har en roll i valet av bostadsort.  

 

Uppsatsen kommer arbeta mot syftet och frågeställningen genom följande 

forskningsfrågor: 

  

- (1) Varför stannar alternativt flyttar kvinnliga grundskolelärare från Kalmar 

efter avslutad examen på Linnéuniversitetet? 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

I detta avsnitt presenteras forskning och utredningar som behandlar 

flyttmönster och genusskapande processer vilka skapar könsskillnader som 

sedan blir avgörande för kvinnliga grundskolelärare i valet av bostadsort. 

______________________________________________________________ 

 

Könsstrukturer och könssegregering på arbetsmarknaden har förändrats och 

klyftan mellan män och kvinnor med betalt arbete har minskat ur ett 

hundraårsperspektiv (SOU:2014). Trots detta råder fortfarande en stor 

könsuppdelning och de kvinnodominerande yrkena har betydligt lägre status 

och lön (SOU:2014).  Under 1900-talet växte arbetsmarknaden som vi känner 

den idag fram. Det finns flera förklaringar till varför kvinnor är 

underrepresenterade i toppositioner inom verksamheter och organisationer en 

möjlig förklaring till denna könsuppdelning på arbetsmarknaden är att kvinnor 

i lägre utsträckning påträffas inom de verksamhetsområden som erhåller 

sådana rekryteringar till sådana positioner (SOU:2014).  En annan möjlig 

aspekt som belyses är homosocial rekrytering som innebär att organisationer 

med styrelser och ledande positioner med män som rekryterar andra män med 

liknande egenskaper som de själva (SOU:2014). Men den förklaring som 

(SOU:2014) menar är den som kan förklara varför kvinnor oftast hamnar i en 

annan position på arbetsmarknaden är skillnader i män och kvinnor 

familjeansvar och arbetskraftsdeltagande. Det medförde att kvinnor varken 

blev tilldelade högre positioner eller utbildning inom arbetslivet, utan i större 

utsträckning fick tillgång till yrken som exempelvis inom barnomsorg och 

vården (SOU:2014). Denna segregering på den svenska arbetsmarknaden 

byggdes upp och formade strukturer inom samhället som är synliga än idag. 

Trots att det är olagligt enligt svensk lag (Lag, 2014:958) att könsdiskriminera 

förekommer ändå mansdominerande strukturer.  
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 Könsskillnader på arbetsmarknaden  
 

Tidigare forskning pekar på att vissa yrken så som läraryrket är formade efter 

institutionella områden och besitter vissa sociala kulturer som samhället 

skapat (Acker & Dillabough 2007, s. 298 f). Sociologisk forskning hävdar att 

det förekommer könsfördelning inom arbetsmarknaden och kan fastslå 

förhållandet mellan yrke och kön (Davies, 1996, s, 661f; Ekberg 2004 & 

Carlsson Rooth, 2008 s. 1f). Det Davies (1996) forskning belyser är inte 

uteslutandet av kvinnor från arbetsmarknaden utan åskådliggörandet av hur 

yrkesroller och yrkesutövningen historiskt och kulturellt fördelas mellan 

kvinnor och män (ibid). Vårdande yrken så som lärare eller barnskötare 

förknippas oreflekterat med kvinnor medan chefsjobb förknippas mer med 

män menar Davies (1996, s.661) och Carlsson & Rooth (2008, s.1f). 

Förhållandet förstärks av Acker och Dillaboughs (2007) teorier kring att 

sociala krafter speglar könsrollsperspektivet. Kvinnodominerade yrken har 

oftast en lägre lönesättning och status oavsett vilken region individen bosätter 

sig i (Boyle, 1999, s158f). Bourdieu (2001) menar att det förekommer en 

symbolisk kamp för kvinnor ute på arbetsmarknaden; även om en kvinna är 

framgångsrik som lärare och trivs på sitt arbete finns det en paradox som 

försvårar möjligheten att bara vara karriärfokuserad, nämligen faktorn 

familjebildning (Acker & Dillabough 2007, s. 5 f). 

 

 Effekten av könsskillnader på arbetsmarknaden 
 

Med en god ekonomi kommer makt och möjligheter. En förklaringsfaktor 

inom sociologisk forskning till varför individer väljer att söka sig till yrken 

som kan anses mer kvinnliga eller manliga är kopplat till hur individen har 

vuxit upp (Carlsson & Rooth 2008, s 5; England 2005, s.264f). Kvinnor 

beskrivs som mer benägna att sträva mot familjelivet och män strävar mot en 



 

7 

 

god ekonomi. Denna bild gestaltar en uppfattning kring att män ses som mer 

produktiva och säkra att anställa än kvinnor inom vissa yrken (Carlsson & 

Rooth 2008, s 5; England 2005, s.264f). Acker och Dillabough (2007) belyser 

i sin studie att endast ett fåtal av de kvinnor som deltog i undersökningen inte 

hade barn. Vissa hade valt att inte skaffa barn frivilligt och andra hade inte haft 

möjligheten (Acker & Dillabough, 2007 s.313f). Resterande kvinnor som 

skaffat barn fick ofta göra kompromisser inom arbetet, genom att exempelvis 

gå ner i tjänst eller vara helt tjänstlediga under en längre tid (Acker & 

Dillabough, 2007 s.313f).  De beskriver att även om skillnaderna mellan könen 

på arbetsmarknaden historiskt sett har förbättrats finns det fortfarande sociala 

strukturer och förhållanden som speglar maktfördelningen mellan män och 

kvinnor (Acker & Dillabough, 2007 s.314f; Forsberg & Stenbacka 2013 1f). 

Sociala förändringar kan råda bot på mycket men normerna inom samhället 

som talar för att en kvinna ska bli mor och bilda familj är en känslomässig 

grundpelare som kan vara svår att avstå (ibid). 

 

 Maktbalansen kring betalt och icke betalt arbete 
 

Då kvinnor i större utsträckning skaffar yrken med lägre status och därmed en 

lägre löneutveckling tenderar detta även att medföra en könsarbetsdelning 

inom parrelationer (Roman 1999, s. 41; Forsberg et al 2012, 137f). 

Könsarbetsdelning innebär att mannen i regel tjänar mer pengar och att paret 

därmed gynnas av att hans karriär och tid på arbetsplatsen prioriteras. Kvinnan 

tar då mer ansvar för arbetet hemma som oftast innefattar hushållsarbetet och 

vården om barnen (Roman 199, s.41f). Roman (1999) menar att denna 

uppdelning inom relationen uppfattas som rationell och något som diskuterats 

paren emellan. Skulle det uppstå en konflikt kan därmed den ekonomiska 

aspekten användas som maktinstrument vilket kan vara svårt att bortse ifrån. 

Roman (1999) beskriver dessa könsstrukturer som en given del till hur par 
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väljer att fördela betalt och icke betalt arbete. Esping- Andersen (2009) 

förklarar att könstukturer bidar till social ojämlikhet mellan könsrollerna. 

Egenskaper hos den stereotypiska kvinnan kan idag upplevas allt mer lik den 

normativa synen på den manliga rollen (ibid). Kvinnors beteenden och 

egenskaper upplevs ha “maskuliniserats” medan mäns beteende inte har 

“feminiserats” i samma utsträckning (Esping-Andersen 2009). Glappets 

storlek mellan parets socioekonomiska resurser påverkar hur maktbalansen ser 

ut inom relationen och hur pass stor förhandlingsmöjlighet parterna har i 

intressekonflikter (s. 41f). Könsnormer och förväntningar på könen gör att 

många kvinnliga lärare ställs inför beslutet om de ska vara aktiva hemma inom 

familjen eller på arbetsmarknaden (Acker & Dillabough, 2007 s.314f). Acker 

och Dillabough (2007) beskriver hur kvinnliga lärare arbetar för att frigöra sig 

från sociala begränsningar och forma sina karriärer trots de faktorer inom 

sociala normer som kan begränsa deras möjligheter att avancera inom 

arbetslivet (s. 313).  En annan förklaring till löneklyftan kan finnas i att de 

flesta kvinnodominerande yrken har kommunala eller statliga arbetsgivare (Le 

Grand 1997, s.15f). Den offentliga sektorn har generellt lägre löner än den 

privata sektorn, vilket även påverkar de manliga anställdas löner (ibid). 

