
Line Thøgersen
Kandidatafhandling

Studienummer: 7838
Cand.merc.(psyk.)

Vejleder: Kirsten Flagstad
Anslag/sider: 180.004/79,12 s.

Afleveringsdato: 17.09.18

C openhagen Business  S chool

Ident ity  & Investment
- A Narrative Study of Female Private 

Investors' Identity Construction

Identitet & Investering

- Et  Narrat ivt  Studie  af  Kvindel ige 
Pr ivate  Investorers  Ident itetsskabelse



1 
 

Abstract 

Despite much initiative and debate, there is still a considerable salary difference between women 

and men. Because women have a longer life expectancy than men, it is particularly important for 

women to administer their wealth in order to financially secure their retirement. However, there 

are indications that many women do not invest their funds. This paradox has left the author 

puzzled about female identity in terms of economy, and this thesis takes a social constructivist 

approach to an exploration of how women construct their identity through investment. The 

theoretical foundation of this thesis is narrative psychology, with Jerome Bruner as a notable 

theorist, supported by the concept of Reflexivity in reference to George Herbert Mead’s theory of 

the Self.  

The problem statement of the thesis is: By using narratives, how do the women Petra, May, Helle 

and Sidsel construct identity in connection with investing? 

This is explored in a case study of four female private investors, and empirical data was collected 

using qualitative interviews. The empirical data was analysed using thematic content analysis to 

identify the main themes in the participants’ narratives. This analysis showed that the participants’ 

narratives revolved around challenges regarding risk, the usefulness of sparring partners and social 

networks, gender differences in investment behaviour and a perception that women often entrust 

financial issues to their husbands, as well as the importance of helping other people and society 

through financial knowledge and investment decisions. Based on these main themes, each 

participant’s narrative was analysed using the theoretical concepts to analyse the content and 

construction of the narrative. The study finds that the participants’ constructed identities revolve 

around concepts such as responsibility and independence, while dissociating their own identities 

from the perceived identities of other women in society. 

Finally, it was argued that these findings can be summarised to indicate certain cultural 

tendencies. The study provides in-depth knowledge about women’s identities in terms of 

investment, which is useful in financial counselling as well as development and marketing of 

financial products.  
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1. Indledning  

1.1 Emnediskussion 

Til trods for talrige initiativer og det, at kvinder har været på arbejdsmarkedet i mange år, er der 

stadig en signifikant forskel mellem mænd og kvinders indkomst (Danmarks Statistik, 2018a). Da 

kvinders forventede levealder samtidig er højere end mænds (Danmarks Statistik, 2018b), er 

kvinders forvaltning af deres formue særligt vigtig i forhold til at sikre en tilfredsstillende 

levestandard i alderdommen (Graham, Stendardi, Myers, & Graham, 2002). Et paradoks i denne 

sammenhæng er, at mange kvinder ikke forvalter deres formue optimalt.  

En rapport fra Danske Bank viser, at kun 32 procent af danskerne investerer i aktier eller 

obligationer, selvom næsten en million danskere har over 50.000 kr. stående på bankkontoen 

(Danske Bank, 2018c, 2018b). Særligt i disse år, hvor renten er lav, er det generelt bedre at 

investere, hvis man har større beløb stående på løn- eller opsparingskontoen, da den over tid vil 

udhules af inflationen. Til trods for det svarer 21 procent kvinder, at de hellere vil have pengene 

stående tilgængeligt på en bankkonto frem for at investere (Danske Bank, 2018b). Ifølge Danske 

Bank investerer mænd oftere end kvinder, og tal fra Danmarks Statistik viser ligeledes, at mænd 

har signifikant højere finansielle formuer end kvinder ((Danske Bank, 2018c)(Bilag 3.1, s. 184)). 

Derudover har forskning vist, at kvinder ofte udsætter beslutninger omkring finansiel planlægning 

indtil en krise såsom dødsfald, skilsmisse eller arbejdsløshed (Graham m.fl., 2002).  

Interessen bag nærværende afhandling udspringer af en undren over, hvordan den kvindelige 

identitet i relation til økonomi kan forstås i en tid, hvor der på trods af mange års debat og tiltag 

for at skabe lige økonomiske vilkår blandt kvinder og mænd stadig er væsentlige forskelle. Særligt 

den kvindelige identitet i forhold til investering er interessant, både fordi det netop er vigtigt, at 

kvinder forholder sig til formueforvaltning, og fordi investering historisk set kan betragtes som et 

mandsdomineret domæne. 

Forskning indenfor feltet omhandlende kvinder og investering fokuserer primært på risikovillighed, 

og det er veldokumenteret, at kvinder er mindre risikovillige end mænd (Bajtelsmit & Bernasek, 

1996; Byrnes, Miller, & Schafer, 1999; Faff, Mulino, & Chai, 2008; Jianakoplos & Bernasek, 1998; 

Mittal & Vyas, 2009) . Køn har desuden vist sig at være den tredje mest signifikante variabel efter 

alder og indkomst i forhold til at forklare investeringsadfærd (Graham m.fl., 2002). At kvinder er 
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mindre risikovillige end mænd er ikke nødvendigvis negativt, hvis de faktisk når til det punkt, hvor 

de vælger at investere (Graham m.fl., 2002). Det er der dog netop jf. ovenstående noget, der tyder 

på, at mange kvinder ikke gør.  

Den forskningsmæssige interesse inden for feltet må betegnes som begrænset, hvoraf de fleste 

studier jf. ovenstående undersøger risikovillighed gennem kvantitative undersøgelser, mens et 

mindre antal forskere har søgt at forklare årsagerne til kønsforskelle ift. investeringsadfærd 

(Graham m.fl., 2002). Det kan antages, at de observerede kønsforskelle skyldes forskelle ift. viden 

og erfaring, men ifølge Olsen & Cox (2001) kan viden og erfaring som regel reducere, men ikke 

eliminere, kønsforskellene ift. risikovillighed. Ligeledes har andre forskere fundet, at køn har en 

stærkere indflydelse på investeringsadfærd end graden af viden (Beckmann & Menkhoff, 2008). 

