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“Den ekonomiska utvecklingen av kvinnans ställning håller på att helt och hållet förändra 

äktenskapet som institution” 

 – Simone De Beauvoir (1949:489) 
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Förord 

Jag vill främst börja med att tacka alla kvinnor som bidrog och gjorde denna uppsats 

möjlig. Jag vill dessutom framföra ett stort tack till min syster och vänner som dagligen 

stöttat mig med uppsatsen. Jag vill även ge ett stort tack till min examinator för 

vägledning och all råd.  

 

Salma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sammanfattning 

Denna uppsats presenterar framgångsrika heterosexuella kvinnor som har i någon form 

separerats eller upplevd skilsmässa. Uppsatsen studerar vad orsaken av separationen kan bero på, 

då flera studier menar att chansen för skilsmässa hos par med en framgångsrik kvinna ökar, desto 

mer framgång en kvinna blir eller har en högre arbetsinkomst än hennes partner. Uppsatsen lyfter 

upp tre frågeställningar som fokuserar på dynamiken i relationen, kvinnan syn på följden av 

hennes framgång och vad hon hävdar är orsaken för separation. Uppsatsen använder en kvalitativ 

metod genom att intervjua sju framgångsrika kvinnor som har separerat från sina partners. Detta 

för att få en närmare bild på hur framgång hos kvinnan påverkar dynamiken och maktordningen i 

hennes relation samt hur konflikter uppstår. Intervjun består av semistrukturerade intervjufrågor, 

eftersom den upplevdes mest lämpligt till denna studie. Vidare använder uppsatsen den 

hermeneutiska ansatsen, som bland annat fokuserar på att tolka och finna dolda sammanhang. 

Uppsatsen fördjupar sig i kvinnornas syn på patriarkal, tradition och samhällsnormer, för att 

finna orsak till skilsmässa i deras liv. Uppsatsen belyser flera aspekter som kan vara orsaken till 

skilsmässa. Flera av respondenterna menar att; det fortfarande anses vara ovanligt när en kvinna 

lägger flera timmar på arbete som är utanför hemmet och att det uppstår konkurrens mellan 

paren. Slutsatsen med denna uppsats är att medan stora framsteg har uppnåtts för att få kvinnan 

mer accepterad på arbetsmarknaden, så är synen på henne som underordnad i privatlivet 

fortfarande oförändrat på grund av kultur och gamla traditioner.   
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en sammanfattning med fakta om vad uppsatsen studerar 

med en kort bakgrund som innehåller statistik från SCB och undersökningar från olika forskare. 

Vidare redovisas uppsatsen syfte och studiens valda frågeställning som innehåller tre frågor som 

uppsatsen ska försöka besvara. Dessutom lyfts orsaken till varför jag valde att studera detta ämne 

och slutligen forskningens avgränsning.  

Innan introduceringen vill jag upplysa läsaren om att uppsatsen utgår från män och kvinnor i 

heterosexuella äktenskap eller andra former av romantiska förhållande. Uppsatsen skiljer ej på 

par som är sambo eller gifta eftersom fokus är att studera deras förhållande och dynamik, oavsett 

civilstånd. Likaså kommer termer som “skilsmässa” vid tillfällen att inkludera separation av icke 

gifta par. Uppsatsen definierar “kvinnor” och “män” ur ett biologiskt perspektiv. “Framgång” 

är definierat som högre ekonomisk och social status relativt till ens partner. Uppsatsen är 

avgränsad till Sverige men internationella studier är inkluderade för att förstärka vissa 

företeelser. 

Jag som författare påbörjade arbetet med en neutral vinkling, utan åsikter och synpunkter. All 

diskussion och slutsats i uppsatsen kommer från tidigare forskning samt respondenter som 

intervjuades. Alla personer som har varit delaktiga i uppsatsen kommer att vara anonyma. 

 

1.1 Introduktion 

Trots utvecklingen av jämställdhet i Sverige med tydliga lagar som uppmuntrar jämlikhet och 

balans i familjelivet har skilsmässostatistiken aldrig varit högre. Kvinnans arbetsinkomst har 

frigjort henne från att befinna sig i ett förhållande där hon inte önskas att vara i. Hennes 

självständighet har aldrig varit så hög. Uppsatsen belyser bland annat patriarkatet och kvinnans 

underlägsenhet för att studera om hennes utveckling till självständighet kan vara orsaken till ökad 

separation, eftersom parallellt med kvinnans självständighet sker också en ökning av separation. 

Uppsatsens ambition är att försöka förstå detta samband. Med hjälp av kvinnor som är 

framgångsrika och har erfarenhet av separation, som i största del orsakades av hennes karriär, 

intervjuas till uppsatsens för att finna svar till uppsatsens frågeställning.  

 

Enligt SCB inträffades 24 958 skilsmässor i Sverige år 2018, det var 1 000 mer än året innan (SCB, 

2019). År 1990 var det bara 405 skilsmässor i Sverige (Skilsmassa, 2019). Statistik av SCB visar 
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att år 2013-2014 hade kvinnor 48 % högre chans för skilsmässa efter en arbets befordran (SCB, 

2017). I SCB:s undersökning deltog 120 300 personer som hade gjort karriär, varav 67 % var 

kvinnor.   

Vidare visar forskare vid SOFI Johanna Rickne och statsvetare Olle Folke (2019) i sin kvantitativa 

forskning, där de studerade hur förhållande påverkas av kvinnor som klättrar i karriären i Sverige. 

Sannolikheten för skilsmässa hos en kvinna ökar drastiskt när hon får en hög arbetsposition, men 

det ser inte likadant ut för mannen (Folke & Rickne, 2019). Detta är nödvändigtvis inte på grund 

av att hon inte kan kombinera karriär med familj, utan snarare för att relationens dynamik 

förändras.  

Den amerikanska sociologen, William J. Goode (1963), beskriver att det finns tre anledningar som 

leder till skilsmässa: 1. Parens värdesystem skiljer sig åt varandra, 2. Vänner och släkt påverkar 

äktenskapet, eller 3. Nya valmöjligheter har uppstått i äktenskapet; till exempel att frun kan 

försörja sig själv ekonomiskt (Goode, 1963). Flera forskare menar på att desto mer framgång en 

kvinna består, desto mindre lycklig är hon i äktenskapet och desto större är sannolikheten att hon 

står inför en skilsmässa (Bertrand, Kamenica & Pan, 2015).  

Flera forskningar har redovisat skilsmässa och dess påverkan på familjen och barnen. Det fanns 

endast få studier om skilsmässa hos framgångsrika kvinnor. Jag upptäckte en kunskapslucka, där 

jag ville undersöka om det patriarkala samhällsmönstret har någon påverkan på skilsmässa hos 

framgångsrika kvinnor, via att studera om kvinnors framgång påverkar kvinnans make samt 

hushåll och i så fall på vilket sätt. 

 

1.2 Problemformulering  

I Sverige har vi gjort rejäla framsteg inom kvinnors rättigheter och vi är ofta röstade som en av de 

mest jämställda landet i världen (Rickne & Folke, 2019). Men trots dessa framsteg på 

samhällsnivå, finns det tydligt samband mellan makt positionerade kvinnor och deras misslyckade 

förhållande. Det är givetvis mer logiskt att tro att ökade förutsättningar för kvinnor att lyckas i sina 

karriärer och att en fördelning av det ekonomiska ansvaret förstärker och inte skadar förhållandet, 

men forskning och statistik visar det motsatta (SCB, 2017). Mer än hälften av kvinnor som blev 

befordrade ur Rickne och Folkes studie, är skilda inom tre år. Enligt en forskning på Virje 

Universitet i Amsterdam har arbetande kvinnor 29 % större chans att skiljas jämfört med icke-
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arbetande kvinnor och risken ökar ju flera timmar hon spenderar på arbetsplatsen (Poortman & 

Kalmijn, 2002). 

Uppsatsen kommer att diskutera hur dynamiken förändras när kvinnor inte enbart arbetar, utan 

över presterar sin arbetsroll och har mer ekonomiskt makt än mannen. Anledningen till varför detta 

är intressant är för att det enligt forskning oftast leder till ökad risk för separation.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att förstå grunden till varför sannolikheten för separation ökar bland 

kvinnor med makt och framgång.  

 

Jag har rest följande frågeställningar: 

● Hur påverkar framgången, dynamiken och maktordningen kvinnans relation med hennes 

partner?  

● Hur upplever framgångsrika kvinnor relationen till sin partner med lägre ekonomisk makt? 

● Vad är orsaken för skilsmässa och separation hos framgångsrika och maktfulla kvinnor? 

 

De två första frågorna kommer att bygga förståelse för hur dynamiken i ett förhållande påverkas 

med kvinnor som har högre ekonomi än sin man. Första punkten fokuserar mer på maktordningen 

och dynamiken i hushållet. Andra punkten fördjupar sig mer på hur kvinnan upplever relationen 

med hennes man som har lägre inkomst. Tredje punkten fördjupar sig i orsaken till separation 

mellan parterna och om det grundar sig på kvinnans ekonomi som flera forskare menar. För att 

besvara min sista frågeställning kommer jag att lyfta fram olika teorier samt använda mig av 

empiriskt material, varav jag kommer att intervjua sju kvinnor i diverse maktpositioner för att 

förstå hur deras framgång har påverkat deras förhållande.  

 

1.4 Uppsatsdisposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra delar. Första del fokuserar på att introducera läsaren om skilsmässa, 

uppsatsens syfte och den givna frågeställningen. Vidare presenteras kvinnans arbetsbakgrund och 

hennes framåtskridande steg in till arbetsmarknaden. Under samma del om kvinnans 

arbetsbakgrund sker en förklaring om de olika forskningar som är skrivna om kvinnan.  
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Del två i uppsatsen fokuserar på tidigare forskning kring uppsatsens tema. Där presenteras fyra 

studier som har gjorts angående uppsatsens tema. Uppsatsen tar del av tidigare forskning för att få 

en inblick och bredare kunskap kring ämnet som uppsatsens ska undersöka.  

Tredje delen fokuserar på att förmedla till läsaren hur jag har gått tillväga för att göra 

undersökningen, sammanfattning av intervjupersonerna och vilken metod samt material som har 

använts. Avsnittet redovisar dessutom om uppsatsens kodning, validitet och reliabilitet.  

Del fyra inriktar sig på respondenternas svar. Här gäller det att analysera svaren från 

respondenterna, tolka deras ord, jämföra och finna likheter mellan respondenternas svar, samtidigt 

som jag tar hjälp från uppsatsens teoridel. Under detta avsnitt har läsaren möjlighet att få en bild 

av respondenternas svar. Detta leder till uppsatsens diskussion och slutsats. Diskussion delen 

fokusera på att se över uppsatsens olika delar och koppla dem samman. Här analyseras, tolkas och 

diskuteras vad författaren har fått för resultat samt varför och hur resultatet har tagits. Här görs 

alltså en diskussion för att finna svar på uppsatsens frågeställning. Medan slutsats blir en kort 

sammanfattning av diskussion med tydliga svar på frågeställningen.  

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag presentera kvinnans roll under tidig modernitet innan hon tillträdde 

arbetsmarknaden. Vidare framförs kvinnans första roll i arbetet, som dessutom instruerar tydligt 

skillnader på kvinnans roll beroende på vilken samhällsklass hon tillhörde. Avsnittet ska även 

redovisa en kort översikt om tidigare forskning som har skrivits om kvinnan. Detta kapitel ska 

göra det tydligare för läsare att förstå kvinnans skildring för att begripa utvecklingen och dagens 

ställning för kvinnan.  

 

2.1 Hem & hushåll 

Kvinnan har alltid arbetat genom att vara huvudansvarig för hushållet. Hennes uppgifter bestod 

framförallt av matlagning, vävnad, sömnad och städning (Wikander, 2017). Arbetet utfördes inte 

mot monetär betalning utan utbytet var oftast bostad, mat och kärlek. Under 1700- och 1800-talet 

förväntades av kvinnor som tillhörde en högre samhällsklass att inte arbeta, utan istället gifta sig 

med en man som arbetar för att försörja familjen. De kvinnor som arbetade hade främst i uppgift 

att bilda föreningar som hjälper människor i nöd. Pengarna som samlades in av välgörenhet 
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fördelades till fattiga, sjuka och kvinnorna från medel- och överklassen bedömde vem som var 

värd hjälpen (Wikander, 2017). 

 

2.2 Kvinnans tillträde till arbete 

Roberta Hamilton är en sociologisk forskare på Queen’s University i Canada, som studerar 

kvinnors rättigheter till arbete under 1970-talet. Kvinnans tillfälle till arbete berodde inte på hennes 

möjlighet att utvecklas eller för hennes vilja att arbeta, utan det var snarare nödvändigt att 

introducera kvinnan till arbetsmarknaden utifrån ett ekonomiskt perspektiv (Hamilton, 1982). 

Detta berodde på kapitalismens uppkomst och utvecklingen av protestantismen som blev central 

för tolkningen av hur, samt varför, kvinnors ställning förändrades under denna tidsperiod. Den 

borgerliga klassens kvinnor blev tvingade att försumma sina barn för att arbeta långa timmar på 

fabriker (Hamilton, 1982), vilket Hamilton beskriver som den första kompletta borgerliga 

revolutionen. 