 

En intressant fråga Le Grand (1997) lyfter är varför inte fler kvinnor väljer att 

söka sig mot yrken som är förmånligare lönemässigt? En hypotes är att kvinnor 

prioriterar familjen och tar mer ansvar för hemmet (s,14). Det blir ekonomiskt 

rationellt att den som tjänar minst i relationen är den som stannar hemma med 

barnen och därmed sätter sin karriär åt sidan (Le Grand 1997, s. 14f). Att 

mannen ofta tenderar ha en högre yrkesstatus och därmed en högre inkomst 

genererar en maktposition som avgör hur par flyttar mellan regioner. Den 

ekonomiska och professionella statusen blir avgörande när det kommer till 

viktiga val såsom valet av bostadsort.  
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 Förflyttningsmönster utifrån ett 

jämställdshetsperspektiv 
 

Forsberg et al (2012) har studerat vad som driver familjer att flytta utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Hon menar även att det finns en vinning i att ta 

hänsyn till hur pass stor attraktionskraft en region har för individerna som 

flyttar in eller stannar på orten (Forsberg et al 2012, s137f). Studerande flyttar 

till olika regioner under en kort tid för att sedan söka arbete inom en annan 

region; utifrån denna hypotes så kan Brandén och Ström (2011) dra slutsatsen 

att ekonomin styr vart familjen flyttar (s. 3f).  Forsberg et al (2012) 

uppmärksammar att regional rörlighet tenderar att följa ett könsspecifikt 

mönster (s. 137f) och Brandén och Ström (2011) belyser i sin rapport det 

faktum att flyttbeslut inom en parrelation baseras på karriärmöjligheter i form 

av lönenivå på orten där paret är bosatt (s. 3f). Brandén och Ström (2011) 

menar att majoriteten forskning som gjorts inom området visar att det 

framförallt handlar om att främja mannens karriär när ett par eller en familj 

väljer att flytta till en annan ort (s,3f; Ross‐Smith & Kornberger 2004, 280f).  

Forsberg et al (2012); Brandén och Ström (2011) visar att kvinnor oftast 

tenderar att bli ”medföljare” när familjen eller paret väljer att flytta. Detta på 

grund av att mannen i regel har en bättre ekonomisk ställning i relationen och 

i hög utsträckning tjänar på att flytta. Det framkommer även i rapporten att 

utbildningsnivån har en central del kring beslutet att byta bostadsort och även 

här är det mannens utbildningsnivåer som blir styrande (Forsberg et al 2012, 

s, 137f: Brandén och Ström, 2011 s.3f; Ross‐Smith & Kornberger 2004, 280f).   

Brandén och Ström (2011) visar att när det kommer till valet att flytta eller 

stanna blir inte valet särskilt svårt då flytten oftast ses vara lönsam för familjen 

och relationen (s. 3f). Om individerna däremot har en stark anknytning till sin 

bostadsort, genom en redan trygg och stabil karriär, barn och närhet till släkt, 

påverkar dessa faktorer beslutet kring att flytta (Brandén och Ström, 2011 

ibid). Brandén och Ström (2011) menar att allt handlar om lönsamheten kring 
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att flytta. Flytten behöver inte innebära att båda parterna i en relation tjänar på 

att flytta. Den ena partnern kan uppleva en form av förlust genom att byta 

bostadsort. Ross‐Smith och Kornberger (2004) beskriver att vid en sådan 

situation sker en viss förhandling inom relationen men även här tenderar 

kvinnan vara i underläge (s. 137f) och mannen har fördel genom rådande 

ekonomiska könsskillnader och maktposition (Brandén och Ström, 2011 s.4f).  

 

Denna forskning bidrar till att skapa en förståelse kring betydelsen av genus 

när det kommer till valet av bostadsort. Huruvida en individ kan vara benägen 

att flytta på grund av dess sociala position inom samhället belyses genom 

könsskillnader inom både arbetsmarknaden men också inom parrelationer. 

Samtlig forskning berör vårt ämnesområde och är utvald då den är kopplad 

individers position till arbetsmarknaden. Detta blir en avgörande faktor när det 

kommer till valet av bostadsort. Sverige anses vara ett land med hög 

jämställdhet men man kan ändå genom forskning finna att männens 

karriärmöjligheter blir styrande när det kommer till pars flyttmönster. 
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4 TEORI 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de teorier och begrepp som ligger 

till grund för analysen av vårt insamlade empiriska material. Med hjälp av 

dessa begrepp kan vi skapa en förståelse för grundskollärares val och 

handlingar gällande bostadsort efter avslutad utbildning vid 

Linnéuniversitetet. 

________________________________________________________ 

 Habitus - könshabitus 

För att förstå Bourdieus (1999) begrepp könshabitus behöver först den 

enskilda individens habitus lyftas. Habitus är en individs sociala inkorporering 

i samhället och förklarar hur den sociala omvärlden påverkar hur en enskild 

individ omedvetet följer de sociala normer som redan är uppstrukturerade av 

förväntningar och könsroller. Habitus är ett system av dispositioner som 

möjliggör för människor att kunna tänka, handla och orientera sig i den sociala 

miljö de befinner sig i. Systemet är ett resultat av individens sociala 

erfarenheter och minnen. Tidigare erfarenheter styr människornas sätt att leva 

vilket i sin tur återskapar samma sociala värld om och om igen. Bourdieu 

(1999) beskriver att habitus kan förklaras som socialt givna regler som finns 

inom alla individer. Det är kunskap som präglar hur vi tänker, handlar och 

beter oss i olika sammanhang som vi inte objektivt reflekterar över. Habitus 

uppstår i förhållande till eller i jämförelse med något och förklarar grunden till 

allt socialt liv/integration genom att vi väljer beteenden utifrån vilken respons 

vi förväntar oss i olika situationer. Det habitus en individ har påverkar därefter 

vilka sociala positioner denne intar.  

Begreppet könshabitus beskriver normstrukturer som män och kvinnor föds in 

i. Det innebär att könsrollerna förkroppsligas och struktureras genom 

samhällets syn på könen. Vårt könshabitus förändras och formas omedvetet 

genom hela livet och styr hur individer handlar och agerar. Bourdieu (1999) 
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menar att individens könshabitus skulle kunna beskrivas som de omedvetna 

informella och formella sociala normer som verkar mellan män och kvinnor. 

Den manliga dominansen har uppstått över tid och är något som måste blickas 

tillbaka på historiskt för att kunna förstå. Bourdieu (1999) menar att samhällets 

normer för vad som är manligt och kvinnligt har upprätthållit skillnaderna 

mellan könen och vidmakthållit dem. Dominansstrukturen inom en relation 

mellan en man och en kvinna kan ses som onaturlig och framtvingad då 

kvinnor enligt Bourdieu tenderar att inte vilja lyfta sin man som orättvis. 

Kvinnans underordning är något som ofta sker omedvetet och utövas i det 

tysta, den bottnar vanligtvis i emotionella känslor och inte i rationella 

handlingar. Det gör att kvinnor som ingår i en relation oftast likt flera av våra 

informanter styrs av det emotionella och vad Bourdieu (1999) menar då 

underkastar sig motsägelsefullt, utifrån jämlikhet föreställningarna vi har idag, 

mannen omedvetet. Dominansstrukturen infinner sig mellan kvinnor och män 

både informellt och formellt. Det betyder att kvinnorna inte upplever att deras 

män på något vis utövar någon makt över dem, utan att strukturen ligger rotad 

så djup nere i det sociala spelreglerna att det inte uppmärksammas som manlig 

kontroll. Bourdieu (1999) visar på att människor uppfattar det som av naturen 

givet att kvinnan är underordnad mannen och kvinnor låter det förbli så för att 

inte riskera att anses vara mindre kvinnliga.  