Nogle forskere har søgt at finde svar i biologiske faktorer, og der er blevet fundet korrelationer 

mellem bl.a. maskuline ansigtstræk, høje niveauer af testosteron i blodet og villighed til at påtage 

sig risiko (Stenstrom & Saad, 2011). Andre argumenterer for, at personlighedstræk eller graden af 

selvtillid er årsagen til forskelle i investeringsadfærd blandt kvinder og mænd (Barber & Odean, 

2001; Felton, Gibson, & Sanbonmatsu, 2003). En sidste forklaringsmodel handler om forskellene i 

den måde, mænd og kvinder kognitivt behandler informationer (Graham m.fl., 2002).  

1.2 En socialkonstruktivistisk tilgang 

Forskningen indenfor køn og investeringsadfærd synes således at være begrænset til 

undersøgelser, som fokuserer på afprøvning af hypoteser og som videnskabsteoretisk er funderet i 

det positivistiske paradigme. I positivismen anvendes der typisk kvantitativ metode, der har det 

naturvidenskabelige ideal i centrum, hvor formålet er at etablere generelle lovmæssigheder eller 

love vedrørende kausale forbindelser (Egholm, 2014). Socialkonstruktivismen afviser, at der findes 

universelle sandheder om verden, og hævder, at erkendelse er socialt konstrueret. I stedet for at 

undersøge fænomenet gennem positivistiske metoder såsom kunstigt opstillede eksperimenter, er 

det relevant at undersøge det ud fra et ontologisk udgangspunkt, der er konstruktivistisk, og hvor 

det centrale er, hvordan fænomenet bliver skabt og virker i den konkrete kontekst (Egholm, 2014). 

Derfor undersøges det i nærværende afhandling, hvordan en gruppe kvinder skaber deres 

identitet omkring det investering med teoretisk afsæt i narrativ teori, som er en teori, der hører 

under det socialkonstruktivistiske paradigme (Bank, 2014). Narrativ teori tager udgangspunkt i, at 

mennesker aktivt konstruerer fortællinger om deres liv, hvor ”disse fortællinger ikke bare 
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beskriver, men former den måde, hvorpå vi ser os selv, andre og verden omkring os, og skaber 

dermed fundamentet for vores handlinger. Vi skaber mening for at kunne handle” (Schnoor, 2009, 

s. 22). Netop fordi meningsskabelse går forud for handling, er det relevant at undersøge, hvordan 

kvinder konstruerer virkeligheden, herunder deres egen identitet, da disse konstruktioner angiver 

bestemte handlemuligheder. Derved kan en sådan analyse tilvejebringe viden om, hvilke 

handlinger og forståelser, der bliver mulige i den konkrete situation.  

1.2 Problemformulering 

Problemformulering for nærværende afhandling lyder som følger:  

Hvordan konstruerer kvinderne Petra, May, Helle og Sidsel gennem narrativer identitet omkring 

det at investere? 

 

1.3 Undersøgelsesmetode  

Ovenstående problemformulering besvares ud fra en eksplorativ undersøgelse, baseret på en case 

med de fire kvindelige investorer Petra, May, Helle og Sidsel. For at skaffe viden om et fænomen, 

er ”(…) en repræsentativ case eller et tilfældigt udvalg ikke nødvendigvis den mest velegnede 

strategi. (…) Atypiske eller ekstreme cases giver ofte mere information, fordi de inddrager flere 

aktører og flere basale mekanismer i den studerede situation” (Flyvbjerg, 2015, s. 507). Ift. at 

undersøge den bagvedliggende interesse, hvordan kvinder generelt forholder sig til investering, 

kan den valgte case beskrives som en atypisk case, idet deltagerne er en del af den gruppe af 

kvinder, der investerer. Selvom det ikke er et traditionelt casestudie, som f.eks. studiet af et 

fænomen i en afgrænset afdeling i en organisation, er de fire deltagere dog alle en del af den 

større gruppe af kvindelige, private investorer. At investere er ikke nødvendigvis knyttet til et 

fælles fysisk rum eller noget socialt, og derfor kan fænomenet ikke undersøges i f.eks. en afdeling i 

en organisation. I stedet anvendes kvalitative forskningsinterview med hver af de fire deltagere i 

casen til at undersøge fænomenet. De fire deltagere i undersøgelsen betragtes derfor som en case 

på den større gruppe af kvinder, der investerer.  
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Undersøgelsen er eksplorativ, idet der på forhånd kun er begrænset viden om fænomenet – som 

beskrevet i indledningen – og der søges en dybtgående forståelse af det. En eksplorativ 

undersøgelse har netop til formål ”at udforske forhold eller fænomener, som er mindre kendte 

eller måske helt ukendte” (Andersen, 2003, s. 23), og den eksplorative undersøgelse kan indgå som 

et forarbejde til yderligere undersøgelser (Andersen, 2003). Afhandlingens videnskabsteoretiske 

tilgang er socialkonstruktivistisk og har narrativ psykologi som det teoretiske fundament. Det 

undersøges med disse tilgange, hvordan deltagere konstruerer narrativer om sig selv og den 

sociale verden, hvor virkeligheden netop er en konstruktion og ikke en objektiv størrelse. 

Narrativerne analyseres gennem en tematisk indholdsanalyse, hvor der findes frem til de 

dominerende fortællinger om investering. Derudover analyseres det ud fra de narrative begreber, 

hvordan narrativerne struktureres, og hvordan deltagerne konstruerer deres identitet ud fra deres 

fortællinger om de dominerende temaer.  

1.4 Formål  

Formålet med afhandlingen er at bidrage til den samlede viden inden for forskningsfeltet 

omhandlende kvinder og investering, som på nuværende tidspunkt jf. indledningen, er domineret 

af kvantitativ, positivistisk forskning og en søgen efter generelle teorier om menneskers adfærd. 

Ved denne type undersøgelser afindividualiseres de personer, der deltager, og deres specifikke 

sociale kontekst forsvinder (Flyvbjerg, 2015). I modsætning hertil er formålet med afhandlingen at 

bidrage med nuanceret, detaljerig og kontekstafhængig viden om kvinders identitet i relation til 

investering.  