 

2.3 Arbetstid för män och kvinnor 

Per Kågeson (2017) är en svensk forskare som gjorde en undersökning om arbetsliv och 

jämställdhet. År 2016 var den genomsnittliga arbetstiden för män 40 timmar och kvinnor 36 

timmar mellan åldersgruppen 25-65 (Kågeson, 2017:29). År 2010-2012 gjordes en mätning på 

kvinnors förvärvsfrekvens som visar att den har ökat betydligt och dygnsarbetstid har dessutom 

ökat sedan 1990-talet. Däremot har männen i genomsnitt tre timmar mer än kvinnor för 

återhämtning, vila och rekreation efter arbetstiden (Kågeson, 2017:32). Kågesons studier visar 

tydligt att trots att det har skett en positiv utveckling i arbetsmarknaden, så står utvecklingen 

stilla i hem- och hushållsarbetet.  

 

2.4 Kvinnans naturliga ställning 

Denna del av avsnittet består av forskning som har gjorts om kvinnan och hennes ställning i 

samhället; om den är naturlig eller ärvt. Uppsatsen belyser detta ämne för att få en förståelse om 

varför det sker en stor uppmärksamhet när en kvinna uppnår framgång. Hennes ställning har 

studerats av flera kända forskare. Kapitlet fokuserar på tre forskare; Charles Darwin, Mary 

Esther Harding och Toril Moi; som förklarar hennes ställning och anger orsaken till varför hon 
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är olik mannen. Med hjälp av att utforska denna del, tydliggörs det ett mönster av ökningen av 

skilsmässor som uppsatsen kommer att använda till analysdelen.  

 

Charles Darwin (1809-1882) menar att kvinnan är olik mannen, inte på grund av att hon är mindre 

intelligent, utan kvinnan skiljer sig från mannen i mental disposition, alltså hennes större ömhet 

och mindre själviskhet (Darwin, 1871). Mannen är mer medtävlare, han älskar rival, vilket leder 

till att han har en större själviskhet som kvinnan inte har, detta ligger i mannens natur. Darwin 

menar även att mannen har ”olycklig grundrätt” av konkurrenskraften (mannen upplever 

inombords att han vill tävla för kvinnan). Detta gör att mannen av naturliga skäl är överlägsen 

kvinnan. Darwin hävdar även att kvinnan kan höja sig till samma normer och position med mannen 

om hon anstränger sig. Men detta ligger inte i hennes natur, därför anses det inte vara ”naturligt”. 

Att flera kvinnor ska kämpa sig ur underlägsenhet stadiet kan göras genom arv av utbildade 

kvinnor (t.ex en utbildad mamma), men denna förändring sker extremt långsamt. Därför förblir 

kvinnor underlägsna än idag och har svårt att kämpa sig från det. 

Darwin menar för att en kvinna ska ha tillgång till samma standard som mannen, krävs det att hon 

är inlärd som ung att ha samma energi och uthållighet som det maskulina könet. Denna egenskap 

gör att kvinnan är jämlik mannen (Darwin, 1871).  

Mary Esther Harding menar att redan från början av civilisationen har det inträffat en övertygelse 

om att kvinnan inte är formad för att “skapa”. Harding menar att människans kreativitet är 

privilegium och kvinnan tillhör inte denna aspekt (Harding, 1971:74). Harding menar som Darwin 

att det ligger i kvinnans natur att vara underlägsen. För att hon ska uppnå framgång inom t.ex 

arbete, blir kvinnan tvungen att offra en del av hennes kvinnlighet. Eftersom det inte ligger i 

kvinnans natur att vara jämställd med mannen, skapas det en instabilitet som förvirrar mannen och 

samhället när kvinnan uppnår framgång, då det inte ligger i hennes natur. Denna samhällsställning 

förtrycker kvinnan för att upprätthålla en idealbild av hur en “riktig” kvinna bör vara, av denna 

anledning är det svårare samt sällan en kvinna väljer att uppnå framgång då det uppstår konkurrens 

mellan idealbilden av hur en kvinna bör vara och den kvinna hon önskas framstå sig att vara; en 

framgångsrik kvinna. Detta leder oftast till att en framgångsrik kvinna befinner sig mellan 

positionen att vara underlägsen mannen eller vara stark nog att kunna ta hand om sig själv, utan 

någon man, då männen anser att det ligger i dess natur att vara överlägsen kvinnan, att vara 

subjektet, försörjaren - att vara mannen (Harding, 1971:75). Harding menar att en kvinna ska 
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befinna sig i bakgrunden, bära en positiv attityd, värdesätta sig själv och lyfta upp hennes man 

(Harding, 1971:80). 

Toril Moi (2008) menar som Harding att kvinnan inte är utformad till att alstra. Moi menar att de 

sociala skillnader som existerar grundar sig i hjärnan: mannens hjärna gör det möjligt för dem att 

förstå det okända såsom upptäckter och vetenskap etc., medan kvinnans hjärna hanterar endast det 

“kända”, det vanliga och det vardagliga, hålla om traditioner och sociala tullar; hon ska ta hand 

om allting som kräver effektiv handling utan reflektioner (Moi, 2008:16). Moi hävdar att männen 

föredrar att upptäcka det nya medan kvinnan hellre vill bevara det gamla, kvinnan är konservativ 

medan mannen är progressiv (Moi, 2008:17). Ordet människa antyder en varelse som gör sig själv 

som han är och inte en naturlig art; han ses som en historisk idé, medan kvinnan är inte en fast 

varelse utan hon är “att bli”, det ligger i hennes bli som jämförs med mannen (Moi, 2008:62). 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Sökprocessen & urval av litteratur 

Detta avsnitt redovisar det aktuella kunskap som finns om det ämnesområde som uppsatsen 

framför. Tidigare forskning anpassar sig efter uppsatsens avgränsning och syfte. Teman som 

valdes ut är: äktenskapets påverkan av arbete och konsekvensen av stöd och hälsa. Dessa teman 

har en koppling till genus, parrelation och parrelations koppling till arbete. 

 

Denna studie har använt sig av bland annat google scholar, Diva Portal och Uppsalas 

Universitetsbibliotek för att finna tidigare forskning. Mycket tid har lagts för att upphitta korrekt 

fakta om tidigare forskning till denna studie, eftersom det inte fanns tillräckligt mycket tidigare 

forskning. Sökord som har använts är följande; skilsmässa bland framgångsrika kvinnor, 

framgångsrika kvinnors äktenskap och separation och sepretion mellan hetresexuella par. Sökord 

på engelska var bland annat; successful women and divorce, divorced women, women och with 

higher incomes. Avsnittet tidigare forskning har använt forskare inom sociologi och socialt arbete. 

Urval av litteratur har gjorts via att se över tidigare undersökningar som redan finns, kring 

uppsatsens ämne, för att finna svar på uppsatsens givna frågeställning. Tidigare forskning valdes 

ut noggrann med syfte att utveckla en bredare förståelse av skilsmässa när kvinnorna blir 

framgångsrika. De valda forskningarna hjälper att få en bättre förståelse om uppsatsens ämne. 
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3.2 Konsekvenser av låg stöd och hälsa 

Alan Carr (2000) hävdar att när två människor finner ett intresse i varandra som vidare leder till 

ett förhållande, utvecklas förhållandet i fyra faser. Den första fasen träffas individerna på grund av 

attraktion gentemot varandra, delar samma typ av intresse som sig själv, snarlika intelligens och 

lika värderingar. Fras två avslöjar mer om den andras individers värderingar, vilket innebär att 

paren har haft själv utlåtande konversationer som avslöjande om individens värderingar. Om dessa 

värderingar utvecklar den ursprungliga attraktionen kommer förhållandet att kvarstå (Carr, 2000). 

Under fas tre är det främst roll kompatibiliteten och graden av ömsesidighet empati gentemot 

varandra som spelar mest roll i förhållandet. Sker det en krock mellan parens roller och ömsesidig 

empati, kan det utvecklas svårigheter och spänningar i samband med att vara tillsammans. Om 

attraktionen har fördjupats tillräckligt gentemot varandra kan det bli hindren för separationen. Fas 

fyra är främst om den långsiktiga kompatibiliteten och engagemanget som hjälper parterna att fatta 

ett beslut. Om beslutet är positivt kan en lång samlivstid inträffa. Det är viktigt att förstå att när 

två individer inträder ett förhållande är det effekten av två annorlunda familjetraditioner som 

samspelas. Vilket innebär att två individer kommer från två traditioner, som är inlärd från sitt 

familjehem under uppväxten. Sedan ska mannens och kvinnans bakgrund samspelas för att bilda 

ett nytt hushåll för sig själva, varandra och barnen (Carr, 2000) Om paren inte får integrationen att 

fungera blir separation ett viktigt avsevärt beslut. Carr hävdar dessutom att det finns sex punkter 

som anses vara en fördel till ett fungerande äktenskap, vilket är; hög utbildningsnivå (såsom 

kandidatexamen och högre), hög socioekonomisk status, parterna har motsvariga intressen, 

intelligens och personlighet, sexuell kompatibilitet, tidigt eller sent stadium av familjens livscykel 

(födda barn tidigt eller senare) och senare äktenskap (för kvinnor) (Carr, 2000). Carr menar att 

dessa sex punkter är grundliga för ett tillfredsställt äktenskap samtidigt som parterna tar ett beslut 

att samarbeta mot ett fungerande äktenskap. Sker det oenighet som minskar tillfredsställelsen, kan 

detta vägleda parten i förhållandet till särskiljande (Carr, 2000). Dock behöver det inte alltid se så 

ut, då Paula Nicolson (1996) hävdar att framgångsrika kvinnor urskiljer sig från traditionella 

kvinnor. Detta inkluderar hushålls engagemanget samt att avvisa uppfattningen om att “vara” en 

kvinna. Dessa kvinnor erkänner dessutom att de gör saker för sin egen utveckling. Nicolson menar 

att kvinnor med barn upplevde konflikter i hushållsarbetet. Som lösning väljer flera kvinnor att 

anställa andra för att göra hushållsarbetet, barnomsorg osv. (Nicolson, 1996). Enligt Carr innebär 

denna brist på engagemang från kvinnan, då kvinnan inte anstränger sig för att tillfredsställa 



14 
 

hushållets behov (Carr, 2000). Carol A. Beatty (1996) skiljer sin undersökning från Carr och 

Nicolson, där hon separerar mellan de framgångsrika kvinnors hälsa, karriär och relation, för att 

få en större utgångspunkt av skilsmässa. Beatty menar att kvinnor som är över 40 års ålder och är 

karriärsdrivna och har varit karriärsdrivna under en lång period av deras liv, har ett högre 

blodtryck, än de kvinnor som inte är karriärsdrivna i lika hög grad. Dock är stress som högst för 

kvinnor som har små barn parallellt med ett krävande yrke. Kvinnor som prioritera yrke över sin 

familj upplever mer ångest och aggression. Av denna orsak menar Nicolson att kvinnorna föredrar 

att anställa andra för att göra hushållssysslorna (Nicolson, 1996). Detta påvisar att kvinnor med 

småbarn tillsammans med ett kravfyllt yrke har störst chans för skilsmässa; eftersom det är svårare 

att finna tid till att umgås med familjen. Hennes roll som fru, mamma och arbetstagare har en stor 

negativ effekt på henne, vilket berör hennes hälsa långsiktigt. Hennes främsta stora stress beror på 

normerna och förväntningar som förväntas av hennes som partner och som mamma (Beatty, 1996). 

Beatty menar att flera arbetande kvinnor upplever att de nödvändigtvis behöver ha det yttersta 

fokuset till arbetet parallellt med hushållsarbetet, till största del om hon har barn. Arbetande 

kvinnor med en väldigt hög arbetsstress, påverkar sin familjerelation. Vilket vidare leder till 

konflikt i hushållet, specifikt mellan henne och hennes partner. Trots att flera kvinnor försöker 

separera mellan stressen i arbets- och privatlivet är stressen inom både aspekterna väldigt hög, 

vilket leder till att kvinnors blodtryck ökar och stresståligheten minskar. Dessutom menar Beatty 

att flera studier rekommenderar kvinnor att det är en stor fördel för kvinnor att ha en egen inkomst; 

eftersom det fortfarande finns en del förväntningar att en kvinna ska göra majoriteten av 

hushållsarbetet av hennes partner, det gör henne inte fullt ut jämlik med honom i äktenskapet 

(Beatty, 1996). Beatty hävdar att om skilsmässostatistiken verkligen är högre för framgångsrika 

yrkesmässiga och ledande kvinnor, beror det på att dessa kvinnor har svårare att få stöd från deras 

partner, som kanske känner sig motvilliga och försummade. Beatty menar att män som är i ett 

förhållande med arbetande kvinnor har lägre nivå av arbetstillfredsställelse och äktenskaplig 

anpassning, än de med icke-arbetande fruar. Stödjande partner är viktiga för att minska kvinnors 

rollkonflikt och kvinnor som upplever både hög konflikt mellan familjeroller och arbetsroller har 

högre äktenskapliga anpassningsproblem. Beatty menar att “stöd” från kvinnornas partner är 

särskilt viktigt för gifta arbetande kvinnor, även för de utan barn. Beatty menar att framgångsrika 

professionella och ledande kvinnor som upplever limiterad eller inte tillräckligt med stöd av sin 

partner, förutse följande: A. Desto lägre stöd kvinnorna upplever från sin partner, desto högre är 
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chansen att kvinnorna upplever ångest, depression och fientlighet. B. Desto högre ledningsnivå 

kvinnan är, desto mindre stöd får hon av sin partner (Beatty, 1996).  

 

Tabell 1. Effekten av stress 

 

(Beatty, 1996:11) 

 

Tabell 1 redovisar Beattys undersökning att framgångsrika yrkesmässiga och ledande kvinnor har 

en högre nivå av ångest, depression och fientlighet. Tabellen redovisar skillnaden mellan högt 

arbetande kvinnor och lågt arbetande kvinnors ångest, depression och irritation, enligt Beattys 

undersökning (Beatty, 1996:11). 