 

 Genus 
 

Tidigare forskning visar att de drivkrafter inom samhället som fortfarande 

påverkar jämställdhetsklyftan mellan kvinnors och mäns möjligheter till 

förvärvsarbete är ett lika stort ansvar för exempelvis ekonomin, hushållet och 

vårdnaden av barn. Hirdman (1997) beskriver att jämställdhet skapar balans i 

relationen men innebär en förhandling mellan parterna om frihet och symbios 

där friheten i större utsträckning tillhör mannen. Carstensen et al (2016) menar 
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att om kvinnor och män inte så tydligt skulle uttrycka sin könstillhörighet 

genom görandet av genus skulle likheterna mellan människor vara mycket 

större än vad den nu är. Hirdman (1997) påvisar att uppdelningen av kvinnligt 

och manligt skapas genom ett genussystem som är kopplat till samhällets 

uppdelning av könen. Genus (socialt kön) används för att skilja kultur och 

biologi åt och skapar ett genussystem i samhället. Detta genussystem blir en 

beteckning på ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och 

förväntningar vilket ger upphov till mönstereffekter och regelbundenheter, 

alltså en ordningsstruktur av kön.  Andra aspekter som Hirdman (1997) skriver 

om är genuskontrakt inom parrelationer som skapar konkreta föreställningar 

om hur män och kvinnor skall vara mot varandra i arbetet, kärleken, språket 

samt i gestalten/den yttre formen. Carstensen, et al (2016) menar att det kan 

vara mycket svårt även för den påläste att medvetandegöra att denne lever 

enligt teorin och reproducerar förtryckande strukturer. 

Genusforskning genererar ett perspektiv av begreppet genus och dess 

innebörd. Genus inte är något biologiskt utan är konstruerat och skapat av det 

sociala. Connell och Pearse (2016) beskriver hur kvinnor och män beter sig i 

det vardagliga och vilken plats man tilldelas i exempelvis relationer eller ute 

på arbetsmarknaden och hur man i dessa relationer förhåller sig till den 

placeringen. Placeringen är konstruerad av genusordningen och därför inget 

individen nödvändigtvis reflekterar över. Det maskulina och det feminina är 

något människor förhåller sig till nästan som att det skulle tillhöra individens 

personlighet. Walby (2008) belyser det faktum att samhället har förändrats och 

att den politiska klyftan som funnits mellan män och kvinnor har minskat. Idag 

är fler kvinnor än män som skaffar sig en universitetsutbildning (se bilaga:5). 

Walby (2008) beskriver också att kvinnor har större frihet idag men trots de 

sociala förändringar som skett i samhället är ändå det manliga könet 

dominerande.  
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 Platsförankring 
 

Platsförankring är ett komplext och mångfacetterat begrepp vars innebörd 

beskriver de bindningar som människan har till en plats. Bogren (2008) 

beskriver det som en upplevelse, som ett positivt känslomässigt band mellan 

individer och dess omgivning och det finns en poäng i att förstå den enskilda 

individen snarare än att förstå den fysiska miljön då individer är mycket 

komplexa. Här framkommer också att plats spelar roll för alla när det kommer 

till att överväga att flytta eller inte. En definition av begreppet platsförankring 

återfinns hos Vilhelmsson (2002) som beskriver det som ” önskan hos en 

person att av egen fri vilja stanna kvar på den plats hon befinner sig på”. 

Känslan av inbäddning hos individen kan förklaras vidare med ett mer 

utvecklande resonemang.  

• Platstillfredställelse som uttryck för hur nöjd en individ är med sin 

bostadsort. Det vill säga hur den bedömer platsens livskvalité både 

socialt och fysiskt.  

• Platstillhörighet som istället syftar till de känslomässiga band en 

individ har till en plats samt dess lojalitet.  

• Platsidentitet som koppling mellan platsen och individens identitet. 

Platsen har en hög grad av personlig och social mening vilket medför 

en viktig komponent till skapandet av jaget och självidentifieringen. 

För att en plats skall kunna betyda något för en individ behöver den komma 

till den punkt där den utgör en del av människans identitet och självbild. 

Det gör den om den kan förknippas med individen på ett personligt plan 

samt ur en kulturell mening. Platsförankring är något som utvecklas över 

tid genom positiva känslor kring det dagliga livet på en ort. 
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5  METOD 

Nedan presenteras vårt metodavsnitt som redovisar val av metod i relation till 

studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare beskriver vi hur studien fick 

tillgång till urvalet, hur intervjuerna genomfördes och vilken metod som 

användes i sammanställningen av studiens resultat. Till sist redovisar vi hur 

vi ställer oss till de forskningsetiska principerna. 

______________________________________________________________ 

 Metodval 

Valet av metod bör alltid ha sin utgångspunkt utifrån studiens syfte och 

frågeställning (Ahrne & Svensson, 2011, s. 19 f). Denna studie har inkluderat 

tretton grundskolelärare som tagit examen vid Linnéuniversitet i Kalmar. 

Målet med undersökningen var att få ta del av deras individuella erfarenheter 

och att bidra med förståelse för varför kvinnliga grundskollärare väljer att 

stanna alternativt flytta från den ort där hen valt att studera. Som Ahrne och 

Svensson (2011) belyser lämpar sig den kvalitativa metoden väl när man som 

forskare studerar och tar del av individers erfarenheter, livshistoria samt 

sociala förhållanden (s, 18 f). Fördelen med att använda sig av den kvalitativa 

metoden när man undersöker livserfarenheter är just att man kommer sina 

informanter nära (Ahrne & Svensson, 2011, s. 8f). Då strävan är att denna 

undersökning ska bidra till den tidigare sociologiska forskningen lämpade sig 

den kvalitativa metoden bäst för vår studie. Detta då vi valt att undersöka ett 

fenomen som var knutet till en specifik plats och yrkesgrupp (Creswell & 

Creswell 2018 s, 187).  

5.3      Urval 

Utformandet av denna uppsats har präglats av vårt personliga intresse för 

innehållet i GAP-analysen (2017) samt alumnundersökningen utförd av 
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Wågman (2017). Utifrån ovan nämnda källor och vår egen nyfikenhet 

påbörjades undersökningens urval genom två centrala steg. Först valde vi ut 

en fokusgrupp (grundskolelärare) som via Linnéuniversitetet får en ingång till 

arbetsmarknaden genom verksamhetsförlagd praktik och bör därför ha 

möjlighet att etablera sig inom kommunen och på arbetsmarknaden (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 40f). Därefter påbörjades kontakten med informanterna. 

Undersökningens urval är specifikt avgränsat till individer som avslutat sin 

grundlärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Kalmar kommun och som nu bor 

kvar på orten eller flyttat från Kalmar. Det var även ett kriterium att deltagande 

informanter skulle avslutat sin lärarutbildning någon gång mellan åren 2015 – 

2019 för att deras examen skulle ligga i närtid till alumnundersökningens 

resultat från 2017. 

Kontakten med våra informanter etablerades genom ett så kallat målstyrt urval. 

Urvalsmetoden är vanlig i kvalitativa undersökningar och lämpade sig väl då 

vi hade som ambition att komma i kontakt med en särskild urvalsgrupp 

(Bryman 2011, s. 434 f). När kontakten hade etablerats med två intresserade 

lärare inom två olika regioner påbörjades ett så kallat snöbollsurval (ibid). 

Snöbollsurval innebär att vår studie var i behov av att komma i kontakt med 

informanter som passade inom ramen av vad studien syftar till att undersöka. 

Därför fick vi kontaktuppgifter via mejl till andra informanter som passade in 

i vår fokusgrupp (Bryman 2011, s. 434 f). I bilaga 3 presenteras en beskrivning 

kring hur snöbollsurval som metod utökade vår studies empiri. Vi är medvetna 

om att det finns risker med att använda snöbollsurval som metod vid insamling 

av empiri då urvalet inte väljs ut slumpmässigt samt att informanterna kan ha 

snarlika erfarenheter och upplevelser vilket kan göra det insamlade materialet 

ensidigt (Ahrne & Svensson 2011, s. 43). Vi var därför noggranna med att 

kontrollera att de informanter som vi kontaktade var i olika åldrar och att 

bostadsorten varierade. Även om vår studie hade som fokus att studera 

kvinnliga grundskolelärare och deras specifika erfarenheter i valet av 
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bostadsort, tog vi även kontakt med två manliga grundskollärare. Detta för att 

skapa ytterligare variation i materialet som vi samlat in genom intervjuer. Att 

samtliga av våra kvinnliga informanter levde i relationer var för denna studie 

slumpmässig liksom att de två manliga deltagarna inte levde i någon relation. 