1.5 Afgrænsning  

1.5.1 Økonomi og adfærdsøkonomi 

Afhandlingen afgrænses fra anvendelse af økonomiske og adfærdsøkonomiske analyser. Da 

afhandlingen bygger på en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor der ikke kan siges at være objektiv 

viden (Egholm, 2014), undersøges det ikke, hvorvidt de beslutninger, som deltagerne fortæller om 

at træffe ift. Investering, er fejlbehæftede eller optimale i økonomisk forstand.  
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1.5.2 Deltagere i undersøgelsen 

Afhandlingen afgrænses ift. de deltagere, der er med i undersøgelsen. Deltagerne er kvinder 

mellem 30 og 45 år, der selv har foretaget mindst én investering, men ikke arbejder professionelt 

med investering. Definitionen af investering uddybes nedenfor, men afgrænsning ift. alder skyldes, 

at der med afhandlingen søges at ramme en aldersgruppe, hvor det er relevant at forholde sig til 

investering. Denne aldersgruppe er sandsynligvis blevet en del af arbejdsmarkedet, og det er 

derfor mere relevant at investere i denne periode end tidligere i livet. Med mange år tilbage på 

arbejdsmarkedet er der desuden mulighed for at skabe væsentlige forbedringer ift. deres 

pensionsopsparinger og investeringer, da investeringer gennemsnitligt giver afkast på lang sigt 

(Jianakoplos & Bernasek, 1998). Derfor er det relevant at skabe viden om denne gruppe, da 

investeringsadfærd mange år før pensionsalderen har konsekvenser for velstanden som ældre 

(Graham m.fl., 2002).  

1.6 Begrebsdefinitioner 

1.6.1 Narrativ 

Narrativ betyder blot fortælling eller historie, men begrebet anvendes i afhandlingen i relation til 

narrativ psykologi, som handler om, hvordan mennesker benytter fortællinger om sig selv, 

hinanden og samfundet til at skabe mening (Bank, 2014). Fortællinger er således i narrativ 

psykologi en metafor for menneskers meningsskabende processer, som det her forklares: ”(…) den 

narrative metafor (…) antyder, at livet kan forstås som en tekst i en historie, der bliver den ramme, 

hvori der dannes mening” (Holmgren (2006b) i Schnoor, 2009, s. 22). I afhandlingen betragtes hver 

deltagers udtalelser ifm. interview som et narrativ, dvs. som en samlet fortælling, og narrativen 

anskues som en del af deltagernes samlede livshistorie. I afhandlingen anvendes narrativ, 

fortælling og historie synonymt, så sproget fremstår varieret. Ligeledes anvendes narrativ teori, 

narrativ psykologi og narrativt perspektiv synonymt.  

1.6.2 Identitet  

Hvor man traditionelt har anskuet identiteten som en stabil kerne eller en sammenhængende 

personlighed, er identiteten i narrativ teori noget, der løbende skabes gennem fortællinger i 

sociale relationer: ”Identitet skabes inden for rammerne af de historier og fortællinger, der er 

tilgængelige for os, og som vi bringer i anvendelse i vores indbyrdes kommunikation” (Schnoor, 
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2009, s. 36). Overordnet kan individets identitet således siges at være den måde, man gennem 

fortællinger konstruerer eller skaber sig selv på, hvor ”(…) fortællinger ikke bare beskriver, men 

former den måde, hvorpå vi ser os selv, andre og verden omkring os, og skaber dermed 

fundamentet for vores handlinger” (Schnoor, 2009, s. 22). I narrativ teori anvendes begrebet Selv 

eller identitet frem for personlighed for at fremhæve, at det er igennem processer, vi skaber os 

selv (Bank, 2014; Schnoor, 2009). Ifm. identitetsskabelse anvendes ordene skabe og konstruere 

synonymt. Ligeledes anvendes Selv og identitet synonymt, så sproget fremstår varieret.   

1.6.3 Investering 

Ifm. udvælgelse af deltagere i undersøgelsen er der som nævnt afgrænset til kvinder, der 

investerer. Med investering menes der, at deltagerne i undersøgelsen selv har placeret penge i 

aktier, obligationer, investeringsforeninger og/eller ETF’er i modsætning til eksempelvis at få en 

rådgiver eller bank til at investere for sig. Ejendom betragtes også i denne undersøgelse som en 

investering, men alle udvalgte interviewpersoner har foretaget investeringer ud over køb af fast 

ejendom.  

1.7 Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er bygget op af en indledning til emnet og begrundelse for undersøgelsens relevans. 

Herefter følger et afsnit om analysestrategi, hvor der først redegøres for den videnskabsteoretiske 

tilgang, hvorefter der redegøres for metode og proces ifm. indsamling af empiri og behandling af 

empiri. I det efterfølgende teoriafsnit beskrives narrativ teori med en introduktion til udvalgte 

begreber, som anvendes i analysen. Analysen er delt op i to faser, hvor der i den første fase 

redegøres for de dominerende temaer, der findes i empirien. I den anden fase analyseres empirien 

ud fra de teoretiske begreber med udgangspunkt i de dominerende temaer, der blev beskrevet i 

første fase af analysen. Efter analysen diskuteres resultaterne og muligheden for at generalisere 

på baggrund af undersøgelsen. I den efterfølgende konklusion samles der op på undersøgelsen, og 

problemformuleringen besvares ud fra resultaterne af analysen. Afhandlingen afsluttes med en 

perspektivering omhandlende resultaternes anvendelsesmuligheder og forslag til yderligere 

undersøgelser. 

Processen kan ses i modellen på næste side.   
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 Figur 1: Afhandlingens opbygning 
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2. Analysestrategi 

Den videnskabsteoretiske tilgang har afgørende betydning for vidensproduktionen i nærværende 

afhandling. Derfor vil de følgende afsnit omhandle den socialkonstruktivistiske tilgang, der er 

udgangspunktet for undersøgelsen. Herunder defineres genstandsfeltet for undersøgelsen, 

hvorefter der redegøres for, hvordan viden produceres i nærværende afhandling med afsæt i 

socialkonstruktivismens ontologi og epistemologi.  

2.1 Videnskabsteori og genstandsfelt  

For at producere videnskabelig viden må man – udover at studere fænomener omhyggeligt og 

systematisk – forholde sig til, hvilket videnskabsteoretisk perspektiv, man producerer viden i, hvor 

”Videnskabsteori omhandler videnskabernes forudsætninger, metoder og sandhedskriterier på 

tværs af de specifikke fagdiscipliner” (Egholm, 2014, s. 11). Det videnskabsteoretiske perspektiv er 

både med til at definere hvilken genstand og problemstilling, det kan være interessant og relevant 

at undersøge, men det er ligeledes med til at definere hvilken metode, der kan anvendes til at 

opnå viden om verden (Egholm, 2014). Det teoretiske fundament for afhandlingen, narrativ teori, 

hører under socialkonstruktivismen, og det videnskabsteoretiske afsæt for afhandlingen er således 

socialkonstruktivistisk (Bank, 2014). Socialkonstruktivismen afviser, at udsagn ikke kan være 

universelt gyldige, men at erkendelse i stedet er socialt konstrueret (Egholm, 2014; Wenneberg, 

2000). Erkendelsesinteressen i socialkonstruktivismen er, ”(…) at afdække den måde, hvorpå 

tanke- og talemåder samt hverdagslige selvfølgeligheder, som mennesker lever med og under, 

etableres, anvendes og forandres med fokus på processer frem for tilstande” (Egholm, 2014, s. 