 

Tabell 2. Relation mellan stöd och hälsa 

 

(Beatty, 1996:13) 

 

Tabell 2 redovisar hur hög ångest, depression och irritation uppkommer för kvinnorna som får lågt 

stöd av deras partner. Tabellen redovisar att depression är högsta påföljd av lågt stöd från partnern 

(Beatty, 1996:13). 

Gary A. Adams, Lynda A. King och Daniel W. King (1996) menar som Beatty, att arbete och 

familj är dubbelriktad, vilket innebär att arbete kan störa familjen och familjen kan störa arbetet 
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(Adam et.al., 1996). Adam et.al. redovisar att arbets- och familjekonflikter påverkar effekten av 

arbetet negativt och familjerelaterade resultat, som i sin tur påverkar hälsan och välbefinnande 

negativt. Vilket innebär att familjesituation påverkar arbetet och arbetet påverkar familjen. Adam 

et.al. menar att människor med hög arbetsnivå som stör familjen har större sannolikhet till 

utbrändhet och mindre arbetsglädje (Adam et.al., 1996). Vidare redovisar Adam et.al. att arbetet 

som stör familjelivet, visar positivt anknytning till depression och lägre kvalitet i familjelivet. Den 

låga kvaliteten i familjelivet leder i sin tur lägre nivå av livstillfredsställelse (Adam et.al., 1996:). 

På samma sätt kan familjen störa arbetet och besvära effekten av arbetet som leder till negativt 

arbetsresultat. Effekten av arbetet minskar främst för brist på stöd från familjen.  

 

3.3 Äktenskapets påverkan av arbete  

Anne-Right Poortman och Matthijas Kalmijn (2002) hävdar att kvinnor som arbetar heltid har 22 

% högre chans för skilsmässa, jämfört med icke-arbetande kvinnor. Poortman och Kalmijn menar 

att trots att antalet arbetande kvinnor ökar och att kvinnan tar rollen som den ”nya försörjare” i 

hemmet, så befinner sig kvinnan fortfarande under press för att upprätthålla och ta hand om 

hushållet. Kvinnans framgångsrika karriär kan leda till konflikter och konkurrens mellan hennes 

partner eller att det hotar mannen som anser sig att ha rollen som ”huvud försörjaren” i hemmet 

(Poortman & Kalmijn, 2002). 

 

Poortman och Kalmijn menar att det finns fem orsaker som gör att ett äktenskap leder till 

skilsmässa i samband med arbeten:  

1) Fruns intensitet av arbete; Att frugan arbetar är inte den viktigaste faktorn, utan det 

beror snarare på hur många timmar hon arbetar. Desto fler arbetstimmar frun arbetar, desto 

mer blir hon ekonomisk oberoende av hennes make.  

2) Fruns status i arbete; Här är det antingen ekonomiska eller kulturella aspekter som 

påverkar. Den ekonomiska aspekten innebär hög status eller hög arbetsposition som 

medför hög inkomst. Likt punkt 1, gör detta frun oberoende av hennes make och mer 

självständig. Den kulturella aspekten innebär till vilken nivå erbjuder arbetet möjligheter 

som ger henne självförverkligande eller socialitet. Frun inom den kulturella aspekten har 

högre chans för skilsmässa eftersom hon har en mer emancipatorisk attityd. Hon anser inte 
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att det är moraliskt fel att vara ifrån sin man en lång period och efter skilsmässan har hon 

det enklare att bilda ett självständigt hushåll. 

 3) Fruns potentiella arbetsmarknads success; den tredje dimensionen fokuserar på om 

fruns ekonomiska ställning är det som ökar sannolikheten för skilsmässa. Här har forskarna 

fokuserat på fruns inkomst position under äktenskapet, såsom antal arbetstimmar samt 

inkomst. En kvinna med välväxt potentiell framgång på arbetsmarknaden har en större 

chans för skilsmässa.   

4) Fruns relativa arbetsmarknadsposition; Makens arbetsposition har också en påverkan. 

En kvinna som är gift med en framgångsrik man med hög-inkomst har mer att förlora efter 

en skilsmässa, än en kvinna som skiljer sig från en låg-inkomst man.   

5) Arbetsfördelningen i hushållsarbetet och barnens uppfödning; Ett äktenskap där ett av 

paren befinner sig i en obetald arbetskraft och specialiserar sig på hushållet och barn 

uppfödningen har en mindre risk för skilsmässa. Ett mer likvärdigt äktenskap anses vara 

mer rättvist vilket ökar tillfredsställandet i äktenskapet (Poortman & Kalmijn, 2002). 

 

3.4 Befordring 

Moshe Sharabi (2017) beskriver att under flera års tid har människor diskuterad om könsroller är 

en produkt av socialisering eller en produkt av biologiska skillnader. Evolutions- och 

sociobiologiska tillvägagångssätt redovisar att kvinnor har större vilja att uppfostra barn än män 

och är mindre lämpade för ett arbetsliv som kräver konkurrenskraft, aggressivitet och 

organisationspolitik (Sharabi, 2017). Dessa könsskillnader beror på kultur och förändringarna över 

tiden beror på sociala trender, vilket vidare leder individen till det som anses vara “feminin” och 

“maskulin” yrken (Sharabi, 2017). Hävdar att strukturen, kulturen och arbetsplatsen i en 

organisation återspeglar en bild av en ideal anställd eller ideal chef, alltså de förväntningar som 

finns av en anställd med en viss typ av roll, ska passa in med den kulturella bilden av maskulinitet 

snarare än femininitet (Sharabi, 2017). Dessutom förväntas det att individer med en viktig roll att 

prioritera arbetet över familjen och hushålls ansvaret för att lyckas med sitt krävande yrke (Sharabi, 

2017). Förväntningarna är bland annat att vara fysisk närvaro på jobbet under flera timmar än deras 

avtal än anställda som har lägre arbetsposition. Föräldrar med en hög arbetsposition som försöker 

balansera sitt livs- och arbetsområde genom att minska närvarande timmar på jobbet, möter 

motstånd från arbetsgivare och kollegor, eftersom de varken förstår eller accepterar föräldrarnas 
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önskan att minska arbetstiden (Sharabi, 2017). Johanna Rickne och Olle Folke (2019) studerade 

konsekvenserna för mäns och kvinnors förhållanden av att befordras till en framgångsrik yrkesroll. 

Undersökningen gjordes på gifta par som har blivit befordrades och i genomsnitt varit gift i 20 år, 

med en skilsmässofrekvens på 2,000 personer som har uppnått yrkesrollen som 

kommunstyrelseordförande, riksdagsledamot eller chef/ VD mellan år 1990-2014 (Folke & 

Rickne, 2019). 10 % av de kvinnor som blir befordrade är skilda inom tre år efteråt. Rickne och 

Folkes analys består av vanliga särdrag hos kvinnor som skiljer sig, indikerade en koppling mellan 

parbildning och den destabiliserande rollen för kampanjen till en hög yrkesroll. Par som bildades 

på ett mer jämställdhets nivå upplevde inga ökad konflikter som kan leda till skilsmässa. 

Skilsmässor ökade bland par där kvinnor fokuserar på mannens karriär i förhållandets tidiga 

stadium. Detta resultat indikerar en koppling mellan äktenskapsmarknaden och arbetsmarknaden. 

Rickne och Folke hävdar att så länge äktenskapsmarknaden huvudsakligen producerar par som 

specialiserar sig på mannens karriär, kan detta mönster bilda förhinder för jämställdhet i 

framgångsrika arbetspositioner. Prioritering av mannens karriär är fortfarande vanlig över hela 

världen, även i progressiva länder såsom Sverige (Folke & Rickne, 2019). Dittills det finns lite 

specialisering i motsatts riktning - hushåll där hustrun har den dominerande tjänsten och maken 

tar huvudansvaret över barnomsorg och hushållet - kommer den genomsnittliga kvinnan att möta 

större stress i familjelivet när hon försöker få en mycket krävande yrkesroll. Denna undersökning 

bekräftas även av Beattys och Sharabi studie i ovanstående del. Enligt Rickne och Folke är orsaken 

till kvinnornas långsamma karriärklättring, är att kvinnorna har svårt att kombinera mellan en 

krävande arbetsplats och ett fungerande privatliv. Enligt Rickne och Folke är det paren som 

påbörjat en relation med lika hög arbets driv - ökar jämställdhets nivå mellan dem, genom tiden 

de är tillsammans - till skillnad från de par som börjar förhållandet med fokus på mannens 

arbetsroll och hans driv till att bli befordrad. Rickne och Folke menar att vikten av ett missförstånd 

mellan paren grundar sig på de förväntningar paren har av varandras beteende, kan vara en stor 

orsak till separation. I de flesta fallen beror det på kvinnans och mannens tillfälliga ståndpunkt i 

den tidiga fasen av relationen, som har en inverkan på parens framtida relation. Kvinnor i 

traditionella äktenskap har högre möjlighet till skilsmässa efter att ha blivit befordrad. Rickne och 

Folke menar att paren står inför anpassningskostnader när kvinnan ursprungligen är underordnad 

och sedan blir mer framgångsrik än hennes make. Rickne och Folke upptäckte att den grundliga 

resultat av skilsmässa efter kvinnans upphöjda yrkesroll härledas av att kvinnor väldigt oftast 
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befinner sig i ett förhållande som från begynnelsen fokuserar på mannens karriär, medan män inte 

gör det (Folke & Rickne, 2019).  

 

3.5 Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 

“Bland familjer där kvinnor har hög inkomst ökar risken för separation, likaväl som när kvinnor 

lägger mer tid på betalt arbete” - Nilsson, et. al. (2009:20) 

 

Karina Nilsson, Anne Hammarström och Mattias Strandh (2016) diskuterade i en artikel om 

skilsmässor i Sverige. Artikeln består av en djupgående undersökning som fokuserar på 

skilsmässor och separation med hjälp av tioårig longitudinell studie, med startår 1993. Nilsson och 

Strandh menar att familjestrukturen har förändrats betydligt genom åren. Flera diskussioner 

återkommer till temat om familj förändringen beror på att kvinnan arbetar. Dock är det förväntat i 

dagens samhälle att båda parter deltar på arbetsmarknaden och att mannen deltar i hushållsarbetet 

och omvårdnaden av barnen (Nilsson, Hammarström & Strandh, 2016). Nilsson och Strandh studie 

fokuserar på ‘specialization and trading’ - modellen, som fokuserar på kvinnor deltar i betalt 

arbete, vilket leder till mindre tid för familjen och hushållsarbetet, som vidare leder till potentiella 

konflikter samt ökad stress. Kvinnors deltagande i arbetsmarknaden med egen inkomst skapar en 

utmaning mot normerna av hur ett äktenskap ‘ska vara’, att männen har försörjare rollen och 

kvinnan har ansvaret för hemmet (Nilsson, et al., 2016). 

. Nilsson och Strandh menar som flera forskare att kvinnans egen inkomst gör henne oberoende 

av mannen och har större möjlighet att ta sig ur ett missgynnande förhållande. Det är dessa aspekter 

och främst ett ökat ekonomiskt oberoende som är det centrala i ‘specializations and trading’ - 

modellen. Nilsson och Strandh hävdar att orsaken till att kvinnor med hög inkomst och som lägger 

mer tid på betalt arbete beror på att traditionella roller i hushållet (samt i samhälle) förändras, 

minskar stabiliteten i äktenskapet.  

 

“Större resurser och ökat oberoende innebär lägre skilsmässo trösklar och således högre 

skilsmässo risker” - Nilsson, et. al. (2009:21) 

 

När kvinnors deltagande på arbetsmarknaden med inkomst samt lägger mycket tid i lönearbete b 
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lir allt mer vanligare kommer risken av separation sjunka (Nilsson, et al., 2016). Äktenskap där 

kvinnor upplever ojämlikt och orättvist har högre chans för separation än kvinnor i ett 

jämställdhet förhållande och jämlikt fördelat hushållsarbete. Nilsson och Strandh menar mäns 

deltagande i hushållsarbetet och barnomsorg har påvisat en risk för nedsänkning av separation. 

Minskningen beror dessutom på vilka förväntningar paren har av varandras roller samt hur nöjda 

de är; upplever kvinnan ojämnt fördelat hushållsarbeten, ökar risken för skilsmässa (Nilsson, et 

al., 2016).  Frances Camilleri-Cassar (2017) menar att Sverige visar sitt stöd och försöker finna 

lösning mellan kvinnors- och mäns arbetsliv samt familjeliv och främst föräldrar genom att 

minska föräldrarnas arbetstid, när de har småbarn, med tre strategier för jämnare arbetstid, vilket 

är: 1. Sveriges politik gör arbetslivet mer lik mäns genom att tillsätta (nästan) heltidsarbete, 2. 

Kvalitets deltidsanställning för män, för att göra mäns liv mer lik kvinnors, och 3. Kortare 

arbetsveckor som medför jämställda arbetstider med få deltidsarbetare (Cassar, 2017). Cassar 

hävdar att kvinnors arbetsmarknadsbeslut påverkas negativt när de blir mödrar. Redovisar att 

män är mer villig att minska sina arbetstimmar än kvinnor som är anställda när de blir föräldrar. 

Kvinnor är mer villiga till att vara underställd och vill öka sina timmar. Cassar menar att 

könsskillnaderna i arbetet har att göra med könsrelaterade mönster och ojämlikhet i samhället, 

t.ex. kvinnornas “dubbla skift” av betalt och obetalt arbete, då de gör mer av vårdarbete i 

hemmet (Cassar, 2017).  