Därför valde vi att inte använda deras intervjuer vid presentationen av 

resultatet. Däremot ger vi förslag på fortsatta studier i avsnitt 7.1.  De 

informanter som vi i studien kallar (I :1) och (I: 8) hjälpte oss att sprida vårt 

missivbrev (se Bilaga 3). Missivbrevet vidarebefordras via mejl ut till 

informanter som var relevanta och passade in i de kriterier vi definierat för vår 

undersökning. I detta mejl framkom det att vi söker frivilliga intervjupersoner 

och om de var intresserade av att delta i vår undersökning kunde de ta kontakt 

med oss via telefon eller e-post. Syftet med att vi skickade ut ett mejl var för 

att nå ut till individer som är bosatta på olika orter i Sverige och inte enbart är 

placerade i Kalmar kommun. Detta för att skapa fluktuation kring varför 

individen valt att stanna eller lämna Kalmar efter avslutad examen.  

5.4   Datainsamlingsmetod 

Genom att strukturera upp intervjuguiden i tre teman gav det oss utrymme 

under intervjuerna att ställa öppna frågor samt att vi kunde vara flexibla om 

informanterna fördjupade sig i en specifik fråga eller tema (Bryman 2011, s. 

357 f). Vårt argument till varför vi valt att ställa öppna frågor som varit 

uppdelade i olika teman var för att informanterna skulle ha möjligheten till att 

besvara frågorna fritt och inte hamna i ett läge under intervjun där de 

exempelvis besvarar frågan med ett ”ja” eller ”nej”. Vad detta innebar i 

praktiken var att varje informant haft möjlighet att känna sig trygga att tala 

fritt och därmed fått möjligheten att uttrycka just sina erfarenheter kring 

intervjufrågorna. Yin (2013) menar att kvalitativa intervjuer ger forskaren en 

förståelse för sina informanters upplevelser och tankegångar (s, 137f). Ahrne 

& Svensson (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer handlar om att vara 
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förberedd för intervjutillfället med en intervjuguide för att kunna samla in så 

betydelsefull empiri som möjligt (s, 44f).  

5.5  Genomförandet 

Inledningsvis vid undersökningens första intervjutillfälle utfördes en så kallad 

pilotstudie där vi prövade vår intervjuguide. Under denna intervju hittade vi 

styrkor och svagheter i vår mall som vi kunde korrigera till andra 

intervjutillfället. Samtalen under intervjuerna förhöll sig inte strikt till 

intervjuguiden utan varje samtal anpassades utefter vilka följdfrågor som 

ställdes och hur intervjun flöt på (Ahrne & Svensson 2011, s.38f). Majoriteten 

av våra intervjuer bestod av inbokade möten där vi träffat våra informanter på 

en plats som de fick bestämma för att personen skulle känna sig bekväma med 

att besvara våra frågor. En del av intervjuerna hölls även via telefon och Skype 

då vissa av våra informanter bosatt sig på en ort som inte var möjlig att ta sig 

till under studiens genomförande. Vid varje intervjutillfälles början 

informerades informanten om studiens syfte och frågeställning samt lästes 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer upp som vi förhåller oss till när vi 

handhar den information som vi tilldelades under intervjuernas gång. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) finns det en vinning i att kort informera 

informanten om hur intervjuprocessen går till och vilka riktlinjer vi kommer 

följa för att informanten ska känna sig bekväm (s.31).  Intervjuerna har varierat 

i tid, mellan 30 och 60 minuter och varierade genom vilka följdfrågor som 

ställts samt vilket av våra tre teman som det diskuterats mest kring under 

samtalet. Intervjuerna spelades in för att göra det möjligt att lyssna på 

intervjuerna igen. 

 Bearbetning och analys av materialet  

Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi materialet direkt för att samtalet 

var färskt i minnet och vi kunde skriva ner vissa detaljer som exempelvis 
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längre pauser eller uttryck som vi uppmärksammat samt stödord. Detta kom 

vi sedan att använda i studiens resultat och analysdel (Ahrne & Svensson 2011 

s, 60). Vi har hanterat materialet genom att analysera och grunda slutsatser 

efter informanternas berättelser. Genom detta angreppssätt har vi bearbetat 

empirin för att arbeta efter studiens syfte och sökt sociologiska tolkningar som 

berättelserna givit oss (ibid). I vårt resultat och slutsats synliggörs det privata 

i berättelserna som vårt material innehåller och belyser både samhälleliga 

fenomen samt enskilda individers egen tolkning av flyttmönstret (Ahrne & 

Svensson 2011 s, 61). Detta sätt att analysera material är effektivt när vi som 

forskare vill skapa ett samband och hitta en koppling mellan livshistorierna 

som vi analyserar och den valda teorin (ibid). Vad som varit centralt vid vår 

analys av materialet är att vi försökt hitta samband mellan historierna för att 

finna den sociala kontexten (Becker 2008, 71).  För att skapa validitet till det 

insamlade materialet ställdes följdfrågor för att säkerställa att vi uppfattat det 

som sagts korrekt. Det gjordes för att säkerställa att vi inte skildrar deras 

upplevelser eller erfarenheter på ett felaktigt sätt (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 297).  

 Metodologisk reflektion 

Mot bakgrund till våra valda frågor i vår intervjuguide är vi medvetna om att 

flera av frågeställningarna kan uppfattas som känsliga och svåra att diskutera 

med främmande människor. Under utformandet av intervjuguiden hade vi som 

utgångspunkt att ställa frågor som berörde boendeort, ålder och examens år, 

för att efter att ha byggt upp ett förtroende under intervjun börja ställa mer 

djupgående frågor som berörde ekonomi som ung och hur ekonomin såg ut 

vid intervjutillfället. Vi fortsatte sedan att beröra ämnen som relationer med 

familj, vänner och partnerskap. Genom att samtala med våra informanter om 

dessa känsliga frågor blev det på så vis djupa samtal och reflektioner som 

berörde och frambringade många känslor. Även om våra frågor väckte många 

känslor gavs informanten ett tillfälle av reflektion kring hur hen faktiskt har 
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resonerat kring olika livsval och vi förblev neutrala under intervjuerna för att 

inte vår förförståelse och våra personliga känslor skulle påverka informanterna 

(ibid). Vidare upplevde vi att våra informanter tyckte det var intressant att delta 

i studien och flera av dom uttryckte efter intervjun att de inte satt ord eller 

beskrivit den beslutfattande processen på detta sätt förut.  

 Forskningsetiska principer 
 

Studiens insamlade material innefattar livshistorier med stundtals känsligt 

innehåll och vi har därför informerat våra deltagare att vi följer 

vetenskapsrådets etiska forsknings principer. Samtliga krav och 

huvudprinciper har följaktligen lästs upp för informanterna (Vetenskapsrådet 

2018).  Vid varje intervjutillfälle så upplystes informanten om  

Informationskravet  som innebär att  deltagarna informeras om studiens syfte. 

Enligt informationskravet informerades alumnen innan intervjuns början om 

syftet med studien, hur intervjun skulle komma att gå till, hur vår bearbetning 

av materialet skulle ske samt att deras medverkan var frivillig och förblir 

anonym.  De blev också informerade om möjligheten att avsluta intervjun om 

de så önskade. För att uppnå samtyckeskravet fick alla informanter ge ett 

muntligt samtycke om överenskommelse om att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär aktsamhet med hur forskaren hanterar 

informanternas personuppgifter samt att det inte skall kunna gå att spåra vilken 

individ som deltagit i studien. För att uppfylla konfidentialitetskravet 

informerades informanterna om att materialet skulle behandlas konfidentiellt 

och att allt identifierbart skulle avkodas. Den sista principen är nyttjandekravet 

vilket innebär att informanternas deltagande och dess material endast kommer 

användas till avsedd studie och inte till något annat ändamål.  
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6 RESULTAT & ANALYS 

Genom att här presentera vår insamlade empiri kommer vi analysera och ta 

del av informanternas erfarenheter och handlingar kring valet av bostadsort. 

Efter varje tema följer en analys som är kopplad till våra teoretiska begrepp 

och att skapa en uppfattning kring hur varje individ kommit fram till sitt 

individuella beslutsfattande för att besvara vår forskningsfråga- ”Varför 

stannar alternativt flyttar kvinnliga grundskolelärare från Kalmar stad efter 

avslutad examen på Linnéuniversitetet?” 

______________________________________________________________ 

Avsnittet inleds med en sammanställning av vår empiri genom tre teman, 6.1 

Informanternas erfarenheter kring flyttbeslutet och övergår därefter till att 

beskriva 6.2: Informanternas erfarenheter och påverkan av genusstrukturen 

på arbetsmarknaden. 6.3 behandlar: Informanternas erfarenheter kring valet 

av bostadsort.  