147-148). Menneskesynet i socialkonstruktivismen er præget af, at individet ses som en del af et 

kollektiv, og individet anskues derfor som en repræsentation af de sociale konstruktioner. Hvor de 

fleste teorier, der hører under socialkonstruktivismen, ikke tilskriver individet megen agens, dvs. 

en egen fri vilje, er individet i narrativ psykologi dog ikke fuldstændigt determineret af det fælles 

(Egholm, 2014), hvilket uddybes i teoriafsnittet. I socialkonstruktivismen er sproget centralt i 

etableringen af den sociale virkelighed, da vi kun har adgang til viden om verden gennem 

repræsentationer af den, og ”Derved bliver fortolkninger, betydninger og iagttagelser helt centrale 

som forklaringsmodeller og derved også som genstandsområde” (Egholm, 2014, s. 165). Derfor er 

narrativer, dvs. de fortællinger, som deltagerne konstruerer ifm. interview, genstanden for denne 

undersøgelse. Det antages, at personlige narrativer er sekventielle og meningsfulde fortællinger, 
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som mennesker producerer ud fra deres erfaringer. Når narrativer skabes, er det ikke blot en 

fortælling, men en proces, hvori der skabes mening (Squire, 2011). Afhandlingens genstandsfelt er 

således narrativer, hvor narrativer ikke blot er en fortælling, men en proces, hvori individet 

konstruerer verden og sin egen identitet.  

2.1.1 Vidensproduktion i et socialkonstruktivistisk perspektiv 

For at begrunde den måde, der i denne afhandling produceres viden, beskrives det, hvilke 

antagelser om verden og vidensproduktion, socialkonstruktivismen bygger på. Ontologi betyder 

”læren om væren” (Egholm, 2014, s. 25), og handler om, hvilke grundlæggende antagelser om 

verden, der ligger til grund for et videnskabsteoretisk perspektiv (Egholm, 2014). I det følgende 

afdækkes derfor socialkonstruktivismens antagelser om verden, og hvilke betydninger disse 

antagelser får for forståelsen af verden og produktionen af viden i denne afhandling. Derefter 

afdækkes socialkonstruktivismens epistemologiske tilgang, hvor epistemologi handler om, ”hvilken 

natur viden har, hvordan vi kan vide, og hvordan viden kan og eventuelt skal produceres” (Egholm, 

2014, s. 28).  

Socialkonstruktivismen bygger på konstruktivismen, hvor det antages, at den menneskelige 

erkendelse af verden er en konstruktion af virkeligheden. Denne forståelse af virkeligheden er en 

modsætning til realismen, hvor virkeligheden opfattes som en objektiv størrelse, der eksisterer 

uafhængigt af det sociale (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Den videnskabelige sandhed anses i 

realismen for at være universel, hvilket medfører, at man kan teste udsagns sandhed, og enten 

afvise eller bevise om disse er sande, uanset hvorfra verden betragtes (Egholm, 2014). I stedet 

bekender konstruktivismen sig til en erkendelsesteoretisk anti-realisme, som forkaster sondringen, 

mellem hvordan verden er, og hvordan verden opleves af mennesket, og i stedet hævder, at 

verden er, som vi opfatter den (Collin, 2003). Dermed har sociale fænomener ikke en eksistens i 

sig selv, og ”(…) vores forståelse af, hvad der er virkeligheden, stammer fra vores liv i den sociale 

verden, og at den sociale verden spiller en central rolle for definitionen af denne virkelighed” 

(Berger & Luckmann (2004) i Egholm, 2014, s. 153). Virkeligheden er i socialkonstruktivismen 

derfor ”(…) altid skabt gennem fortolkninger af erfaringer, der ikke er individuelle, men bliver 

forhandlet og fikseret i sociale og lokale sammenhænge” (Egholm, 2014, s. 153).  
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Socialkonstruktivisme findes i forskellige former og med forskellige grader af konstruktivisme 

(Egholm, 2014). Collins (2003) tre dimensioner er anvendelig i forbindelse med at beskrive den 

overordnede konstruktivistiske position, der er udgangspunktet for vidensproduktion i 

nærværende afhandling. Den første dimension skelner mellem de varianter af konstruktivismen, 

der hævder, at vores viden om virkeligheden er en konstruktion, kaldet epistemologisk 

konstruktivisme, og de varianter, der hævder, at virkeligheden selv er en konstruktion, kaldet 

ontologisk konstruktivisme (Collin, 2003). Narrativ psykologi handler om, hvordan mennesker 

anvender fortællinger til at skabe mening, og ”I et narrativt perspektiv opnår vi viden om os selv og 

verden ved at historiegøre begivenheder og hændelser” (Schnoor, 2009, s. 22). Det er således 

gennem fortællinger, at vores viden om virkeligheden skabes, og det er derfor vores viden om 

virkeligheden, der er en konstruktion. Dermed er det den epistemologiske konstruktivisme, der er 

afsæt for vidensproduktionen i afhandlingen. Hvorvidt det er den fysiske virkelighed, der kan siges 

at være konstrueret, eller det er den samfundsmæssige og menneskelige virkelig, der er 

konstrueret, belyses i den anden dimension (Collin, 2003). Fordi narrativ psykologi har fokus på, 

hvordan vi benytter fortællinger om os selv, hinanden og samfundet til at skabe mening (Bank, 

2014), er det den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed, frem for den fysiske virkelighed, 

man beskæftiger sig med i narrativ psykologi. Den tredje og sidste dimension skelner mellem, 

hvem der konstruerer, hvoraf nogle varianter af konstruktivismen vil hævde, at det er de 

videnskabelige forskere, der leverer konstruktionen, mens andre vil mene, at alle sociale aktører 

er medskabere af konstruktionen (Collin, 2003). I narrativ psykologi skal ikke blot videnskabelig 

viden, men også Selv’et og kulturen forstås som noget, der løbende skabes socialt (Bank, 2014). 