 

4. Teori 

Detta kapitel fokuserar på uppsatsens teoridel som består av tre forskares teorier; Simone De 

Beauvoir, Sylvia Walby och Kate Millet. Början av teoridelen görs en kort redovisning om Simone 

De Beauvoirs teori. Uppsatsen använder Beauvoir teori för att få en förståelse om synen på 

kvinnan och mannens uppfattning om den självständiga kvinnan. Vidare redovisas patriarkat av 

Sylvia Walby och Kate Millett. Syftet med Walby och Millet är att fånga en uppfattning om män 

styr samhället och hushållet. 

 

4.1 Kvinnans underordnade ställning 

”Eva skapades inte samtidigt som mannen, hon tillverkades varken av en annan substans eller av 

samma stoff som användes för att modellera Adam, hon togs fram ur den förste mannens revben – 

hon var tillägnad mannen” - Simone De Beauvoir (1949:195). 
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Simone De Beauvoir (1949) hävdar bland annat att kvinnan skapades för att rädda mannen från 

sin ensamhet. Beauvoir menar att det ligger i hennes natur att vara underordnad; hon ska lyda, 

respektera och komplettera hennes man. Kvinnan är av naturen olik mannen och är medvetet 

undergiven. Hon ska tillåta att han kroppsligt äger henne (Beauvoir, 1949:194). En kvinna är inget 

man föds till utan något man blir genom att förneka att hon är i likhet med mannen och att endast 

när hon accepterar sig själv som den andra, den underlägsna, blir hon en kvinna. En ”riktig kvinna” 

är inte hon som bär kvinnokroppen och uppfyller honans funktioner genom moderskapet och 

sexualiteten utan den ”riktiga kvinnan” är hon som går med på att hon är den andre; eftersom fler 

kvinnor inte accepterar detta längre, skapas ett smärtsamt sår i mannen; att kvinnan är en like 

(Beauvoir, 1949:315). Beauvoir menar att en självständig framgångsrik kvinna står i motsats till 

hennes kvinnlighet, eftersom mannen vill att hon ska göra sig till den andre, hon ska vara ett objekt. 

Beauvoir menar att det är svårare för kvinnorna att vara en självständig varelse med sitt kvinnliga 

öde. Vilket tenderar att det uppstår förvirring för männen när de ska uppfatta kvinnorna som sociala 

individer och ett köttsligt byte (Beauvoir, 1949:316). Av denna anledning är det bekvämare för en 

del kvinnor att blint underkasta sig till slaveri “än att arbeta för att frigöra sig” (Beauvoir, 

1949:316). Men Beauvoir menar att kvinnan ljuger när hon påstå sig att gilla hennes situation som 

den underordnad, eftersom hon inte upplever sig vara självständig.  

 

4.2 Patriarkat 

Sylvia Walby (2011) menar att patriarkat är ett system av sociala strukturer och metoder där män 

dominerar, förtrycker och utnyttjar kvinnor (Walby, 2011:20). Dock måste det påpekas att alla 

män och kvinnor inte befinner sig i dessa strukturer. Walby hävdar att social struktur är ett viktigt 

begrepp som menar att man avvisar det biologiska determinism och idé att varje enskild man tillhör 

en dominerande ställning, medan varje enskild kvinna tillhör en underordnad. Enligt Walby består 

patriarkat av sex strukturer: den patriarkala produktions relation i hushållet, patriarkala relationer 

i betalt arbete, patriarkala relationer i staten, manligt våld, patriarkala relationer i sexualitet och 

patriarkala relationer i kulturinstitutioner (Walby, 2011:20).  

  

Dessa sex punkter identifieras som verkliga samt djupa strukturer. Dessa sex punkter innebär: 
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– Patriarkal produktions relation i hushållet: Walbys första punkt. Syftet är att kvinnan har 

den yttersta tvångsinlösta hushållsarbetet över familjen, män eller sambo. Kvinnor som 

inte har egen inkomst från arbetslön, kan bli utnyttjad för hennes svaga position. I 

utbyte för hennes arbete, kan hon få pengar eller underhållning.  

– Patriarkala relationer i betalt arbete: Kvinnor uteslutas för att uppnå bättre arbetsformer 

och tillsätta dem på arbetsplatser som anses vara mindre skickliga.  

– Patriarkala relationer i staten: Staten anses vara patriarkat, samtidigt som det är en 

kampplats och inte en monolitisk enhet. Staten har ett patriarkalt intresse i politiken 

och handlingar.  

– Manligt våld: Manligt våld är ett beteende som kvinnor upplever från män, på grund av 

hennes handlingar. Våld mot kvinnor är legitimerad av staten eftersom staten inte väljer 

att ingripa, likaså gällande våldshandlingar, sexuella trakasserier, våldtäkt etc.  

– Patriarkala relationer i sexualitet: Syftet med denna struktur är att kvinnan inte har 

samma rättigheter som mannen.  

– Patriarkal relationer i kulturinstitutioner: Strukturen beskriver hur en kvinna ska, samt 

bör se ut, bete sig och klä sig enligt religioner, utbildning och media. (Walby, 2011:20-

21). 

 

Trots kvinnornas utveckling i dagens samhälle, så uppfattas de fortfarande mindre arbets värda än 

män. Walby skiljer mellan den offentliga och den privata patriarkat; Inom den offentliga 

patriarkaten är det staten som har den översta makten samt kontrollen (eller påverkan) på kvinnans 

roll i samhället, medan inom privata patriarkat är det de ansvar kvinnan har i hushållet som bland 

annat trycker ned hennes position. (Walby, 2011:23-24).  

 

4.3 Maktordning 

För att förstärka Walbys teori, kommer uppsatsen dessutom nämna Kate Millett (1970) som likt 

Walby menar att patriarkat är när det maskulina könet är socialt i högre ställning än kvinnan. 

Millett menar att förhållandet mellan könen är av politisk natur och ett kollektivt system som man 

föds in i (Millett, 2012:33). Hela samhällssystemet är uppbyggt på att inöva könen redan från 

barndomen, in i patriarkatets ideologi. Allt från familj, skolgång, böcker, filmer, religion etc. gör 

barnen redo inför positionen som den underordnade och överordnade som de ska tillhöra under sin 
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livstid. Patriarkat kan variera från land till land, t.ex patriarkat i Sverige skiljer sig starkt från 

Saudiarabien. Relationen som spelas mellan mannen och kvinnan är densamma som spelas i 

politiken. Millett redovisar definitionen av politik som är “... alla sådana relationer som bygger 

på en maktstruktur, sådana arrangemang som innebär att en grupp människor behärskas av en 

annan.” (Millett, 2012:32). Beteckningen är att kvinnans och mannens relation präglas av foglighet 

och prevalens, med anknytning av politiken. Millett menar att det maskulina har rätten att ha makt 

över det feminina, av födslorätt. Mannen har makten över samhället och därför har han även 

makten över kvinnan. Med anledning av att vårt samhälle, såsom alla andra samhällen genom 

historiens tid, är patriarkat (Millett, 2012:33). Patriarkat har minskat betydligt i Sverige, om vi 

observerar historien, men en del som har överförts genom arv har bestått.  

Mannens makt har inget att göra med den fysiska styrkan utan det har snarare att göra med “[...] 

god taganden av ett värdesystem av icke-biologiskt ursprung.” (Millett, 2012:35). “Familj” är 

patriarkaliska samhällets fundamentala redskap och därför blir dess roller prototypiska (Millett, 

2012:41). Kvinnans ställning i ett patriarkaliskt samhälle vilar på hennes ekonomi. Vilket innebär 

att hon blir accepterad och respekterad främst av det maskulina könet om hon är välsituerad. Precis 

som hennes ställning i samhället är endast ställföreträdare genom hennes man- och hennes 

ekonomi (Millett, 2012:47). 

 

4.4 Sammanfattning av teori 

Simone De Beauvoirs teori betraktades ansenlig då studien fokuserar på män, kvinnor och 

skilsmässa. Att koppla kvinnans framgång som lyfts upp i denna uppsats med Beauvoirs teori om 

“den riktiga kvinnan” kan innebära att orsaken till skilsmässa grundar sig på att kvinnan inte vill 

göra sig till “en riktig kvinna”. Denna teori blir väsentlig då det blir viktigt att förstå om uppsatsen 

finner ett samband mellan Beauvoirs teori om kvinnan med respondenternas svar. Patriarkal är 

betydelsefullt till denna uppsats eftersom det är viktigt att förstå mannens roll i samhället och 

hushållet för att finna ett mönster om det existerande patriarkatet kan vara orsaken till skilsmässa. 

Uppsatsen fokuserar på Sylvia Walby och Kate Milletts teori om patriarkal. Det finns flera likheter 

mellan Walby och Millett, men de tillsammans förstärker teorin om patriarkatets mening i 

uppsatsen. Denna undersökning försöker finna en koppling om patriarkatet kan vara orsaken till 

att det sker en skilsmässa, då patriarkat innebär att mannen är den dominanta och Beauvoir menar 

att mannen inte vill ha kvinnan likvärdig med honom.  
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5. Metod & Material 

Detta kapitel presenterar forskningens tillvägagångssätt, vilka metod och material som har 

använts och hur det har utnyttjas i studiet. Kapitlet introducerar intervjupersonerna som har ställt 

upp till undersökningen, genom en kort sammanfattning om varje person. Vidare presenteras 

bearbetningen av data, uppsatsen validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Vetenskapsfilosofiskt perspektiv  

När det gäller att göra en empirisk uppsats används oftast antingen den hermeneutiska eller 

fenomenologiska ansatsen. Till denna uppsats används den hermeneutiska ansatsen som innebär 

att ”tolka”. Kort sagt är hermeneutik tolkningslära – som går ut på att hitta dolda sammanhang, 

men även att förstå vad författaren eller respondenten från en intervju ”verkligen” menar (Engdahl, 

1977:8). Jag kan inte beskriva ordet hermeneutik bättre än Horace Engdahl (1977) som redovisar 

att: 

 

”Hermeneutik vill lära oss hur vi ska tolka och vad det innebär att tolka. Som tanke disciplin 

pendlar hermeneutiken således mellan praktiskt arbete med texter och kunskapsteoretisk reflexion 

över förutsättningarna för tolkning och förståelse; hermeneutik inbegriper alltid sin egen 

metateori.” - Horace Engdahl (1977:7).  

 

Ord som sägs av en respondent under en intervju eller text som ska läsas från bl.a forsknings 

böcker och vetenskapsartiklar är benämningar som ska tolkas. För att det ska tolkas krävs det att 

ha förståelse för orden. Denna ansats kommer att utnyttjas till att tolka de olika svaren från 

respondenterna för att finna likheter men även skillnader i deras svar. Ansats ska dessutom hjälpa 

mig att koda svaren från respondenterna under analysdelen. Enligt Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014) kan kvalitativa forskare genom användning av hermeneutiken fått kunskap om 

att analysera personer de intervjuar på samma sätt som man analyserar texter och ge 

uppmärksamhet åt den kontextuella tolkningshistorien (Kvale, 2014:74). 

 Jag valde hermeneutik över fenomenologisk ansats på grund av att fenomenologi fokuserar på 

medvetandet och livsvärldar, respondentens erfarenheter och exakta beskrivningar etc; dessa 

exemplar som beskriver fenomenologiska syfte indikerar att denna ansat inte är relevant för min 
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studie för att erhålla svar på både uppsatsens frågeställning men även svar från respondenten 

(Kvale, 2014:75). Min uppgift är att tolka andras tolkningar.  

 

5.2 Kvalitativ metod 

Studien använder sig av den kvalitativa metoden för att kunna besvara den valda forskningsfrågan, 

i form av semistrukturerade intervjufrågor. Valen av metoden betraktas som naturligt att använda 

till uppsatsens forskningsfrågor. En del av den kvalitativa metoden syftar på att fokusera och 

beakta öppna, mångtydig empiri som ska kategoriseras och kodifieras (Bryman, 2017:454-458). 

Eftersom uppsatsen är intresserad av framgångsrika kvinnor och separation, blev kvalitativa 

metoden lämpligaste forskningsstrategi. Studiens kodifiering sker genom att finna likheter och 

skillnader i kvinnornas ordval, erfarenheter och åsikter (Bryman, 2017:458, 477).  

Alan Bryman (2017) nämner fyra aspekter av kvalitativa forskningen - uppsatsen refererar till en 

utav dessa fyra som förespråkar emotionalism. Emotionalism innebära möda av människans 

erfarenheter och dess mening, alltså människans inre faktum. Emotionalism ansågs relevant till 

uppsatsen, då jag som författare saknar kunskap och är främmande av äktenskap, skilsmässa och 

befordrad i arbetsmarknaden (Bryman, 2017:46). Bryman redovisar dessutom om 

interpretativistisk (tolkning inriktad), vilket innebär att inriktningen tränger in till att uppfatta den 

sociala verkligheten och hur informanterna till uppsatsen uppfattar denna verklighet. Som 

författare ska jag tolka samt förstå informanternas sociala verklighet för att finna svar till 

uppsatsen frågeställning (Bryman, 2017:52). Kvalitativ metod ger möjlighet för respondenterna 

att uttrycka och tänka över deras svar, upplevelser och åsikter (Bryman, 2017:563). Bryman 

upplyser även om den begränsade tiden som tillkommer med kvalitativa metoden, vilket är 

nackdelen med denna metod. En enskild intervju tar flera timmar (i detta fall; flera dagar) att 

verkställa. Till detta inräknas; forma passande intervjufrågor, varje enskilt intervju (i mitt fall 

åkte jag mellan olika städer och län) och transkriberingen för att vidare inleda analysdelen. Av 

samma orsak fanns inte möjligheten att intervjua flera informanter (Bryman, 2017:262). 