 TEMA I: Informanternas erfarenheter kring 

flyttbeslutet 
 

Här blir det synligt att våra informanter delar erfarenheter kring valet att både 

börja studera vid Linnéuniversitetet och hur de senare resonerat vid valet att 

stanna eller flytta efter avslutade studier. Våra informanter påtalar 

genomgående att valet baserats på vad deras relationer med partnern strävat 

mot (som de vid tillfället delat livet med) och att dessa relationer varit en 

central del vid beslutsfattandet av att först att börja studera vid 

Linnéuniversitetet men också efteråt att stanna eller flytta från Kalmar. 
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6.1.1 Den dolda strukturen inom den manliga dominansen 

Informant (I:8) nämner att hennes dåvarande sambo redan studerade vid 

Linnéuniversitetet och det var viktigt för henne att komma in på samma skola 

och ort för att kunna börja studera.  

Informant I:8 berättar: ”Min sambo hade redan börjat studera på LNU i 

Kalmar och jag hade flyttat med honom upp dit så jag ville verkligen komma 

in där.” 

______________________________________________________________ 

Informant (I:8) beskriver att hennes önskan om att få studera på 

Linnéuniversitetet var beroende av att hennes partner redan var förankrad på 

orten. Flera av våra informanter beskriver samma fenomen. Att deras partner 

valt ort på grund av studier, arbete eller annat och att informanterna därmed 

följer med då deras önskan är att underlätta för relationens fortsatta överlevnad 

och för att göra den så friktionsfri som möjligt. Det är en känsla av uppoffring 

och ett socialt isolerat lidande de stundtals beskriver. Även informant (I:9) 

berättar om hur hon valt att flytta med till Kalmar för att hennes sambo ville 

pröva något nytt och sökt jobb på orten. Informant (I:9) förklarar att hon 

funderat på att börja studera och detta kunde hon göra vid Linnéuniversitet och 

sökte grundlärarutbildningen och kom in. 

Informant I:9 berättar - “Jag hade länge funderat på att börja studera, och 

när min sambo sökte jobb i Kalmar så hade jag inget emot det, där fanns ju 

ett universitet så då bestämde jag mig för att söka till Linné” 

______________________________________________________________ 

Det som blir uppenbart i tolkandet av informanternas livshistoria är att dessa 

val sker omedvetet och utan insikt i de maktstrukturer individerna befinner sig 

inom.  Maktförhållandena mellan kvinnor och män i relationer vilka ställs 

inför valet av att stanna eller flytta påvisar att det är mannens val, arbete och 

karriär som är viktig för dem båda att upprätthålla medan kvinnans karriär och 
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val blir mer av en medföljande part. Informant (I:10) berättelse beskriver hur 

viktigt mannens dröm om en karriär som läkare är och hur hela familjen lever 

och kommer leva kring en planering kring detta. Det är som om att kvinnornas 

berättelser om sina egna liv ändå på något sätt handlar om deras partner som 

huvudrollsinnehavaren och dem själva som biroller. Informant (I:10) fick 

frågan: “Fick du något arbetserbjudande innan du avslutade din utbildning i 

Kalmar?” 

Informant I:10 berättar: ”Ja det fick jag, på den sista skolan jag var på. Men 

vi hade redan påbörjat flytten till Borås så det blev aldrig aktuellt” 

______________________________________________________________ 

Informant (I:10) hade alltså en begynnande karriär i Kalmar på en skola där 

hon redan genom sin praktik till viss del blivit etablerad och också trivdes. 

Informant (I:10) tackade dock nej till erbjudandet om arbetet då hon och 

hennes partner fattat beslut om att flytta till en annan ort. I detta citat beskriver 

informant (I:10) det som Bourdieu (1999) beskriver som det kvinnliga och 

manliga könhabitus och drivkraften att upprätthålla de djup inrotade mönster 

detta innebär (Bourdieu 1999, s, 122–123). Beslutet kring flytten beskriver 

hon nedan. 

Informant 10 berättar:”- Ja, jag hade kunnat tänka mig att bo kvar i Kalmar. 

Men min man hade inte så mycket umgänge där, så som jag. Så det blev inte 

aktuellt att stanna kvar där. Hade han däremot velat det så hade jag velat det 

också. Jag har ju mycket vänner där fortfarande, och jag hade ett jobb som 

jag trivdes med” 

______________________________________________________________ 

I informant (I:10) berättelse kan vi tolka att hon åsidosätter sina egna tankar 

kring val av bostadsort utifrån att hennes partners behov väger tyngre än 

hennes. Detta blir en väsentlig del i deras beskrivning av beslutet att flytta till 

den nuvarande bostadsorten då livet de hade på hemorten (Kalmar) ställs i 
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kontrast till deras bostadsort idag. Det är hans förankring till en mellanstor ort 

i Götaland som här målas upp som viktigare än hennes till Kalmar. Informant 

(I:10) har ingen anknytning till denna stad. Det förefaller som om 

informanterna upplever att det aldrig funnits andra alternativ utan att det 

alternativ som gynnar mannens karriär är det mest optimala och rimliga. 

Informant (I:3) har en liknande erfarenhet och berättar att hon flyttat från en 

mindre ort i Götaland för att börja studera vid Linnéuniversitet där hon sedan 

träffade sin man.  

 Informant I:3 – ”Det har aldrig känts som ett alternativ att flytta tillbaka till 

min hemort. Utan det kanske får bli en sommarbostad senare. Eller så har vi 

ju mina föräldrar där så vi får se.” 

______________________________________________________________ 

Vidare berättar Informant (I:3) att hennes man också studerade vid universitet 

men hade förhoppning om att studera ett basår för att sedan kunna gå vidare 

och påbörja en karriär som läkare. 

 Fråga: Vad gör din man då? 

Informant I:3 – ”Ja men han hoppade på ett naturvetenskapligt basår för att 

kunna söka vidare in till läkarprogrammet så kom ju vårt ena barn då. Men 

det var planerat. Jag har alltid velat ha barn tidigt och vart väldigt barnkär. 

Så det var något vi planerade med tanke på att han var lite äldre.” 

Även om Informant (I:3) och hennes man påbörjat att etablera sig i Kalmar 

och skaffat barn så var hennes mans tankar om att läsa till läkare en högt 

prioriterad fråga inom relationen och Informant (I:3) berättar att hennes man 

kommit in på läkarlinjen och att familjen nu ska flytta för att detta är viktigt 

för mannen. 
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Fråga: Så nu skall han plugga vidare då? 

Informant I:3 – ”Ja han har en plats på läkarlinjen och vi fick flytta dit. Så vi 

skall hyra ut huset och testa ett halvår först och sedan flytta tillbaka till 

Kalmar när han skall gå praktikåret efter 2,5 år. Så det är ju inte riktigt så 

lång tid. Det är hans dröm så vi måste testa det nu innan barnen skall börja 

skolan känner vi. Men vi tar det som det kommer.” 

______________________________________________________________ 

Hirdman (1997) belyser i sin forskning hur kvinnan är mer benägen att leva i 

symbios i en parrelation medan mannen i större utsträckning tillskrivs mer 

frihet i relationen. Genom att applicera Hirdmans (1997) beskrivning kring 

detta genussystem till vår empiri kan vi se hur kvinnor tenderat att följa sin 

partner för at upprätthålla relationen. Våra informanters beskrivning kring hur 

de kommit fram till sina val av att flytta till eller ifrån Kalmar stad och vad 

som framkommit vid intervjutillfällena kopplar vi till Bourdieu (1999) 

begrepp habitus. Bourdieu beskriver att en individs habitus är vad som verkar 

inom individen och påverkar hur en person tänker handlar och positionerar sig 

inom samhället och inom den sociala samvaron med andra (Bourdieu 1999, s. 

10f). Hur en individ positionerar sig inom det sociala menar Bourdieu (1999) 

ligger djupt inristat i vår kollektiva erfarenhet och normer och individer agerar 

omedvetet på ett sätt som kollektivet förväntar sig(ibid). Hur detta blir synligt 

utifrån våra informanters efterenheter kan applicerats som ett resultat av 

könshabitus som går mer in på djupet vad som anses vara manligt eller 

kvinnligt inom det sociala (Bourdieu 1999, s. 14f). Våra informanter berättar 

hur de helt naturligt antingen har följt sin partner till orten (Kalmar) för att 

börja studera, för att sedan följa sin partner till en annan ort när studietiden är 

över. Detta trots att flera av dem etablerat sig både karriärmässigt men också i 

vissa fall bildat familj på orten.  