Alle sociale aktører anerkendes dermed i narrativ psykologi som medskabere af konstruktionerne.   

Mht. epistemologi afviser socialkonstruktivismen, at der findes universelle sandheder. Viden er 

afhængig af konteksten, og fordi alle aktører er medskabere af konstruktionerne, også forskeren 

selv, er det ikke muligt at opnå viden, uden at den forvrænges (Egholm, 2014). Vidensproduktion i 

socialkonstruktivismen handler således ikke om at opnå sandhed eller objektivitet, og ”I stedet for 

at spørge, hvorvidt viden er sand eller gyldig, spørges der til, hvordan den er skabt eller 

produceret” (Wenneberg, 2000, s. 37). En præmis for denne afhandling er således, at man ikke kan 

adskille sig fra det fænomen, man studerer. På trods af denne præmis, er det muligt at højne 

reliabiliteten af undersøgelsens resultater gennem intersubjektivitet. Intersubjektivitet indebærer, 
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at andre personer skal kunne nå frem til omtrent samme resultat med brug af samme metode og 

teori og derigennem teste subjektive tolkninger (Egholm, 2014). For at skabe mulighed for at 

efterprøve afhandlingens resultater er metode, teori og fremgangsmåde i analysen grundigt 

beskrevet. Afhandlingen er, ligesom det oftest er tilfældet i socialkonstruktivistiske analyser 

(Egholm, 2014), induktiv. Hvor deduktion indebærer en bevægelse fra teori til resultat, er 

induktion en slutningsform, hvor man ud fra virkeligheden opstiller sandsynlige teorier (Egholm, 

2014). Selvom der er et overordnet emne og teoretisk fundament for afhandlingen, tages der 

således udgangspunkt i empirien frem for på forhånd fastlagte hypoteser.  

Skabelse af viden i nærværende afhandling bygger således på socialkonstruktivismens antagelser 

om, at der ikke findes universelle sandheder, men at verden er, som vi opfatter den. Det 

undersøges derfor, hvordan deltagerne konstruerer viden om den sociale verden og dem selv. Da 

vidensproduktionen tager afsæt i epistemologisk konstruktivisme, er det deltagernes viden om 

virkeligheden, der konstrueres, og ikke virkeligheden selv. Derudover er fokus på, hvordan den 

samfundsmæssige og menneskelige virkelighed konstrueres, og ikke den fysiske virkelighed, og 

alle sociale aktører anerkendes som medskabere af konstruktionerne. Viden i nærværende 

afhandling produceres ud fra en induktiv tilgang, hvor teori skabes ud fra materialet, frem for at 

analysere materialet på baggrund af allerede fastlagte hypoteser eller teori. På trods af, at man 

ikke kan adskille sig fra det, der undersøges, og at analysen bygger på subjektive tolkninger, 

beskrives metode, teori og fremgangsmåde grundigt, således at afhandlingens resultater kan 

efterprøves. 
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2.2 Metode 

Med afsæt i socialkonstruktivismen redegøres der i følgende afsnit for, hvordan det empiriske 

materiale er indsamlet og efterfølgende behandlet. Først beskrives det overordnede 

undersøgelsesdesign, hvorefter der redegøres for, hvordan empirien er konstrueret i det sociale 

samspil mellem deltagere og interviewer igennem kvalitative forskningsinterview. Derefter følger 

en redegørelse for, hvordan empirien er behandlet, samt en redegørelse for analysens opbygning.  

2.2.1 Undersøgelsesdesign  

Da undersøgelsen bygger på socialkonstruktivismen, er det hverken interessant eller relevant at 

søge objektiv viden. Undersøgelsen bygger i stedet på empirisk materiale, der er indhentet 

gennem kvalitative forskningsinterview med de fire deltagere i casen. I denne metode søger man 

at forstå og afdække den verden, som deltagerne lever i, og dermed hvordan de konstruerer viden 

om verden (Kvale & Brinkmann, 2015). Den viden, der produceres i afhandlingen er således 

baseret på deltagernes perspektiv, og datamaterialet bygger derfor på deltagernes subjektivitet 

(Launsø, Rieper, & Olsen, 2017). Genstandsfeltet for undersøgelsen er de narrativer, som 

deltagerne konstruerer ifm. de kvalitative forskningsinterview, og i analysen af disse anvendes en 

induktiv tilgang. I behandling af empirien anvendes en tematisk indholdsanalyse, hvor det 

undersøges, hvilke temaer, der viser sig i materialet, hvorefter temaerne analyseres ud fra 

teoretiske begreber – frem for at behandle materialet ud fra på forhånd opstillede hypoteser. 

2.2.2 Empiri  

2.2.2.1 Kvalitative interview  

Empirien til denne afhandling er indsamlet gennem kvalitative forskningsinterview, som er 

relevant at anvende, når emnet vedrører menneskers oplevelsesverden eller samtalevirkelighed 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Det centrale i det kvalitative forskningsinterview er, at man: ”(…) 

forsøger at forstå verden ud fra subjekternes synspunkt, udfolde betydningen af deres oplevelser 

og afdække deres levede verden forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 19). For at kunne svare på hvordan deltagerne skaber deres identitet gennem investering med 

teoretisk afsæt i narrativ teori, er det netop nødvendigt at anvende en metode, hvor deltagernes 

oplevelser og erfaringer kan udfoldes, og derfor anvendes det kvalitative forskningsinterview til 

indsamling af empiri. Forskningsinterviewet er ikke et neutralt medie, og den empiri, der skabes i 
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et forskningsinterview, vil altid være skabt i en specifik kontekst (Kvale & Brinkmann, 2015). De 

narrativer, som deltagerne konstruerer i interviewet, eksisterer således ikke i samme form i 

forvejen, men konstrueres i det sociale samspil med intervieweren (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Empirien består af fire interview med fire forskellige interviewdeltagere, da der således bliver 

mulighed for at belyse emnet ud fra forskellige individers narrativer uden at gå på kompromis med 

en grundig analyse. På trods af at der er få deltagere, er det dog muligt at komme med 

interessante konklusioner, da ”Hvert eksempel på et fænomen er ”en hændelse, der vidner om, at 

der er en række kulturelle forståelser i funktion, som for tiden kan bruges af kulturmedlemmer”” 

(Denzin (2001b, s. 63) i Kvale & Brinkmann, 2015, s. 168). Kvalitative studier har typisk 5-25 

interviewdeltagere (Kvale & Brinkmann, 2015), men narrative undersøgelser har oftest et mindre 

antal interviewpersoner end andre typer studier, da materialet og analysearbejdet ifm. narrative 

undersøgelser er omfangsrigt (Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998). Empirien i denne 

afhandling er således de fire interview med deltagerne, da dette skaber mulighed for at udføre en 

grundig analyse samtidigt med, at det er muligt at sige noget interessant ud fra de få tilfælde.  