 

5.3 Semistrukturerad intervju  

Bryman (2017) redovisar om semistrukturerade intervjufrågor, vilket innebär att forskaren har 

färdigställda frågor att ställa till informanterna, som forskaren och informanterna förhåller sig till 

(Bryman, 2017:260, 563). Det är samma frågor som ställs i ordning till alla informanter till 
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uppsatsen. Semistrukturerade intervjufrågor innebär att informanterna har rättigheten att besvara 

frågorna som de själva beviljar kring det givna temat (Bryman, 2017:563). Semistrukturerade 

intervjuer upplevdes mest väsentligt till uppsatsen, då jag bedömde att det blir simpelt för 

respondenterna att besvara frågorna, då detta är för flesta av respondenterna första intervju. 

Dessutom blir det tryggare för mig som forskare att tillhandahålla en metod som 

semistrukturerade intervju, då jag inte är speciellt erfaren av att utöva ett forskningsprojekt som 

detta.   

 

5.4 Avgränsning & Urval 

Undersökningen är avgränsat till studier av kvinnor som har upplevt separation av partner med 

orsak av hennes framgång inom hennes yrke. Jag undersöker kvinnor i Sverige, men hennes 

kultur/etnicitet eller vart hon är född har avräknats. Kvinnornas ålder som har använts till 

undersökningen har varit mellan 27-65 år. Kvinnornas ålder valdes inte i förväg, utan fokuset 

grundade sig på att finna kvinnor som uppnådde kravet. Det fanns två viktiga kriterier som 

begärdes innan intervjun. Kraven var att 1.kvinnorna har upplevt skilsmässa eller har erfarenhet 

utav separation, med orsak av hennes arbetsinkomst. Kvinnorna får vara omgifta och befinna sig i 

en relation under intervjuns gång. 2. Kvinnorna ska vara framgångsrika inom sitt yrke, vilket 

visserligen är svårt att bedöma men en hög titel och arbetsposition var förutsättningen. Jag 

fokuserade på att intervjua kvinnor inom olika åldrar, livsbakgrund och arbetsyrke. Kvinnorna som 

blev intervjuade var från Skåne, Stockholm och Uppsala. Intervjun skedde genom att vi träffades 

i en lugn miljö. Sex av sju intervjuer skedde hemma hos respondentens hem, medan en av sju var 

på ett hotell i Helsingborg som respondenten valde ut. Vid receptionen på hotellet fanns en lugn 

avdelning anpassad till människor som vill ha möten. De kvinnor jag har intervjuat har antingen 

vuxna barn eller inga barn alls. Efter att jag såg över uppsatsens syfte, frågeställning samt 

ämnesområde, valde jag att intervjua kvinnor som har separerats från sin partner på grund av 

karriär-relaterade anledningar. Jag var bekant med en äldre kvinnas framgångsrika karriär och 

valde därför att kontakta henne för att göra en intervju. Samma person ledde mig vidare till hennes 

kontakter, kvinnor som är framgångsrika och som gärna valde att ställa upp på intervjun. 

Uppsatsen använder sig av det Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena 

Wängnerud (2012) beskriver som snöbollsurval, som innebär att författaren får hjälp med att hitta 

enheter, som de i sin tur kan hjälpa författaren att ytterligen hitta nya enheter (Esaiasson et.al., 
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2012:189). På så sätt rullar “bollen” vidare tills författaren bli nöjd. Detta sätt av urval är bra för 

att undersöka en viss typ av samhällsgrupp, där de känner flera människor inom samma grupp 

(Esaiasson et.al., 2012:189), vilket innebär att en framgångsrik kvinna kanske känner fler kvinnor 

som är framgångsrika. På detta får jag kontakt med nya kvinnor som ställer upp till undersökning. 

Risken med detta urval är att det endast innehåller analysenheter från en delmäng av en begränsad 

population, som författaren ska jämföra urvalet med populationen med egenskaper som är kända 

(Esaiasson et.al., 2012:190). Jag gjorde en förstudie innan jag intervjuade respondenter i 

uppsatsen. Förstudiet användes inte till uppsatsen. Jag förberedde frågor som användes till 

intervjun, som varade i 45 minuter. Med hjälp av förstudiet, visste jag vilka frågor som jag var 

tvungen att förbättra, ändra eller ta bort för att besvara uppsatsens frågeställning. Förstudiet gjordes 

på en bekant och var endast ett test för att vägleda bland annat om uppsatsens frågor var givande 

och vad jag bör tänka på samt förbereda innan varje intervju.   

 

5.5 Introduktion av respondenterna 

Kvinnorna jag intervjuade är helt anonyma. Där av kommer jag att presentera dem med siffror och 

deras yrkesroll för att läsaren ska få en tydligare bild av vilka kvinnor jag intervjuade: 

Person 1. – Är en äldre pensionerad kvinna. Hon ägde ett stort, väldigt framgångsrikt 

företag, som hon för drygt ett år sedan sålde vidare för flera miljoner kronor. Hon var gift 

i över 24 år, därefter valde hon att separeras eftersom hans avundsjuka ökade samtidigt 

som hans kontroll över henne växte desto mer hon växte i arbetet. Det var hennes enda 

äktenskap i hennes liv, sedan valde hon att endast fokusera på karriären och hennes barn 

efter att hon och hennes man separerades. Jag kommer göra en djupare analys om person 

1 under analysdelen, där jag beskriver hur separationen tog tillväga, då hennes situation 

var oförväntad och chockade mig.  

 

Person 2. – Är en författare och högt utbildad inom sitt yrke. Hon är den enda kvinnan som 

är i topp av hennes karriär. Hon har varit gift tre gånger; hennes tredje skilsmässa skedde 

några veckor innan intervjun. Person 2 ville inte diskutera mycket om just skilsmässan, 

utan hon menar på att de ville olika saker i livet. 
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Person 3. – Är en kvinna som är personalchef för två restauranger. Hon har upplevt 

skilsmässa två gånger och “förhållandes separation ett antal gånger” som hon själv säger. 

Anledningen för separation i hennes sista förhållande berodde på brist på tid att umgås med 

hennes partner.  

 

Person 4. – Är kårchef och ledare inom en institution för försvarsmakten. Hon är dessutom 

medlem i flera organisationer där hon har hög status och en viktig roll på hennes 

arbetsplats. Hon har varit gift och skilt sig en gång. Anledningen för skilsmässa berodde 

på att hon var mer driven och motiverad än honom. 

 

Person 5. – Är en kvinna som börja studera efter äktenskapet och fick en högre roll än 

hennes ex-make. På grund av hennes yrke och arbetslön som med tiden blev högre än 

hennes ex-makes arbetsinkomst skapades instabilitet i deras äktenskap. Detta ledde till en 

del bråk mellan paren, som vidare ledde till skilsmässa. 

 

Person 6. – Är en kvinna som arbetar inom en institution inom myndigheten. Hon hade ett 

eget litet företag, som hon sedan sålde. Person 6 har kandidatexamen, eget företag 

samtidigt som hon arbetade inom myndigheten, skapades en osäkerhet hos hennes partner 

(som hon själv säger) som ledde till att han ville ha kontroll över henne och behandlade 

henne illa, som vidare förde relationen till separation. 

 

Person 7. – Är en kvinna som har bosatt sig i London och arbetar inom bank. Några dagar 

innan intervjun gjordes flyttade hon Stockholm för att jobba som investerare. Under ett 

halvår i hennes relation efter att hon blev befordrad bestod hennes energi och 

uppmärksamhet endast till arbetet. Jobbet kräver; jobba från morgonen 8-9 till midnatt alla 

vardagar och många arbetstimmar under helgen. Detta ledde till separation från hennes 

partner, eftersom hon prioriterade jobb och hade sällan tid att umgås med hennes partner. 
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5.6 Bearbetning av data 

Uppsatsen använder systematiserad undersökning med tankestruktur. Klargöra tankestruktur 

innebär att lyfta fram det väsentliga innehållet i texten så läsaren kan begripa innehållet (Esaiasson 

et.al., 2012:211). Oftast är det ämnen som har varit viktig i samhällsdebatter, då uppsatsen nämner 

bland annat jämställdhet, patriarkat och traditioner, upplevdes tankestruktur passande. Via 

operationaliseringen som görs med samband av att sätta ihop innehållet, har författaren enklare att 

uttolka det empiriska materialet (Esaiasson et.al., 2012:55). Detta gör författaren då svaren från 

respondenterna inte alltid uppfattas som tydliga och för att hitta dold text eller “budskap” används 

denna undersökningsstrategi (Esaiasson et.al., 2012:55-56). Operationaliseringen innebär att 

idealtyper som är användbara till undersökningen måste innehålla element som är jämförbara med 

verkligheten (Esaiasson et.al., 2012:143). Inför bearbetningen av data gjordes en skriftlig 

transkribering från inspelningen av intervjun som var mellan 50-90 minuter. Transkribering skrevs 

på word dokument på datorn, ordagrant. Detta tog långt tid, eftersom jag spelade om mitt material 

ett antal gånger.  

Efter att transkriberingen var färdigskrivet, valde jag att dela upp svaret från respondenterna i fyra 

delteman: Känslor, värderingar, samhälle, tradition. Det blev enklare samt smidigare att se över 

mitt empiriska material, jämföra, finna skillnader samt likheter mellan respondenternas svar på ett 

tydligt och säkert sätt. De fyra deltema som även är nyckelord, valdes ut efter att transkriberingen 

var färdigt skrivit på word.  

Uppsatsen använder öppen kodning, vilket innebär att kodningen inträde efter att all transkribering 

var färdigt skrivit på word och jag som författare hade en enklare möjlighet att finna nyckelord, 

genom att finna likheter och skillnader mellan respondenternas svar, som jag därefter kategoriserar 

(Bryman, 2016:690). Kategoriseringen gjordes genom att finna vilka ord har använts flera gånger 

under samma eller annat tillfällen (Bryman, 2017:692). “Samma” innebär under samma fråga, 

medan “annat” innebär ett annat tillfällen under intervjuns gång. Jag delade upp meningarna och 

ord som har samma innebörd, i olika färger, där varje färg representerar ett del tema. På detta sätt 

fann jag det som var mest betydelsefullt att nämna i analysdelen, som jag kan använda till 

kodningen. Kodningen gjordes genom att lägga tillsammans meningar och ord med samma färg 

för att observera mönster, upprepande ord och enklare kunna jämföra. 
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Tabell 3. Kodnings ram  

Övergripande tema Kategori  Koder Exempel på kodat text 

Patriakal & 

underlägsenhet 

Upplevelser -Påverkade av 

föräldrar 

-Samhällsstruktur 

-”Mannen ska vara den framgångsrika” 

  

 Åsikt -Inte rättvis 

-Arv 

-Inlärd beteende 

-”Så ligger han underlägsen till kvinnan så kan 

han känna sig hotad på grund av vad som är 

implementerat i honom” 

Försörjare- roll Erfarenhet -Svårigheter 

-Fungerar i början 

-Brist på stöd 

-Negativitet 

-”Han var tyst i början, sen var han tvungen att 

yttra sig” 

  

  Känslor -Stress 

-Påverka hans ego 

-Osäkerhet 

-Stress 

-Depression 

-Sorg 

-”Han brukade jätteofta slänga jätte negativa och 

kränkande kommentarer” 

Dynamik Upplevelse -Påfrestning 

-Konkurrens 

-Avundsjuka 

-Bitterhet 

-Brist på förståelse 

-”Då tyckte han att jag inte var mig själv längre” 

  Konflikt -Separation 

-Självmord 

-”Det gick så långt att jag ville skiljas. I samband 

med det då så tog han livet av sig” 
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Kodningen i tabell 3 valdes ut efter att alla respondenterna blev intervjuade och transkribering var 

färdig. På detta sätt kunde jag läsa igenom mitt material och finna likheter och skillnader.  

Uppsatsen fokuserar på kvinnornas upplevelse och åsikter om bland annat patriarkal och 

underlägsenhet. Svaren som upprepas från respondenterna inom “upplevelser” kategorin i tabellen, 

är att det är en samhällsstruktur samt att det denna samhällsstruktur fortfarande existerat på grund 

av föräldrarna, som för det vidare till sina barn. Kvinnornas åsikt var bland annat att det är orättvist, 

det beror på arv, det är ett inlärt beteende. Kvinnan som har försörjare rollen i hushållet kan fungera 

i början, men med tiden blir det svårare, speciellt när kvinnan upplever brist på stöd av hennes 

man. Känslorna var en sammanfattning från försörja rollen och dynamik delen. Kvinnorna menar 

att mannens osäkerhet, avundsjuka eller brist på stöd var en jobbig period i deras förhållande. Flera 

kvinnor menar att dynamiken i hushållet upplevdes destruktivt. Denna upplevelse medförde stress 

och depression, vilket överensstämmer med Beattys undersökning (Beatty, 1996). Dynamiken 

fokuserar på upplevelser och konflikter i hushållet, där de flesta upprepade ord var bland annat 

avundsjuka och separation. De flesta återupprepade orden var bland annat; arv, kultur, mannens 

ego, konkurrens, hennes roll i samhället och stöd. Dessa ord har varit återupprepande under flera 

olika tillfällen med varje respondent, när de har velat förklara vad orsaken till skilsmässa i deras 

fall har berott på. För exempel att en respondent nämner att orsaker till skilsmässa i hennes fall 

grundar sig i stort sett på kvinnosynen som har skett via arv. Ordet arv har används av flera 

respondenter under samma eller annorlunda ståndpunkt. Detsamma gäller de resterande 

återupprepande orden.  