Männens dolda dominans har en inverkan när det kommer till våra 

informanters val av bostadsort synliggörs genom att tillämpa Bourdieu (1999) 
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habitus samt könshabitus begrepp. Med hjälp av dessa begrepp kan vi belysa 

de normer och strukturerar som verkar inom förväntningarna på hur en man 

och en kvinna ska bete sig i vissa situationer som i grund och botten har sitt 

ursprung i det kulturella (Bourdieu 1999, s. 12f). Bourdieu (1999) belyser att 

likt våra informanters berättelser så behöver inte männens dominans 

rättfärdigas eller diskuteras, utan det ses som självklart att kvinnan ska följa 

honom i exempelvis han karriär(s,12f). Mannens dominans över kvinnan är 

något som anses vara så självklar då den är så djupt förankrad i det 

förkroppsligandet att strukturerna inte är synliga. Könshabitus är så naturligt 

inom det sociala så att det finns ingen diskurs kring att det inte skulle vara 

rationellt tänkt att våra informanter som är kvinnor inte ska följa sina partner 

(ibid).  

 

 TEMA II: Informanternas erfarenheter kring påverkan 

av genusstrukturen på arbetsmarknaden  
 

I detta avsnitt presenterar vi informanternas berättelser om hur de resonerat 

kring arbetet som grundskolelärare efter avslutade studier. Under intervjuernas 

gång framkom de att flertalet informanter upplever att de i sina relationer gjort 

aktiva val kring hur de kommit fram till att fortsätta arbeta inom orten eller 

söka sig vidare till andra arbetsplatser utanför Kalmar.   

6.2.1 Den könsliga arbetsdelningen 
 

Informant (I:13) beskriver att det inte var hennes önskan att flytta från Kalmar 

som ort utan att hon helt enkelt för relationen till sin partner fått anpassa sig 

till hans anknytning till den nuvarande bostadsorten. Man skulle kunna tolka 

vad hon säger som om informant (I:13) ställdes inför något slags ultimatum 

där hon tvingas välja mellan relationen och sin hemstad. 

_____________________________________________________________ 
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Informant I:13 berättar: ”- Det var ganska jobbigt, min sambo har två barn 

så att han aldrig skulle ha kunnat flytta upp till mig, det skulle aldrig gått. 

Därför fick jag välja mellan att flytta ner eller vara kvar i Kalmar. Då hade 

inte vi haft så mycket till en framtid ihop på längre sikt…. det är ganska 

jobbigt. Jag har fått anpassa mig mycket och komma ner till honom” 

______________________________________________________________ 

Informant (I:6) beskriver att även hon följt sin partner till en annan stad då han 

önskade studera på en utbildning som inte fanns i Kalmar. 

Informant I: 6 ” Jag flyttade till en större stad då min man ville plugga och 

kommit in på kemiprogrammet på annan ort. ” 

Informanten berättar nedan om att mannens karriärmöjlighet i Kalmar är 

mycket begränsad och att det är därför de stannat kvar. Hon beskriver också 

väldigt tydligt och målande hur bra hon trivs på orten och att utbudet där idag 

mer passar henne bättre än vad Kalmar skulle kunna göra. 

_____________________________________________________________ 

Informant I: 6- ” Ja, nej men vi trivs jättebra här och vi har ju valt att stanna. 

Dels då för att min man inte har så mycket kemijobb i Kalmar, så det är väl 

mest hans yrkesval som valt men vi trivs jättebra. Det fungerar jättebra för 

barnen på förskolan så vi känner inte att vi vill byta liksom till något Kalmar 

/ Öland där.” 

______________________________________________________________ 

Informant I: 6 – ”Tillgången till kultur är ju mycket större i den staden. Och 

så närheten till Köpenhamn. Att vi går på musikaler och på operor med 

barnen. Det gjorde jag ju inte med familjen när jag var liten utan med skolan.” 

_____________________________________________________________ 

Informant (I:6) hade först ingen tanke på att hon ville flytta vidare. Vidare 

berättar informant (I:6) att hon under gymnasiet träffar sin livskamrat och han 

kom att vidga hennes vyer kring att flytta till annan ort. Han hade för avsikt att 

studera på deras nuvarande ort och det var startskottet till att komma vidare. 

Informant (I:6) var färdigutbildad i Kalmar och kunde genom sin utbildning 
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söka arbete som grundskolelärare. För Informant (I:6) är det sociala livet en 

stor del och hon påtalar att den delen försvann ”hemma” i Kalmar i och med 

att hennes man började studierna i den större staden. Det fanns därför inte 

något att återvända till. 

 Grundat på våra genomförda intervjuer har vi skapat oss en uppfattning kring 

hur valet av bostadsort kommit till baserat på våra informanter har ett yrke 

som innebär att de är flexibla kring var de kan etablera sig. Skillnaderna mellan 

män och kvinnor i det sociala livet menar Bourdieu (1999) medför att 

kvinnorna alltid ligger i underläge gentemot männen på arbetsmarknaden och 

att kvinnorna därmed undermedvetet väljer bort yrken där denna konkurrens 

är för stor. De rättar sig omedvetet in i ledet av socialt konstruerade normer 

kring vilket yrkesval en kvinna skall göra 

 

Vid frågan: ”Var lärare ditt förstahandsval?” Berättar Informant (I:11) 

”Både ja och nej. Jag gillar photoshop rätt mycket, så jag hade funderingar 

på att läsa någon linje som mer var inriktad mot media. Men jag kände 

någonstans att lärare kanske var mer realistiskt… ett tryggare alternativ där 

det finns mer jobb.” 

______________________________________________________________ 

Ur informant (I:11) uttalande kring karriärval beskriver hon just det ovan 

nämnda fenomen av att informanten egentligen är intresserad av en helt annan 

typ av yrkeskarriär men som hela tiden också haft läraryrket som en mer 

realistisk motvikt till den karriär hon menar att hon var intresserad av att starta. 

Denna typ av förhållningssätt till det sociala sammanhanget och valen som för 

informanterna förefaller vara deras egna fria vilja är något som helt sker 

omedvetet. Även informant (I:9) beskriver hur hon haft en inneboende 

drivkraft att vilja engagera sig i det militära vilket är en bransch som ligger 

mycket långt ifrån vad som kan anses vara ett normativt accepterat yrkesval 

för en kvinna. Även här rättar sig informanten in i ”ledet” och återgår till 
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hennes redan befästa och mer rimligare livsbana som lärare efter att ha provat 

på det en period. 

Informant I:9 berättar: - ”Först så gjorde jag militärtjänst i en storstad i sex 

månader för att jag velat göra militärtjänst ganska länge men inte vågat förens 

nu, och då passade det bra i tiden så jag inte behövde lämna klassen mitt i 

eftersom de ändå skulle få en ny lärare. Så då åkte jag till storstaden och sedan 

kom jag tillbaka och jobbade som lärare igen. Det kändes ändå mer rimligt än 

att fortsätta med det” 

______________________________________________________________ 

Bourdieu (1999) beskriver hur individer helt omedvetet ingår i en strukturell 

dominansstruktur som verkar inom samhället och det kulturella. På 

arbetsmarknaden har grundskolelärare alla möjligheter att få jobb mer eller 

mindre var som helst om man ser till SCB (2019) statistik ovan. Flertalet 

informanter berättar att de fått jobberbjudanden innan de avslutade sin examen 

i Kalmar men ändå tagit beslutet att flytta från orten. 

Det som skulle kunna tolkas ur dessa två passager i kombination med 

Bourdieus (1999) teori kring kvinnor och yrkesval är att kvinnorna som grupp 

i stor utsträckning väljer bort de yrkesval som de kanske helst hade velat välja 

utifrån intressen och önskan om leverne till förmån för att inrätta sig i de 

socialt konstruerade ”rätta” yrkesvalen och livsvalen som finns för kvinnor. 

Denna information förefaller inte särskilt överraskade för oss men vad som 

däremot framkommer i informanternas intervjuer och som överraskar är att 

även valet av bostadsort tills större delen är baserat på vilken ort deras partner 

avser vilja/behöver leva på. Kvinnans underordning mannen följer alltså som 

en röd tråd in i parrelationernas tankar och beslut kring val av bostadsort där 

upprätthållandet av mannens karriär och arbete är viktigare än kvinnans.  