2.2.2.2 Interviewdeltagere  

Deltagerne til undersøgelsen er fundet gennem opslag på de sociale medier. Den første 

interviewdeltager, May, er en bekendt, idet hun arbejder i samme virksomhed som undertegnede. 

I første omgang blev der afholdt et testinterview, så interviewguiden kunne blive testet i praksis. 

Det viste sig dog allerede fra begyndelsen af interviewet, at interviewguiden igangsatte righoldige 

fortællinger, og derfor er interviewet anvendt som en del af empirien. Et interview blev afholdt i et 

gruppelokale på CBS, et på undertegnedes arbejdsplads, og de sidste blev afholdt hos 

interviewpersonerne efter deres eget ønske. Varigheden varierer fra 55 minutter til 1 time og 10 

minutter, hvilket rummer selve interviewet med briefing og debriefing, men ikke uformel 

indledende og afsluttende samtale med interviewpersonerne.  

2.2.2.3 Tilgang og interviewguides 

Tilgangen til interview er inspireret af både den eksplorative og den biografiske metode. I den 

biografiske metode indbydes interviewdeltageren til at se tilbage på begivenheder eller hele livet. 

Denne metode er ofte brugbar i situationer, hvor intervieweren er interesseret i at undersøge, 

hvordan mennesker skaber mening i deres oplevelser, og anvendes ofte i narrative undersøgelser, 

der netop har fortællingen som undersøgelsesgenstand (Bryman & Bell, 2011). Ifølge Kvale & 
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Brinkmann (2015) er et eksplorativt interview som regel åbent og relativt ustruktureret, hvor 

intervieweren præsenterer et spørgsmål, et område, der skal kortlægges, eller et problem, der 

skal afdækkes, hvorefter der følges op på svarene og søges ny information og nye vinkler på 

emnet. I tråd med disse tilgange begyndte interviewene med at fortælle deltageren, at det ville 

være interessant at høre om hendes oplevelser med at investere for derigennem at hjælpe 

deltageren i gang med at fortælle om sine oplevelser, og selv lade hende strukturere fortællingen. 

Interviewguiden er opbygget af fem temaer, hvoraf den første, investeringsprocessen, har til 

formål at hjælpe interviewdeltageren i gang med fortællingen, såfremt deltageren ikke 

umiddelbart selv begynder at fortælle. De næste fire temaer, motivation, etiske overvejelser, risici 

og selvforståelse (Bilag 1.2, s. 4- 6), er dannet på baggrund af inspiration fra forskningen ift., hvad 

der har betydning og har vist sig relevant ift. investeringsadfærd. Det var således emner, der 

kunne tænkes at være relevante ifm. interviewdeltagernes fortællinger og derigennem føre til en 

mere detaljeret fortælling, såfremt interviewdeltagerne gik i stå i deres fortællinger. Særligt i de 

indledende spørgsmål er der lagt vægt på at fremme et positivt samspil og stimulere deltagerne til 

at tale om deres oplevelser og følelser. Rækkefølgen på temaerne er derfor også opbygget, 

således at sværere emner som risici og selvbillede kommer sidst, medmindre interviewdeltagerne 

selv bevæger sig ind på emnerne tidligere i interviewet. På trods af denne opbygning er temaerne 

ment som en inspiration til spørgsmål, og intentionen var ikke, at de skulle styre samtalen, men at 

lade deltageren selv føre samtalen hen på de emner, hun selv fandt relevante for sin fortælling. 

Det viste sig i praksis, at deltagerne i høj grad selv styrede samtalerne igennem de temaer, 

interviewguiden indeholder, men rækkefølgen viste sig at være forskellig i hvert interview.  

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) kan øget indsigt efter afholdte interview kan være en trussel 

mod standardiserede betingelser, men det er muligt at anvende den øgede indsigt konstruktivt, og 

særligt ”I eksplorative undersøgelser kan spørgsmålene således hele tiden blive bedre, efterhånden 

som forskeren lærer mere om et emne, hvilket ideelt set kan resultere i en avanceret form for 

interview, der er modtagelig for de nuancer og kompleksiteter, som knytter sig til det undersøgte 

emne” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 166). Efter det første interview viste det sig netop, at en øget 

indsigt gav anledning til en justering af interviewguiden. Eksempelvis blev to af de oprindelige 

temaer slået sammen, da de i praksis viste sig at blive behandlet på samme tid af deltageren. Da 

det desuden viste sig, at det ikke var nødvendigt at stille særligt mange spørgsmål for at 
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igangsætte og holde fortællingen i gang, er antallet af spørgsmål i interviewguiden reduceret for at 

skabe et bedre overblik. Begge interviewguides er vedlagt som bilag (Bilag 1.1, s. 2-4; Bilag 1.2, s. 

4-6).  

2.2.2.4 Interviewteknik 

Da interviewviden som ovenfor beskrevet produceres i et socialt samspil mellem interviewer og 

interviewperson, er produktionen af data i kvalitative forskningsinterview afhængig af 

interviewerens færdigheder og personlige skøn mht., hvordan spørgsmålene stilles (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Kvaliteten af de data, der blev produceret i interviewene, afhænger således af 

undertegnedes evner som interviewer, hvilket indebærer forudgående viden og erfaring med 

interviewteknik samt en generel viden om emnet. Forud for interviewene blev der derfor 

foretaget en grundig litteraturgennemgang, hvoraf en del af denne litteratur er anvendt i 

indledningen. Derudover blev det undersøgt, hvordan man i praksis håndterer kvalitative 

interview til brug i narrative analyser. Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) skal man, hvis man vil gøre 

brug af narrativ analyse, blandt andet ”(…) give subjekterne tilstrækkelig frihed og tid til at udvikle 

deres egne historier og følge op med spørgsmål, der kan belyse de centrale episoder og personer i 

deres fortællinger” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 186). For at få deltagerne til at udvikle deres egne 

fortællinger blev det italesat, at de gerne måtte fortsætte fortællingen i den retning, de selv fandt 