5.7 God forskningssed 

Bryman (2017) redovisar det etiska principer för samhällsvetenskapliga forskning, som jag har 

använt mig av för att ta hänsyn till involveringen av informanterna som intervjuades till 

uppsatsen. Med noggrann- och säkerhet följer uppsatsen de fyra forskningsprinciperna som är; 

informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2017:170). I början av intervjun sker en sammanfattning av uppsatsens syfte och vad som ska 

undersökas. Jag klargör för respondenten att de själva bestämmer om de vill svara på den givna 

frågan och att de när som helst kan avbryta intervjun och gå. Under en kvalitativ 

forskningsintervju är det lätt hänt att intervjupersonen delar med sig mycket av sitt privata liv, 

erfarenhet och åsikter. Därför valde jag att förmedla hur deras information kommer att användas 
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och att de kommer vara helt anonyma (trots att vissa godkände att jag kunde dela deras identitet) 

(Bryman, 2017:170). Konfidentialitetskravet innebär att ingen kan ta del av intervjupersonernas 

personuppgifter förutom jag som är författare till uppsatsen (Bryman, 2017:170). 

Nyttjandekravet är den fjärde punkten av forsknings principer, syftet med denna del är att 

datainsamlingen används endast till att uppnå uppsatsens syfte med undersökning(Bryman, 

2017:171). Dessa fyra forsknings principer förmedlade jag noggrant till informanterna. 

 

5.8 Validitet & Reliabilitet 

Litteraturen definierar validitet på följande sätt; “1) Överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiskt fel; och 3) att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter.” (Esaiasson et.al., 2012:57). 

Esaiasson et.al., 2012) hävdar att validitet är det mest centrala problemet och den svåraste delen i 

forskningen. Syftet med validitet är att forskaren mäter det hen påstår att mäta. Detta är svårare att 

göra i en kvalitativ forskning, då det inte görs någon mätning, utan forskaren är snarare ute efter 

att tolka fenomen. Därför kan det uppstå svårigheter att mäta det forskaren har avsett att mäta. 

För att jag ska uppnå hög validitet, formar jag intervjufrågorna så nära uppsatsens syfte, 

frågeställning och ämnesområde som möjligt. På detta sätt kan jag mäta det som har skrivits i 

uppsatsen. Mina ledande frågor under intervjun var för att få en bättre förståelse av 

respondenternas svar, utan att kliva ut från ämnet (Bryman, 2017:465). Detta var uppsatsens 

svåraste del, men med hjälp av respondenterna som var villiga att fokusera på det givna ämnet blev 

det enklare att inte gå ur temat. Respondenternas berättelser är det jag grundar uppsatsen på, därför 

läggs det stor vikt på frågorna. Detta leder till en säker validitet. 

 

För att jag skulle uppnå en hög reliabilitet valde jag att ställa samma frågor till alla respondenter, 

men följdfrågorna varierade, via detta fick jag annorlunda svar av respondenterna som jag kunde 

koda med i analysen. Det gav mig en säkerhet att respondentens svar verkligen var deras åsikter, 

känslor och syn på de frågor jag ställde (Bryman, 2017:465). Reliabiliteten kan ses som svår att 

uppnå till denna uppsats eftersom intervjupersonerna skulle kunna svara annorlunda på frågorna 

om intervjun ägde rum vid ett annat tidpunkt. Men eftersom uppsatsen består av erfarenhet av 

separation, jag som författare är säker på att det är samma erfarenhet respondenterna kommer att 
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dela med sig, men kanske annorlunda åsikter; detta leder till svårigheter med att uppfylla 

reliabilitet, då jag inte vet om de hade ändrat sin åsikt och vissa av sina svar (Bryman, 2017:467). 

Ett lätt hänt problem är att informanterna väljer att förmedla ett mer socialt accepterat svar och 

därför utelämnar information som är betydligt viktigare för uppsatsen. Därför är det viktigt att 

behålla en neutral min så respondenten inte formar sitt svar till något (de tror) uppsatsen söker. 

Vilket leder till att det ger fel bedömning i slutsatsen. För att undvika detta använde jag följdfrågor 

(Bryman, 2017:468). 

 

6. Analys 

I detta kapitel kommer jag att analyser och tolka min datainsamling av det empiriska materialet 

med hjälp av uppsatsens teoridel. Här nämns även andra tidigare forskare som Darwin för att 

hjälpa analysdelen med att jämföra respondenternas svar. Jag har sammanlagt analyserat 7 

respondenter; om deras syn på patriarkal och underlägsenhet, parrelationer i förhållandet såsom 

‘kvinnan i försörjare rollen’ och dynamiken i hushållet av hennes framgång.  Jag tolkar deras 

erfarenheter och konsekvens på framgångsrika kvinnors relation till deras partner. Mycket fokus 

har lagts på det förflutna, för att på detta viset finna en orsak i processen av separation. All citat 

är från kvinnor med deras åsikter och erfarenheter. All kurstillat text i höger indrag är uttal från 

kvinnorna som intervjuades till uppsatsen.  

 

6.1 Överordning 

När jag intervjuade informanterna om deras åsikt om patriarkal, blev svaren likartad av dem alla: 

det är arv från tidigare generation som förs vidare till barnen, främst av föräldrarna. Det var viktigt 

att förstå kvinnornas perspektiv av patriarkal, eftersom flera forskare menar att patriarkal är en 

struktur där männen har den dominanta ställningen och kvinnor uteslutas för att uppnå en position 

som är högre och bättre än männen (Walby, 2011:22). Detta gäller både i hushållet och 

arbetsmarknaden.  

Jag frågade dessutom kvinnorna om det ligger i kvinnans natur att vara underlägsen, då flera 

forskare bland annat Darwin menar att så är fallet (Darwin, 1871), eller om det är en 

samhällsstruktur. Jag valde att lägga ihop dessa två frågor (patriarkal och underlägsenhet) 

tillsammans i analysdelen, eftersom jag detekterade en sammankoppling.  
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Jag delade in respondenterna i två kategorier då jag märkte en tydlig fördelning: kategori A och 

B; eftersom respondenternas svar var likartad med en del men inte lika mycket med andra, 

angående just detta ämne. Innan jag nämner respondenternas svar vill jag uppge skillnaderna och 

likheterna mellan kategori A och B. När jag frågade respondenternas om patriarkal och 

underlägsenhet - valde alla av någon orsak att nämna en historia från religion. Vissa av dem 

nämnde det med syfte att analysera om detta var skälet till att hierarkiska ordningen mellan mannen 

och kvinnan ser ut idag, medan andra nämnde denna historia och menade att från begynnelsen var 

kvinnan underlägsen av naturen, för hon föder barnen och är mer omhändertagen medan mannen 

vill ut och jaga för att försörja familjen, men med tiden har det blivit en samhällsstruktur. Alltså 

kategori A tror att det är ett inpräglat beteende, medan andra tror att det handla om mannens och 

kvinnans natur (Darwin, 1871). Historien som alla nämnde var Eva och Adam och revbenet, som 

Simone de Beauvoirs citat i teoridelen (Beauvoir, 1949:195).  

  

“Samhället har gjort eller lärt oss bland annat att kvinnan ska vara underlägsen, mannen 

ska ta in pengar till huset och mannen ska vara den framgångsrika. Man har lärt sig genom 

alla år och genom alla samhällsstrukturer att det är mannen som ska vara den 

framgångsrika. Så ligger han underlägsen till kvinnan så kan han känna sig hotad på grund 

av vad som är implementerat i honom inte på grund av att kvinnan känner att han är 

underlägsen.” - Person 4. Kategori A. 

  

Person 4 menar att samhället är den yttersta orsaken till att könen upplever att de har en standard 

som måste upprätthållas. Person 4 menar att detta är ett samhällsideal som människor har hållit för 

troligt och förts vidare från generation till generation. Person 4 beskriver att det är en föreställning 

om hur det ska vara, av den orsaken blir det svårt att omskapa normen, då det är ett inpräglad 

beteende och idé om hur mannen och kvinnans roll bör eller ska vara i ett förhållande.    

  

En av respondenterna berättade;  

  

“Det är inte hennes natur att hon ska vara underlägsen, utan hon har blivit tvingad. 

Omständigheterna har gjort att hon har blivit tvingad till det. Sen finns det starka kvinnor 

som sätter ner foten och säger “detta här går jag inte med på”. Och får slåss, för levnaden. 
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Och vi behöver sådana kvinnor, för att utvecklas. [...] Kvinnan har samma rättigheter och 

möjligheter som en man, det ska inte finnas någon skillnad. Det ligger inte i hennes natur 

någonstans att vara underordnad. Men, skillnaden uppstår av arv som jag tidigare sa och 

från samhället. Det är mestadels föräldrarna som påverkar hur barnen ska tänka och det 

uppfostras in till det." - Person 1. Kategori A. 

  

Person 1 menar att yttre omständigheter har satt kvinnan i den position där hon har blivit 

underlägsen. Person 1 fortsätter med att beskriva att patriarkal är en struktur som bör övervinnas 

via att det finns starka kvinnor som går emot samhällsstrukturen och att besegring sker när kvinnan 

har kontroll över sig själv och är självständigt. Person 1 menar även att föräldrarna har ett starkt 

inflytande på sina barn och barnens åsikter lär formas efter föräldrarnas perspektiv på vissa saker 

och ting och att detta kan självklart omformas pga. påverkningen av omkretsen med åren, såsom 

av vänner, skolan etc. men person 1 menar att det är föräldrarna har den största påverkan.  

  

Vidare berättar en respondent; 

 

“Det har varit naturligt från början. För mannen gjorde allt och kvinnorna gjorde 

hushållssaker. Med tiden har det börjat ändras för kvinnan tar mer initiativ, hon börjar 

jobba. Först har det börjat naturligt sen har det blivit att samhället gjorde det till en norm. 

När kvinnan är framgångsrik går hon emot sin natur. Det finns män som är stolta över sin 

kvinnas jobb men de flesta stör sig på det.” - Person 5. Kategori B. 

  

Person 5 lyfter upp samhällsförändringen som har skett av att kvinnor tar initiativ att vilja arbeta. 

Person 5 fortsätter med att förklara att flera män inte stöttar kvinnors val av att vilja arbeta, kan 

vara de män som fortfarande anser det vara ovanligt att en kvinna presterar så mycket tid och 

energi på arbete som är utanför hemmet. Person 5 menar dessutom att kvinnans underlägsenhet 

var naturlig från början men med tiden har det blivit en samhällsnorm som har gjort det svårare 

för kvinnan att ta sig ur den samhällsnormer. Person 5 fortsätter med att beskriva att kvinnans 

underlägsenhet framställs som att hon går emot hennes natur om hon blir framgångsrik, alltså 

befinner sig i en position vid mannen. Denna åsikt från Person 5 beskriver Millett med; trots att 

Sverige är ett utvecklat land så existerar patriarkat fortfarande, fast inte i lika hög grad som i andra 
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länder. Person 5 beskrev att det är samhället “... som har gjort det till en norm”, Millett håller med 

person 5:s synpunkt, genom att beskriva att det är samhällsstrukturen som sätter ett mönster till 

vilka normer som ska existera (Millett, 2012:32), dock kan kvinnan befria sig från 

samhällsstrukturen genom hennes ekonomi (Millett, 2012:47). Detta innebär att; då fler kvinnor 

har börjat ta initiativ som person 5 beskriver, menar Millett att detta är orsaken till 

samhällsstrukturen har börjat förändrats (Millett, 2012:47).   

  

6.2 Försörjare rollen 

Att kvinnor ska eller kan ha försörjare rollen blev ett ämne som blev väldigt djupgående i 

diskussionerna, med varje respondent jag intervjuade. Jag kommer att ta upp några slutliga svar 

från respondenterna, så att läsaren får en bild av likheter och skillnader som gavs i svaren. 

  

Person 7 hade lite svårt med att öppna sig om sitt förhållande i början och flera gånger ville hon 

undvika vissa samtalsämnen, tills hon blev bekväm och valde att dela med sig av det hon var trygg 

med: 

  

“Jag hade försörjare rollen i mitt förhållande. Jag tjänade mycket mer än honom och tog 

hand om hushållet för han aldrig ville göra något, såsom handla hem mat, laga mat eller 

städa när jag hade tid. Jag hade städerska en gånger i veckan för jag hade råd med det 

[...]Jag hade redan en framgång position i mitt arbete när jag träffade honom och han 

visste att jag var driven. Vårt förhållande funkade inte till slut eftersom jag jobbade långa 

arbetstimmar och prioriterade arbetet före mitt förhållande. Försörjare rollen funkade 

med det var jättejobbigt. Han brukade jätte ofta slänga jätte negativa och kränkande 

kommentarer till mig för att jag ska “komma ihåg min plats” kanske, såsom “du vore inget 

utan ditt jobb” eller när jag inte fixade mig var jag okvinnlig. Äsch jag är så glad det tog 

slut.” - Person 7 

  

Person 7 menar att kvinnan kan ha försörjer rollen ifall partner är hjälpsam och stödjande. Person 

7 beskriver att det är viktigt att båda paren lyfter upp varandra och motstå att vara avundsjuk. I 

hennes fall var mannen glad över att hon var driven då det motiverade honom; dock ansåg person 

7 att i slutändan betyda det inget när han ständigt ville påminna henne att hon måste fixa sig för 
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att se kvinnligare ut eller påpeka andra saker som han anser vara fel på henne. För att balansera ut 

hennes tid och tillfredsställa hennes partner, valde person 7 att visa sin kvinnlighet på andra sätt, 

som att ta hand om hushållet. I hennes fall var det inte tillräckligt och hon fick ständigt höra att 

hon var okvinnlig eftersom hon prioriterade karriär över hennes förhållande och hennes tid att ta 

hand om sig själv - hon tog inte hand om sig själv lika mycket som han önskade. När det gäller 

känslor så berättade person 7 att förhållandets upplevdes väldigt jobbigt och ensamt. Dessutom 

beskrev hon att hon behövde ständigt se ut på ett visst sätt för att gottgöra eller visa uppskattning 

till honom, såsom att sminka sig, när hon egentligen bara vill ligga i mjukiskläder efter jobb eller 

när hon var ledig. Person 7 upplevelse reflekterar till det Beauvoir beskriver att kvinnan står i 

motsatt till hennes kvinnlighet, eftersom mannen begär att den “riktiga kvinnan” ska göra sig till 

ett objekt och inte en lika (Beauvoir, 1949:315). Beauvoir beskriver att männen börjar att godta 

den situation han befinner sig i och det är endast då kvinnan kan leva i hennes framgång utan att 

slitas i den (Beauvoir, 1949:316). 