Walby (2008) menar att kvinnor har mer frihet idag men oavsett att det skett 

sociala förändringar i samhället är ändå det manliga könet dominerande. Så 

som Walby (2008) förklarar i sin teori beskriver våra informanter en bild av 

patriarkatet, och hur kvinnan ställs inför en underordning då män i högre 
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utsträckning fortfarande tjänar mer än kvinnor. Trots att samtliga av våra 

informanter skaffat sig en gedigen universitetsutbildning så finns där det 

fortfarande en ojämlikhet mellan kvinnan och mannen i våra informanters 

relationer. Genom vår empiri och de citat vi presenterar kan vi se att våra 

informanter följer sina män då de inom arbetsmarknaden och även i de privata 

hemmen hur våra informanter tilldelas en roll kring hur dom förhåller sig till 

genusordningen som verkar i samhället (Hirdman, 1997: Walby, 2008). 

Placeringen inom arbetsmarknaden är konstruerad av genusordningen och 

därför inget individen själv reflekterar över, att kvinnor i högre utsträckning 

väljer yrken som exempelvis grundskollärare förefaller sig genom 

föreställningar och förväntningar vilket ger upphov till mönstereffekter (Ibid). 

  TEMA III: Informanternas erfarenheter kring valet av 

bostadsort 
 

Det är en tydlig gräns mellan de av våra informanter som just flyttat till en ort 

och lämnat en plats där de känt platsförankring och de som hunnit bo på den 

nya orten en tid. 

6.3.1  Platstillhörighetens känslomässiga band 

För en individ som informant (I:13) som inte hunnit acklimatisera sig och 

förankra sig till den nya orten väger de känslomässiga band informanten har 

till sin hemort tyngre. Dessa informanter har en mycket mer målande 

beskrivning av sin hemort och vad som är positivt kring den. Sin nya 

bostadsort beskriver de mycket lite. För informant (I:13) är det 

familjeorienteringen och de känslomässiga band hon har till personer på 

platsen som väger tyngst inom de olika delarna av platsförankring. Det blir 

tydligt hur informant (I:13) slits mellan den man hon är i en relation med och 

den plats hon fick lämna med relationerna där. 

Fråga: Hur skulle du beskriva att din hemort betyder för dig? 
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Informant I:13- ” Åh, väldigt mycket. Jag har vuxit upp där, alla vänner och 

familjen finns ju där. Barndomshemmet finns där. Ja, (Paus) det är 

svårslaget.” ...”Jag fick möjligheten att bo ihop med den jag älskar, min 

kärlek. (paus) men faktum är ju att hela mitt liv var ju där. Min familj mina 

vänner mina kollegor. Allt fanns i Kalmar, det var inte ett lätt beslut att ta. På 

den nya orten där vi nu bor har jag ingen mer än honom och hans barn då så 

klart. Sedan är det ju inte jättelångt hem så sätt men det är inte bara att gå 

hem till mamma och pappa så som jag brukade göra dagligen” 

En annan informant (I:10) beskriver liknande hur kärleken till hemorten gör 

att det är svårt att uppleva något positivt med bostadsorten, men så som Bogren 

(2008) beskriver inte nödvändigtvis gör att platsförankringen på hemorten 

verkar kvarhållande. Informant (I:10) beskrivning av hur hon lämnat allt som 

för henne var betydelsefullt i form av relationer och en ort hon trivdes på för 

att som hon beskriver ”fick möjligheten att bo ihop med den hon älskar” 

tydliggör hur Bourdieu (1999) menar att kvinnorna subjektivt upplever det som 

av naturen givet att det är de som skall följa mannen och inte tvärtom.  

______________________________________________________________ 

Informant I:10- ”Jag trivs inte jättebra egentligen då jag inte känner så 

många. Men min man vill bo här och jag vill leva med honom men jag hade 

inte valt detta själv.” 

..... ”Jag trivdes så ofantligt bra i Kalmar, och det kanske gör att jag känner 

som jag gör idag. Jag saknar ju staden och livet där.” 

______________________________________________________________ 

Som Bogren (2008) beskriver är det för den lämnande individen en god 

kännedom om de fysiska omgivningarna som är viktiga för att hen skall kunna 

känna en tillhörighet, inbäddning och trygghet kring orten för att känna 

platsförankring. Nedan visar informant (I:10) att av de tre kategorierna som 

ryms inom platsförankring är det platstillfredställelse som sticker ut som extra 

viktig för henne. För henne tar platstillfredställelse sig i uttryck av “trygghet”. 

Att veta vilken stadsdel som är lämplig att vistas i eller inte.  
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Informant I: 10- ” Kalmar var ju en trygghet. Tryggheten är viktig för mig. 

Här i min nya stad hade jag inte koll, jag visste inget om områdena eller något 

alls. 

 

Av de informanter vi intervjuat som hunnit bo på den nya orten en tid har 

känslorna kring den nya platsen och informantens egen roll kring den klarnat 

något. De känner alltså platsförankring. Informant (I:4) som flyttat på grund 

av att hon träffat en man i en mellanstor stad i Götaland har förankrats över tid 

på ett sätt som gjort att hon trots att den relationen idag inte längre existerar 

ändå väljer att stanna kvar. Över tid har hennes orsak för flytt (mannen) 

försvunnit ur hennes liv men hon uppfattar nu efter några år att platsen ändå 

ger henne en social tillfredsställelse som gör att hon känner starkare för den än 

för Kalmar och de relationer hon har där. 

Informant (I:4) - ”Hade han bott i Göteborg hade jag flyttat dit. Hade han bott 

i Lund hade jag nog flyttat dit. Så i början var det väl han som drog mig hit. 

Men sedan när jag nu är här så är det så mycket annat som gör att jag stannar 

kvar.”..... ”Dels för att jag byggt upp så många relationer i denna stad. Sen 

har jag ett väldigt positivt och utmanande jobb och jag har utvecklats mer 

under dessa två åren än under hela min sammanlagda arbetstid. Och 

Halmstad kommun är väldigt välorganiserad. Jag känner att jag kommer 

jobba i kommunen. Sen är det ju väldigt mycket bättre lön här än i Kalmar.” 

Även här kan man se att platstillfredställelsen är viktigt för informant (I:4). 

Inte bara de relationer hon har på den nya platsen. 

______________________________________________________________ 

Informant (I:4) - ”Det påminner mycket om Kalmar. Det är en kuststad, de är 

ungefär lika stora. Det var liksom inte för främmande för mig för innerst inne 

tycker jag väldigt mycket om Kalmar.” 

Vad en individ förefaller uppskatta med sin bostadsort är även det kopplat till 

hur deras habitus ser ut och vilka framtidsutsikter de upplever sig ha. Att ha 

en god kännedom om de fysiska omgivningarna, känna en tillhörighet, 
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inbäddning och trygghet kring orten är att känna platsförankring (Bogren 

2008, s,52). Inbäddningen kan som presenterats i vår teori delas in i tre 

kategorier: Platstillfredställelse, platstillhörighet och platsidentitet. Hur 

uttrycker sig då individer kring en ort de flyttat till eller blivit kvar på trots att 

de kanske egentligen hellre hade bott kvar på eller flyttat hem igen till en annan 

ort? Det förefaller som om att informanterna skaffar sig platsförankring under 

tidens gång för att leva så friktionsfritt som möjligt på sin nya ort. För att de 

såsom Bourdieu (1999) beskriver hur människor anpassar sig till rådande 

situationer likt fisken i vattnet även anpassar upplevelsen av staden och sig 

själva för att de helt enkelt måste. De informanter som levt på orten under en 

tid jämfört med de som mer nyligen flyttat verkar ha hunnit finna en förankring 

som får dem att uppfatta orten och livet på den som positiv medan de 

informanter som är nya på sin ort har svårare att se positiva sidor hos den.   