relevant, da de centrale episoder er dem, som deltagerne selv finder betydningsfulde. Det kan 

eksempelvis ses i disse sekvenser af interviewet med May: ”M: Altså: øhm: jamen skal jeg bare 

fortælle hele min historie? L: Ja, gør det, gør endelig det” (Bilag 2.2, s. 61) og ”M: Så det er også et 

godt samtaleemne øh: (griner). Okay nu går jeg lige ud på et sidespor. L: Nej, det er så fint, det gør 

ikke noget” (Bilag 2.2, s. 71). I sidstnævnte tilfælde var May usikker på, om hendes fortælling 

fortsatte i en retning, der ville være relevant for denne undersøgelse, men i sådanne situationer 

blev deltagerne opmuntret til at fortsætte fortællingen alligevel. For at få interviewpersonerne til 

at følge op på deres fortællinger blev der i løbet af interviewene stillet mange opfølgende 

spørgsmål, og deltagerens svar blev ofte gentaget for at få en uddybning af svaret (Kvale & 

Brinkmann, 2015), som det bl.a. kan ses i dette interview med May: ”M: Jeg tror de har mere styr 

på det. L: Du tror, mænd har mere styr på det?” (Bilag 2.2, s. 91). Derudover anvendtes 

sonderende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015), såsom: ”Kan du fortælle lidt mere om de etiske 

overvejelser du har gjort dig” (Bilag 2.3, s. 115), hvor svarene blev forfulgt uden at fortælle, hvilke 
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elementer af fortællingen, der skal tages i betragtning. Derudover blev tavshed anvendt bevidst i 

interviewene, da deltagerne herved får god tid til at reflektere og selv kan bryde tavsheden med 

de informationer, de finder signifikante (Kvale & Brinkmann, 2015). Formålet med disse spørgsmål 

samt anvendelse af tavshed var, i tråd med den biografiske metode, at indbyde interviewpersonen 

til at uddybe sin fortælling og selv vægte, hvilke informationer og detaljer hun fandt relevant. Idet 

analysen indebærer kodning af svarene, må svarenes betydning kontinuerligt afklares (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Derfor blev der netop stillet fortolkende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015), 

som: ”L: Ja. Så du har faktisk, du er begyndt at sådan interessere dig mere for det? Er det det altså 

sådan jeg hører?” (Bilag 2.2, s. 64) og ”L: Mm: så du prøver sådan og opmuntre andre til det” (Bilag 

2.2, s. 73) for at sikre, at svarene blev forstået korrekt.  

2.2.2.5 Etik 

Det er essentielt ift. forskningsetik at indhente interviewpersonernes informerede samtykke, sikre 

fortrolighed og overveje mulige konsekvenser for interviewpersonerne (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Inden interviewene blev deltagerne derfor informeret om undersøgelsens overordnede formål, og 

at afhandlingen vil blive offentligt tilgængelig. Desuden blev der gennemgået detaljer omkring 

forløbet i interviewet samt sikring af personlige oplysninger. Deltagerne er anonyme, og deres 

navne, arbejdsplads m.v. står ikke noget sted i afhandlingen eller i bilagene. De anvendte navne er 

derfor ikke deres rigtige navne, hvilket også gælder navne på specifikke personer i deres arbejds- 

og privatliv, som bliver nævnt i interviewene, da de ikke har haft mulighed for at vælge, om de vil 

deltage. Alle interviewdeltagerne var indforstået med dette. Interviewdeltageren May, der som 

nævnt er en af undertegnedes kollegaer, kan andre evt. gætte hvem er, såfremt de kender til 

arbejdspladsen og kan genkende de beskrivelser, hun giver af sit arbejde. Derfor blev May 

informeret om, at hun ikke kunne garanteres anonymitet, hvilket hun var indforstået med.  

2.2.3 Behandling af empirisk materiale  

2.2.3.1 Transskribering  

Idet deltagernes fortællinger er genstanden for undersøgelsen, og det i en tematisk analyse er 

nødvendigt at have transskriberede data for at få overblik over mønstre i materialet, er al empiri 

transskriberet (Braun & Clarke, 2006). Der er transskriberet med en forholdsvis høj detaljegrad i 

nærværende afhandling, hvor udsagn transskriberes ordret med bevarelse af hyppige gentagelser, 

fyldord, betoninger og følelsesudtryk, da dette er med til at give et indtryk af den person, der 
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fortæller. Empirien er transskriberet ud fra følgende transskriptionskonventioner, som er 

inspireret af de konventioner, der er angivet i Kvale & Brinkmann (2015).  

: Kolonne angiver forlængelse af lyden umiddelbart inden. 

Ord Understregning angiver en form for betoning via tonehøjde og/eller amplitude 

og/eller lyde, der er særligt kraftige i forhold til den omgivende tale. 

[] Klammer angiver, at den transskriberende ikke kan høre, hvad der bliver sagt.  

() Parenteser angiver beskrivelser af lyde, f.eks. latter.  

(()) Dobbeltparenteser angiver den transskriberendes beskrivelser. 

Figur 2: Transskriptionskonventioner 

2.2.3.2 Databehandling og analyse  

Der findes forskellige tilgange til narrative undersøgelser, men i nærværende afhandling anvendes 

en erfaringsbaseret tilgang, hvilket blot betyder, at der metodisk tages udgangspunkt i deltagernes 

erfaringer med et emne, hvor der i analysen af narrativer søges en bred forståelse af emnet 

(Squire, 2011). Hvor der i nogle former for narrative undersøgelser er en komplet fremgangsmåde 

ift. hvordan analysen bør udføres, er der i den erfaringsbaserede tilgang ikke én korrekt 

fremgangsmåde (Braun & Clarke, 2006; Squire, 2011). I den erfaringsbaserede tilgang skelnes der 

mellem fortællingens indhold og konstruktionsmåde, og en analyse kan både indeholde en 

tematisk indholdsanalyse og en analyse af konstruktionsmåde (Squire, 2011). Analysen i 

nærværende afhandling tager derfor udgangspunkt i en tematisk indholdsanalyse, og derudover 

inkluderes en analyse af, hvordan deltagerne konstruerer deres fortællinger. I de to nedenstående 

afsnit forklares hhv. den tematiske indholdsanalyse, samt hvordan denne anvendes til at analysere 

empirien, og derefter opbygningen af analysen, hvor det forklares, hvordan analyse af 

konstruktionsmåde indgår i den samlede analyse. Et fokus på indhold og konstruktionsmåde vil 

som oftest i en erfaringsbaseret tilgang medføre, at der er en tendens til at reducere signifikansen 

af sproget i analysen, hvilket også vil være tilfældet i nærværende afhandling (Squire, 2011).  