  

En annan respondent berättade följande: 

 

“Han tvättade, diskade och städade. Han gjorde rätt mycket faktiskt. Det var såklart 

någonting han önskade slippa göra och att jag skulle göra det istället. Men det gjorde inte 

jag. Han var tyst i början, sen var han tvungen att yttra sig. Så kvinnan kan ha försörjare 

rollen i början, men i längden kan det påverka honom. Jag tror så här, att från början när 

de träffades och kvinna från början har mer pengar så är det lättare, än om mannen från 

början tjänar mer pengar än henne, sen så tjänar hon mer än honom med tiden. Då tror 

jag att det kan vara konflikt.” - Person 1 

  

Person 1 menar att maken uppfattar att han inte utvecklas och endast står stilla på samma plats 

inom sitt yrke. Medan kvinnan utvecklas och får en viktigare roll i arbetet, vilket kan synas via 

hennes arbetsinkomst. Person 1 menar dessutom att människan kan bli bekväm och inte gilla 

förändringar. Person 1 fortsätter med att beskriva att inträder en person i en relation, förväntar han 

eller hon sig att det ska vara på ett visst sätt resten av tiden med endast små förändringar, som inte 

ändrar mönstret av förhållandet. Sker något som kan påvisa att jag har utvecklats kan det skapa en 

obekvämhet hos den andra parten då hen anser att jag står på samma plats. Flera av respondenter 
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har beskrivit att deras män upplever att hon har förändrats efter att hon börjar tjäna en 

arbetsinkomst som är högre än hans, respondenterna fortsätter med att förklara att så är inte fallet, 

utan skälet är att kvinnorna blir upptagna med annat, som tar hennes tid från att t.ex. umgås med 

familjen. Person 1, 5 och 7 förklarade att de upplevde konkurrens i hushållet, för de hade högre 

arbetsinkomst än deras män. Darwin menar att konkurrensen beror på att det ligger i mannens 

natur att vara tävlingsinriktad (Darwin, 1871), medan andra forskare menar att; det har absolut 

inget med mannens naturliga ställning, utan snarare på samhällsnormerna (Walby, 2011:20). 

Person 1 beskriver att kvinnan kan ha försörjare rollen i hushållet, men då krävs det att hon redan 

i början av förhållandet har högre ekonomi än honom, eller visar att hon är driven och att hon 

kommer klättra mot framgång. Dock så motbevisar person 7 person 1 åsikt, då hon från början av 

förhållandet var mer framgångsrik än hennes partner innan de träffades och hon upplevde 

utmaningar, som jag tidigare nämnde. Till detta måste jag tillägga ett citat från en av respondenter; 

  

“Det gnager mer hos män i ett ojämställt förhållande, än om det vore i ett jämställt. I mitt 

nuvarande äktenskap så delar vi på allt och vi är extremt jämställda. Om jag vill starta ett 

projekt eller vara med i någon förening så stöttar han mig.” - Person 4 

  

Person 4 menar att förståelse och stöd är en extrem viktig del i ett fungerande förhållande. Person 

4 förklarar att den stora orsaken till skilsmässa beror på missförståelse; eventuellt är detta 

anledningen att vissa män tar kvinnans framgång som konkurrens enligt person 4. För att återvända 

till person 7:s fall. Person 7:s partner visste om hennes framgång redan när de började träffas, men 

ändå blev det besvärande med tiden; enligt person 4 kan det bero på brist på förståelse mellan 

parterna.  

  

En av respondenten gav ett intressant svar angående försörjare roll: 

  

“Jag tror att män tycker att det är mindre trevligt att en kvinna tjänar mer än honom. Men 

jag tror också att det finns män som tycker att det är fantastiskt underbart också. Men den 

första är majoritet och det är som jag sa det kulturella, asså blir det mer och mer att 

männen är “hemmafrun” och kvinnorna försörjer så blir det naturligt om 50 år.” - Person 

2 
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Person 2 menar att allt har med kulturen att göra. Person 2 nämnde kultur flera gånger under 

intervjuns gång. “Det är där grunden och det är just den delen som bör fördjupas” i beskriver 

person 2. Hon fortsätter med att beskriva att män tycker att det är mindre trevligt när en kvinna 

tjänar högre än honom är en följd av kultur och normer. “En del män kan tycka det är skönt samt 

bra när deras partner är driven och framgång” enligt person 2 kan bero på att majoriteten av 

kvinnor i hans omkrets är framgångsrika på ett eller annat sätt. Person 2 fortsätter med att beskriva 

att om kvinnor har försörjare rollen från och med idag till 50 år framöver så kommer detta skapa 

nya normer och synsätt som gör det naturligt för kvinnor att ha försörjare rollen. 

  

“[...] För det är inte framgång som drar dem tillsammans. Det är inte det som gör att dem 

matchar ihop. Men det kan dock skapa problem. Om någon av partner känna “utanför” 

typ. Att liksom han blir hotad av henne eftersom han känner sig mindre av vad samhället 

har sagt att han ska vara och hon blir utmattad av hans dåliga ambitioner. ” - Person 3 

  

Person 3 i ovanstående text menar att samhället är uppbyggt i en position där mannen har en viktig 

befattning som han måste hålla för att uppfylla samhällsnormerna. Därför kan han uppleva “hot” 

när hon blir mer framgångsrik än honom. Person 3 menar att det inte är för att han inte vill att hon 

ska lyckas, utan snarare att han inte vill att omgivningen ska förminska hans värde. Walby nämner 

att det inte är alla män som tänker “att omgivningen förminskar hans värde” (Walby, 2011:20) 

såsom person 2 förklarar. Men eftersom patriarkal fortfarande existerar så förekommer fortfarande 

vissa förväntningar av mannen och kvinnans roll i ett förhållande (Walby, 2011:20). Person 3 

beskriver även att kvinnan blir utmattad av hans dåliga ambitioner, vilket kan vara en orsak till 

separation.  

  

6.3 Dynamiken i hushållet 

För att besvara hur framgång kan påverka äktenskapets dynamik, kommer jag att fokusera på några 

respondenter åt gång, då jag inte hinner fördjupa mig i alla. Jag kommer att fokusera på person 1 

och person 6. 

Person 1 redovisade hur hennes äktenskap separerades när vi diskuterade dynamiken i hushållet 

och äktenskapet efter hon blev framgång. Hennes svar både chockade och berörde mig. 
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“Jag blev distriktschef i ***, ett *** och då hade jag bott hemma i 10 år, jobbade hemifrån. Och 

då fick jag mer ingångslön än han som hade jobbat på *** i 15 år.  Då hade han åsikter och 

synpunkter, han tyckte att det var fruktansvärt. Han störde sig på det väldigt. Och till låga pall så 

fick jag tjänstebil också. Han blev helt galen. Och då tyckte han att jag inte var mig själv längre. 

Jag blev inte den kvinnan som han önskade att ha. Men sen blev han lite avundsjuk, för jag började 

klä bättre, än vad jag gjorde när jag gick hemma, så där kom svartsjukan in. Jag blev mest 

förbannad, jag tyckte att han var löjlig. Det var då det började att jag börja tänka “sådant kan 

jag inte ha det längre”. Och så började han tyvärr att dricka lite för mycket, i detta här 

sammanhang. Jag tycker egentligen att han skulle vara glad för min skull, men det är så typiskt, 

det här med att männen inte klarar av att kvinna går vidare på något sätt. Utvecklas på något 

annat sätt, medan dem är kvar i det samma. Man kan inte säga att alla män är så eller att alla 

kvinnor är så, det finns varianter på det hela. Sedan kan jag inte förstå att man inte kan glädjas 

åt varandras framgång, när man är gifta. [...]Han var ju inte van med det. Och det gick så långt 

att jag ville skiljas. I samband med det då så tog han livet av sig. [...]Grunden var då att jag ville 

skiljas, för jag har aldrig velat vara beroende. Och jag var utåtriktad och hela den biten, så han 

började förbjuda mig saker och ting, jag fick inte gå ut och träna handboll t.ex. Utan jag skulle 

vara där han ville.” - Person 1 

  

Det som hände med person 1 i ovanstående text, var att när hennes karriär tog fart och började 

blomstra så trycktes hans självkänsla ner enligt person 1. För kollar på de normer samt ideal som 

finns vad “den perfekta mannen ” är och “den perfekta kvinnan” är så blir det en press som sätts 

på varje individ. Om man inte uppnår dem ideal det finns så kan man glida mot ångest och 

depression (Beatty, 1996). Så medans hennes liv tog fart och hennes ambitioner började uppnås så 

kände han sig förminskad som man (Walby, 2011:20-21). Som man kan läsa i hennes text så har 

han med desperata försökt kontrollera henne och hennes ställning innan hon tog beslutet att lämna 

honom, i samband valde han att avsluta sitt egna liv. Beauvoir beskriver att det sker ett smärtsamt 

sår hos maken när hans kvinna vill vara en like eller högre än honom (ekonomiskt) (Beauvoir, 

1949:316). I flera år var person 1 ett objekt till mannen som Beauvoir beskriver, där hennes roll 

var den underordnade. När hon steg mot framgång och blev mer än det han förväntade sig (t.ex. 

högre arbetsinkomst än honom) ansågs hon vara i motsats till hennes kvinnlighet, vilket skapar en 
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förvirring för mannen (såsom “det är inte sådant det har varit förut och det är inte såhär det ska 

vara”) (Beauvoir, 1949:316). Även Millet beskriver att kvinnan ekonomi är det som gör kvinnan 

självständig och respekterad av det maskulina könet (Millett, 2012:47). 

 

Respondent 6 beskriver hennes dåvarande situation på följande sätt; 

 

“[…] För jag tror att en mindre framgångsrik man kan känna sig hotad av en framgångsrik kvinna. 

Återigen av erfarenhet från mitt eget förhållande. Mitt ex hade ingen utbildning, vare sig i 

gymnasium eller högskola. Han kände sig hotad när jag tog examen. För han visste att jag hade 

både studenten och examen och han hade inget av dem. Fast han hade eget företag. Och det blev 

ännu mer påtagligt när jag började komma in i den branschen, med företagare. Och man märkte 

han kände sig hotade och dem uttryck kom fram på sättet han behandlade mig på, då både psykisk- 

och fysisk misshandel har ägt rum. Så att nej jag tror inte det. Men det behöver inte vara så i alla 

fall. Det måste finnas jättemycket förståelse. För jag tror att det handlar mycket om osäkerheten 

hos personen. Om den personen inte är så osäker, då kan den ha mer förståelse att det är ok att 

en kvinna är mer framgångsrik. Men oftast när en person inte är framgångsrik så har de svårt att 

få den bilden. Till och med framgångsrika män har svårt med en framgångsrik kvinna. Det är 

norm som har kommit långt tillbaka att kvinnan har tagit hand om hemmet medan männen 

försörjer, det är nu på senare tid som kvinnor vill komma upp i den nivån där männen är och vill 

befinna sig i och vi har kämpat väldigt hårt och mycket.” - Person 6 

  

I ovanstående text upplyser person 6 om sitt liv i ett destruktivt förhållande där mannen har ett 

stort behov av att behålla sin maktposition (Walby, 2011:21). Detta beteende tros ha kommit 

ursprungligen från kulturen samt familjen men har fått en starkare rot med tanke på hans position 

i arbetslivet enligt person 6. Här speglas också hans osäkerhet av sig då kvinnan är på väg upp i 

sin karriär. Då hon tagit sig tid att skaffa sig utbildning och har höga ambitioner, där har hon enligt 

mannen satt sig själv som konkurrent och inte partner till honom. I hans ögon är kvinnan en 

underordnad för honom, då hon ändå varit stark och kämpat med sin karriär har han tagit till våld 

mot henne (Walby, 2011:15). Försökt trycka ner henne och få henne att avstå från de möjligheter 

hon skapade för sig själv. Walby beskriver att våld mot kvinnan är ett beteende som fortfarande 

kan ses vara vanligt i flera situationer, då det är en konsekvens av kvinnans handling (Walby, 
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2011:20-21). I detta fall gjorde person 6 sig till konkurrent mot hennes man som inte är van med 

kvinnor med hög position eller väletablerad. 

 

7. Diskussion och slutsats 

Under följande avsnitt presenteras en sammanfattning av studiens resultat. Vidare görs en 

diskussion som kopplar resultatet till metod, tidigare forskning och uppsatsens teori. Slutet av 

avsnittet förvisar implikation för forskning, praktik och det metodologiska valet.  