Denna analys har i enlighet med studiens syfte fokuserat på att undersöka 

vilken betydelse den sociala omvärldens påverkan har på kvinnliga 

grundskolelärares val av bostadsort. Hur de omedvetet följer de sociala normer 

som redan är uppstrukturerade av förväntningar och könsroller i sina 

partnerrelationer samt hur  deras platsförankring till Kalmar ser ut i förhållande 

till detta. Något som vi även kan se i informanternas berättelser är hur en ort 

vid denna typ av flytt inte infriar några av de kriterier som behövs för att få 

individen att känna platsförankring. Däremot kan man se att de informanter 

som bott på den nya orten en tid etablerat sig på ett sätt som fått platsen att 

kännas trevlig och individen mer förankrad. Platsen i sig kanske är utbytbar 

men speciella egenskaper hos platsen och de sociala relationer som individen 

skaffar sig ger mening åt livet på orten och därmed en anknytning. Det är alltså 

till stor del de sociala relationerna som får en person att definiera en plats som 

hemma eller ej. 
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7 SLUTSATS 

 

I empirin kan vi se en stark koppling mellan informanternas relationer och 

valet av bostadsort. Beslutet kring att stanna eller flytta från eller till Kalmar 

ses som självklar och är en tankeprocess som grundskolelärarna inte reflekterat 

över utan hur de har förhållit sig till sina individuella situationer. Vi kan också 

med hjälp av empirin visa att individerna anpassar sig till den plats där de 

uppfattar att det finns en mening för dem att befinna sig på. Den individuella 

platsförankringen och habitus kompletterar varandra då platsförankring är en 

aspekt av könshabitus men med infallsvinkeln om hur individens bakgrund 

påverkar deras framtid vilket bidrar till en förkroppsligad positionering. 

Platsförankringen torde vara strukturerad av habitus (det är lättare för en 

kalmarit att flytta till Halmstad än till Lund). Platsförankring blir i någon 

mening ett uttryck för habitus vilket betyder att könshabitus betyder någon 

form av dragkamp som visar på att kön blir starkare än plats. Processen kring 

valet av bostadsort härleds till informanternas förutsättningar som formats ut 

av sociala strukturer som i sin tur formats av deras habitus. Informanternas val 

av bostadsort efter sina avslutade studier påverkades i huvudsak av partnern i 

den relation som individen ingick i vid denna tid. Vi kan se att denna typ av 

relation därför skapar ytterst små möjligheter för den enskilda individen att 

basera sitt val på endast vad denne känner i sitt inre. Empirin visar på att likt 

den tidigare forskningen blir den kvinnliga underordningen synlig även i vår 

insamlade empiri. Studien visar hur de kvinnliga individerna tenderar att 

underordna sig i sättet att agera och tänka. Studiens informanter har följt sin 

partner utan att det på något vis ses som dominerade av sin man. Denna 

underordning ses som självklar vilken också är socialt accepterat av 

omgivningen. Att ingen reflektion kring detta funnits med vid valet av 

bostadsort utan har setts som given. Empirin visar på hur genus och kön 

konstrueras av sociala normer och skapar strukturer inom samhället som 

individer förhåller sig till utan att de reflekterar över att de faktiskt gör det. 
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Våra informanter tenderar att falla in i manligöverordning och anpassar sig 

genom att följa mannen i sin karriär och att som kvinnan ska välja ett yrke som 

kan är mer anpassningsbar till familjelivet. På detta vis följer de samhällets 

strukturer som är uppbyggt på kollektiva genus-förväntningar. Vår studie visar 

att trots att samhället i mångt och mycket strävar efter en total jämlikhet mellan 

könen visar resultatet tillika vår tidigare forskning på att det finns skillnader 

mellan kvinnor och mäns förutsättningar som ur den manliga dominansens 

aspekter grundar sig i de nedärvda resurserna som finns i individens habitus 

och inom de sociala.   

 

 Avslutandediskussion och rekommendationer för 

fortsatt forskning 
 

Det empiriska materialet beskriver för oss hur individerna resonerat kring livet 

och valet av bostadsort samt hur deras platsförankring till hemort och 

nuvarande bostadsort ser ut. Vi har kunnat påvisa hur kvinnor på ett omedvetet 

plan i sina yrkesval väljer de yrken som de socialt strukturerade patriarkala 

normerna i samhället konstruerat för dem och därmed också valt bort intressen 

de har till förmån för att röra sig inom den avsedda ramen för kvinnor. Studiens 

insamlade empiri indikerar att platsförankringen och den nära relationen till 

partnern och familjen må vara av stor vikt kring hur en individ resonerar kring 

valet av bostadsort men att relationen till sin partner och dennes önskan är den 

dominerande faktorn till hur våra informanter fattat sina beslut. Studien har 

både styrkor och svagheter som påverkar resultatet och slutsatsen av empirin. 

Styrkorna i studien är att urvalet är rätt urvalsgrupp och studien har hög 

spridning av vart informanterna valt att bosätta sig efter studierna. Spridningen 

kan skapa en uppfattning kring att urvalet har valt att flytta till helt olika orter 

men som resultatet pekar på är det grunden till beslutet av vart de vill bo något 

som urvalsgruppen har som gemensamma nämnare. Svagheten i studien ligger 
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i att empirin hade gynnats av ett bredare perspektiv där både män och kvinnors 

upplevelser hade framkommit och därmed gett denna studie ett större fokus 

kring genusvetenskap och förhållandet mellan män och kvinnor. Detta 

perspektiv hade i analysen kunnat belysa mäns och kvinnors självbild och den 

pågående jämställdhetsdiskursen. Så som empirin visar konstaterar vi i denna 

studie att det förekommer patriarkal manlig dominans men att insikten att det 

skulle förekomma dominans mellan könen inte är något som individerna i 

uppsatsen är medvetna om utan redovisas som en tolkning av uppsatsen 

material. Förslagsvis som vidare utveckling av denna studie skulle samma 

fenomen och fält kunna undersökas fast med endast manliga grundskolelärare. 

Det hade kunnat ge en annan bild av jämnställdhetssammanhanget och kunna 

bidra med ett likhetsperspektiv ur en mansanpassad problemformulering. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Missivbrev 

Informationsbrev 

Hejsan! 

Vi heter Sophie Tränk och Elin Appelqvist och vi läser idag sista terminen på 

Linnéuniversitetet (Lnu) i Växjö, på sociologiprogrammet. Vi är mitt uppe i 

vårt examensarbete och har valt att rikta in vår studie på att undersöka 

examinerade lärare som tagit sin examen mellan åren 2015–2019 från Lnu 

Kalmar. Syftet med vårt kandidatarbete är att studera vilka faktorer som 

påverkat personliga val att stanna eller lämna i Kalmar Kommun efter avslutat 

utbildning. Därför söker vi nu frivilliga som avslutat sina studier för (max) fem 

år sedan och som kan bidra till vårt arbete. Genom enskilda intervjuer kommer 

du som kan tänka dig att delta få berätta mer om dig själv och om dina 

erfarenheter och upplevelser kring frågan om vad som påverkat ditt val att 

stanna eller lämna Kalmar. Vi vill informera om att allt bygger på frivillighet 

och kan när som helst avbrytas om intervjudeltagaren önskar. Studien är helt 

anonym och detta menar med att inga namn, kommer att framgå i vårt 

examensarbete, detta för att deltagarna inte ska kunna identifieras. Intervjuerna 

kommer att spelas in och tar ca 40–60 minuter, men vi vill garantera er som 

deltar att ALL information som framkommer under intervjuerna kommer att 

behandlas av oss och sedan raderas efter studiens slut. Den information som 

du som informant lämnar kommer inte kunna härledas till dig utan enbart 

användas för att besvara studiens syfte och forskningsändamål.  

Hoppas att du vill delta i vår studie! Om du vill ha ytterligare information är 

du välkommen att kontakta oss! 

_____________________________________________________________ 

Elin Appelqvist  ********@student.lnu.se ,  070******* 

Sophie Tränk    ********@student.lnu.se, 070******* 

mailto:********@student.lnu.se
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Bilaga 3.  

___________________________________________________________ 

Tabell 4. Beskrivning av spridningen genom snöbollsurval 

 

Graferna ovan illustrerar urvalets spridning utifrån snöbollsmetoden. 

________________________________________________________ 

Bilaga 4. 

Tabellen illustrerar andelen inflyttade studenter som stanna i Kalmar kommun 

efter studierna (Hämtad: 2019-11-03) 

_____________________________________________________ 

 

Källa: Nulägesanalys Strategiskt partnerskap 2017



 

 

Bilaga 5. 

Tabellen illustrerar: Befolkningens utbildningsnivå efter kön 2018 (Hämtad: 

2020-03-04) 

_____________________________________________________ 

 

 

Källa: Sveriges officiella statistik, SCB 2018. 

 

 

 

 

 

 

 