 

7.1 Summering 

Denna uppsats undersöker grunden till varför sannolikheten för separation ökar bland kvinnor som 

är framgångsrika, samt dynamiken i hushållet och hennes relation till hennes man när hon tjänar 

en arbetslön som är högre än hans. Uppsatsen använder en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjufrågor och en hermeneutisk ansats för att fånga en bredare förståelse av kvinnornas 

erfarenheter, genom att tolka deras ord. För att göra detta möjligt har uppsatsen lyft upp tre 

frågeställningar, som är följande; 1. Hur påverkar framgången, dynamiken och maktordningen 

kvinnans relation med hennes partner, 2. Hur upplever framgångsrika kvinnor relationen till sin 

partner med lägre ekonomisk makt, och 3. Vad är orsaken för skilsmässa och separation hos 

framgångsrika och maktfulla kvinnor. Uppsatsens undersökning är anpassad till att besvara 

uppsatsen frågeställningar. Uppsatsen studerar endast kvinnor som är framgångsrika och tjänar 

högre arbetsinkomst än hennes partner. Under genomförandet av det empiriska materialet fann jag 

att det förekommer en gemensam ståndpunkt hos dessa kvinnor, vilket ökar pålitligheten, vilket är 

att möjligheten för separation ökar för framgångsrika kvinnor, eftersom de har gått emot de 

kvinnliga samhällsnormerna, som flera av respondenterna väljer att benämna. Uppsatsen har 

kommit fram till med hjälp av respondenternas svar att orsaken till separation är för kvinnorna 

upplevde att dynamiken i förhållandet blev väldigt destruktiv och krävande, då kvinnorna behövde 

göra flera saker för att gottgöra deras män, när dem egentligen inte hade energi, ork eller tid till 

det han begärde. Kvinnorna misstänker att grunden till det destruktiva och krävande kommer från 

deras mäns osäkerhet, vilket blev en orsak till separation. Kvinnor som tjänade högre 

arbetsinkomst än deras män upplevde att han med tiden påverkades av det negativt genom att tycka 

att hon har “förändrats”, medan respondenterna beskriver att hans lägre arbetsinkomst inte 

påverkade henne. Detta visas när jag ställde respondenterna frågan om kvinnor med försörjare 
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rollen; då flera menar att det blev jobbigt då hon hade stort ansvar på jobbet och ansvar över 

hushållssysslorna och han ansågs inte vara stöttade, detta vidare leda till separation.  

 

7.2 Diskussion mellan analys och metod samt tidigare forskning 

Den kvalitativa metoden upplevdes avgörande till denna undersökning, då jag ansåg 

semistrukturerade intervjufrågor var mest fördelaktigt till datainsamlingen, eftersom 

respondenterna uttal läggs i fokus och deras svar observeras noggrant, för att sedan tolkas, med 

hjälp av den hermeneutiska ansatsen. Semistrukturerade intervjufrågor gjordes på sju 

framgångsrika kvinnor. Intervjun blev genomförbar med hjälp av en bekant kvinna via ett 

snöbollsurval; en framgångsrik kvinna som vidare ledde mig till en annan framgångsrik kvinna 

osv. Det svåra med denna del var att finna kvinnor som uppfyller uppsatsens krav, eftersom inte 

många kvinnor var gifta, men majoriteten hade en partner som de separerades från med orsak av 

att hon ville vara framgångsrik. Med detta motiv, formades uppsatsen krav om, genom att 

uppsatsen inte skiljer mellan skilsmässa och separation, då grunden av separation med orsak av 

hennes framgång eller arbetsinkomst är tyngdpunkten. Till detta ansågs den hermeneutisk ansaten 

mest passande. Ansatsen var väldigt hjälpsam till studien, både när det gällde att koda och 

analysera. Det finns inget rätt eller fel i respondenternas svar. Det var deras erfarenheter och åsikter 

som var det centrala. Respondenternas meningar användes för att finna likheter och skillnader 

mellan varandra; det återkommande ord från respondenterna delades i övergripande tema, där de 

sedan delades in i kategorier för att sedan kodas (se tabell 3). Uppsatsens metod tillsammans med 

ansatsen var ett väldigt väl gående sätt att samla in material som passar in i uppsatsens syfte och 

besvara uppsatsen frågeställning. Innan materialet till resultatet var möjligt att samla in, behövdes 

jag granska tidigare studier kring uppsatsens ämne. Detta gjordes främst innan jag intervjuade 

respondenterna. Att studera tidigare undersökningar var väldigt betydelsefullt, för att få en inblick 

om området och ämnet med anknytning till uppsatsens syfte. Anne-Right Poortman och Matthijas 

Kalmijn (2002), Johanna Rickne och Olle Folke (2019) visar att chansen till skilsmässa ökar när 

en kvinna blir framgångsrik, samband med Carol A. Beatty (1996) undersökning kring brist på 

stöd från kvinnornas partner som leder till sämre hälsa och högre stress hos kvinnorna. Vilket 

innebär att forskarna redovisar att brist på stöd från parten leder till skilsmässa, eftersom kvinnor 

har svårt att kombinera mellan en krävande arbetsplats och ett fungerande förhållande (Folke & 

Rickne, 2019; Adam et.al., 1996), vilket respondenterna i uppsatsen bekräftade, genom att 
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beskriva bland annat att dynamiken i förhållandet upplevdes destruktivt då hon inte upplevde 

support. Jag uppfann att uppsatsens resultat lik stämmer betydligt med uppsatsens tidigare 

forskning och att det fanns ett samband mellan tidigare forskning som valdes ut till uppsatsen, då 

det fanns samhörighet. Respondenternas erfarenheter passade främst in i Poortman och Kalmijn 

punkt 1 och 3 av de sex grundorsaker till skilsmässa i deras forskning (se tidigare forskning). Flera 

respondenter menar att deras män började kräva mycket från kvinnorna eller försökt styra och 

bestämma över dem, beror på osäkerheten, främst i mannen, enligt respondenterna. Hans osäkerhet 

eller dåliga självförtroende är en aspekt som ingen av tidigare forskning nämnde. Punkt 3 fokuserar 

på kvinnors ekonomiska ställning; respondenterna beskriver att deras män ansåg det besvärligt när 

kvinnorna tjänade högre arbetsinkomst än honom, vilket Poortman och Kalmijn också nämner. 

Paula Nicolson (1996) studie beskriver att framgångsrika kvinnor skiljer sig från traditionella 

kvinnor, då de bland annat väljer att prioritera saker annorlunda som gynnar dem, vilket inkluderar 

hushållssysslorna och uppfattningen om att “vara” en kvinna. Detta kopplar jag ihop med Alan 

Carr (2000) studie om attraktion. Då Alans undersökning visar att ett förhållande kan fungerar om 

båda parterna är villiga att kämpa och om attraktionen finns där. En av respondenterna berättade 

att hennes partner ständigt påpekade främst hennes utseende och det fanns ingen ömsesidig empati 

gentemot henne. Detta tolkar jag med hjälp av Carrs studie och av respondentens erfarenhet - hon 

orkade inte med att han inte stöttade henne och attraktionen mellan varandra minskades, blev 

separationen enda utvägen. 

 

Uppsatsen hade förmodligen fått annorlunda slutsats om flera intervjuer hade gjorts, eller flera 

personer som diskuterat de givna frågeställningarna i en grupp för att observera nya åsikter. Dock 

var det viktigt att förstå respondenternas erfarenheter, så valet av metod som används i uppsatsen 

var mest passande. Uppsatsen hade dessutom fått ett annorlunda svar om den utgick utifrån en 

annan metod såsom kvantitativ metod, med t.ex. enkätfrågor. Dock hade uppsatsen varit mer ytligt 

då det är slutna frågor med ja och nej svar samt korta kommentarer (Bryman, 2017:259) och det 

väsentliga i uppsatsen var att förstå orsaken till separation. 

 

7.3 Diskussion mellan analys och teori 

Teoriavsnittet valdes ut eftersom de framstod som passande till uppsatsens syfte och frågeställning 

och kunde användas i resultatet i ett tillfredställande sätt. Teoriavsnittet har fokusen varit 
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patriarkal och kvinnans underordnade ställning, för att försöka finna om detta har någon påverkan 

på och orsaken till kvinnans separation när hon är framgångsrik. Simone De Beauvoir (1949) 

beskriver att kvinnan går ifrån det hon har blivit artad till genom att hon vill vara lika med mannen. 

Hennes kvinnlighet förnekas genom att hon kämpar sig till en framgångsrik position i samma eller 

högre nivå än mannen. Hennes teori passar in i alla respondenter eftersom de har erfarenhet av 

separation med orsak av deras samhällsställning i samband med deras arbetsinkomst. I 

resultatdelen visas ett mönster av separation med grund av brist på support från männens sida. 

Beauvoir menar att kvinnans samhällsställning i modern tid, som gör henne jämställd med mannen, 

framställs fortfarande ovanligt i vissa aspekter för mannen och därför kan det leda till skilsmässa. 

Enligt respondenterna beror detta på det patriarkala samhället och samhällsnormerna. Det 

patriarkala samhället har skapat ett mönster som inkluderar kvinnans underordnade ställning. 

Respondenternas svar i resultatdelen visar att det patriarkala mönstret minskar genom åren, desto 

fler framgångsrika kvinnor det finns. Eftersom patriarkal överförs främst från föräldrarna. Flera 

respondenter uppgav att patriarkal i samhället och hushållet existerar fortfarande, men inte i 

samma höga nivå i Sverige som i andra länder såsom Saudiarabien, av den orsaken anses det 

fortfarande ovanligt när kvinnor arbetar flera timmar utanför hemmet.  

 

7.4 Implikationer för forskning 

Resultatet i denna undersökning framför att flera kvinnor separeras när de har ett krävande yrke 

parallellt med ett förhållande, speciellt när förhållandet mellan paren inkluderar barn. Eftersom 

patriarkala mönster i samhället fortfarande existerar, så förväntas det i flera förhållanden, att 

kvinnor ska ha det yttersta ansvaret över hushållsarbetet och omvårdnad till barnen. Skilsmässa 

utvecklas hos framgångsrika kvinnor eftersom det är brist på stöd från mannen i hemmet, vilket 

ökar kvinnornas stress. Hennes höga arbetsinkomst kan dessutom leda till konkurrens i hushållet 

som vidareutvecklar ett destruktivt förhållande. Flera respondenter menar att det destruktiva 

beteendet grundar sig på en osäkerhet hos mannen, för att inte anses underlägsen på grund av 

samhällsnormerna. Dessa samhällsnormer förs vidare av främst föräldrarna.  

Till vidare forskning, kan forskaren undersöka männens syn på maktstruktur och arv. Om de 

upplever press från samhället, normer och föräldrar, men även från sin partner. Ett ytterligare 

intressant ämne, är att studera männens perspektiv av hans framgångsrika kvinna, varför de 

separeras och undersöka männens perspektiv av att ha en framgångsrik kvinna som arbetar långa 
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timmar utanför hemmet. Till vidare forskning kan forskaren undersöka maktstrukturen mellan 

homosexuella par, då det oftast finns en av parten som är mer maskulin eller feminin än den andre. 
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Bilaga 1: 

Intervjufrågor 

1. Anser du att vara “underlägsenhet” sker via arv? 

2. Kan det sociala livet ändra kvinnans syn på underlägsenhet? Alltså att det sociala livet gör 

att hon accepterar inte vissa saker av från sin partner (eftersom hon inte vill bli dömd av 

hennes vänner). 

3. Kan en framgång kvinna komma bra överens med en mindre framgång partner? Om ja/nej 

varför samt hur. 

4. Tror du att en kvinnas framgång är en hot för mannen? - Tror du att framgång och motgång 

kan ha någon påverkan av föräldrarna, speciellt mamman? - Vad tror du det händer med 

en man som har en kvinna som är mer framgångsrik än honom? - T.ex är det skillnad om 

hon uppnår mer framgång i hennes karriär än honom under åren de är tillsammans. 

5. Flera forskare menar att det ligger i kvinnans natur att vara underlägsen. Vad tror du om 

detta? - Tror du då att kvinnor som är framgångsrika går emot hennes natur? 

6. På vilket sätt ses kvinnor som objekt idag? Går det att vara kvinnlig utan att ses på detta 

sätt? 

7. Kan en kvinna ha “försörjare rollen” i en hushåll, utan att det blir konflikter mellan mannen 

och kvinnan? 

8. Om kvinnan är framgångsrik, är hon då“misslyckad” i andra aspekter i hennes liv, för att 

ha en god och hälsosamt förhållande? - Vidare fråga; eller en kvinna som är framgångsrik 

behöver hon komma hem och laga mat och fixa sig ofta för mannens skull så hon 

fortfarande anses vara “en kvinna” i hans ögon för ha en fortsatt god förhållande? 

9. Flera författare menar att det är viktigt för mannen att känna sig “som en man” speciellt 

över kvinnan - Hur tror du samhället hade sett ut ifall kvinnan och mannen hade exakt 

samma familj- och samhällsställning? Alltså att de är “lika” inom alla former och aspekter 

i förhållandet.  

10. Tror du att fler kvinnor offrar sin framgång för partners skull? T.ex att de hellre satsar över 

en osäker karriär. 

11. Vad tror du det händer med en man som har en kvinna som är mer framgångsrik än honom? 
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12. Författaren Maria Sveland beskriver att “Bakom varje framgångsrik kvinna hittar du ofta 

en skilsmässa” - Tror du att detta stämmer, i så fall varför? 