2.2.3.3 Tematisk netværksanalyse 

Til udarbejdelse af en tematisk indholdsanalyse anvendes Attride-Stirlings (2001) Thematic 

Network Analysis, herefter kaldet tematisk netværksanalyse, som er en metode, hvor man 

gennem en grundig proces finder frem til de temaer, der findes i en tekst på forskellige niveauer. 
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Ved anvendelse af denne metode, gøres de procedurer, der anvendes, når man går fra empiri til 

analyse, eksplicitte (Attride-Stirling, 2001), og det bliver derved, i tråd med målet om at skabe 

intersubjektivitet, muligt at efterprøve analysen.  

I det tematiske netværk systematiseres data i basic themes, herfra kaldet basale temaer, som er 

de mest basale og simple emner, der i sig selv kun siger lidt om den samlede empiri. For at give 

mening skal de basale temaer derfor læses i den kontekst, de er placeret i. Organizing themes, 

herfra kaldet organiserende temaer, samler basale temaer inden for lignende emner eller 

problematikker. Derudover er der en eller flere globale temaer, som opsummerer, hvad empirien 

som helhed handler om (Attride-Stirling, 2001).  

Udarbejdelse af analysen kan deles op i tre analyseniveauer, der hver især højner det analytiske 

niveau (Attride-Stirling, 2001), og det forklares her, hvordan analysen er udarbejdet på baggrund 

af denne metode.   

Analyseniveau A: Reduktion eller nedbrydning af materialet 

I den første fase udvælges først det relevante materiale i den samlede mængde empiri (Attride-

Stirling, 2001). Ud fra det transskriberede materiale kunne det ses, at empirien overordnet handler 

om investering samt hændelser og tanker relateret hertil. Derfor er al empirien udgangspunkt for 

analysen. Herefter identificeres de basale temaer, hvor de fælles, fremtrædende eller signifikante 

emner uddrages (Attride-Stirling, 2001). Ud fra empirien blev der dannet 16 basale temaer, som 

alle indeholder flere tekstsegmenter, men alligevel er forholdsvis specifikke. Til slut i den første 

fase af analysen konstrueres det tematiske netværk ved at gruppere de basale temaer i 

meningsfulde grupper af organiserende temaer med en eller flere globale temaer (Attride-Stirling, 

2001). De 16 basale temaer blev grupperet i fire organiserende temaer; Risiko, Sparringspartnere 

og netværk, Køn og Familie og omverden, som alle kan kobles til et globalt tema kaldet 

Investering.  

Analyseniveau B: Undersøgelse af teksten  

På analyseniveau B undersøges det tematiske netværk ved at beskrive og opsummere hvert 

organiserende tema (Attride-Stirling, 2001). I denne fase blev der derfor udarbejdet detaljerede 

beskrivelser og opsummeringer af hvert organiserende tema. Resultatet af denne proces samt den 
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forudgående proces i analyseniveau A, er fase 1 af analysen, hvor de fire organiserende temaer 

udfoldes.  

Analyseniveau C: Integrering af undersøgelse/Analyse af mønstre 

I analyseniveau C går man tilbage til problemformuleringen og det teoretiske fundament, og 

herudfra analyseres mønstrene i det tematiske netværk (Attride-Stirling, 2001). Dette trin svarer til 

fase 2 i analysen, hvor det ud fra de teoretiske begreber analyseres, hvordan deltagerne ud fra de 

dominerende temaer skaber deres identitet. Her analyseres det først, hvordan deltagerne 

konstruerer plottet i deres fortællinger, og derefter analyseres det med begreber fra narrativ teori, 

hvordan de ud fra de dominerende temaer og den måde, de er inkluderet i fortællingen, 

konstruerer deres identitet. Processen med at udarbejde det tematiske netværk er ikke så lineær, 

som det ellers kunne se ud til i ovenstående model, da det er en fortolkende proces, ligesom det 

også er en fortolkende proces at inddele materialet i temaer (Attride-Stirling, 2001).  

I modellen ses det tematiske netværk konstrueret ud fra den indsamlede empiri. 

Figur 3: Tematisk netværk 
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2.2.4 Analysens opbygning  

Analysen er delt op i to faser, hvor det i den første fase undersøges, hvilke temaer der dominerer 

deltagernes fortællinger. Denne fase er som beskrevet resultatet af analyseniveau A og B, hvor det 

tematiske netværk beskrives (Attride-Stirling, 2001). Forud for denne beskrivelse er empirien 

organiseret i temaer, og det er disse temaer, der netop udfoldes i dette afsnit som afsæt for næste 

fase i analysen. Den næste fase i analysen svarer til analyseniveau C, hvor man går tilbage til 

problemformuleringen og det teoretiske fundament og herudfra analyserer mønstrene i det 

tematiske netværk (Attride-Stirling, 2001). I denne del af analysen analyseres hver deltagers 

narrativ for sig, hvor hver af disse analyser inddeles i først en analyse af, hvordan de konstruerer 

fortællingen, og dernæst en analyse – med brug af udvalgte teoretiske begreber – af, hvordan 

deltagerne konstruerer identitet gennem fortællinger om de dominerende temaer. Processen er 

illustreret i nedenstående model, hvor den første del af hver deltagers analyse har overskriften 

’Konstruktion’, og den anden del har overskriften ’Selvskabelse gennem fortællinger om de 

dominerende temaer’. Efter hver af de fire analyser opsummeres der, ligesom der til slut er en 

opsummering af den samlede analyse.  

Den rækkefølge, hvori temaerne introduceres og analyseres, svarer ikke nødvendigvis til 

rækkefølgen på temaerne i fase 1 af analysen, da deltagerne i deres fortællinger introducerede 

emnerne i forskellige rækkefølger. Derudover behandler nogle af deltagerne temaerne samlet, så 

f.eks. temaerne Køn og Sparringspartnere og netværk for deltageren betragtes som 

sammenkædet. For at være nær empirien i analysen opdeles temaerne således efter, hvordan 

deltagerne fortæller om emnerne, frem for at opdele og introducere temaerne i samme 

rækkefølge som i fase 1.  

Endeligt må der knyttes nogle ord til, hvordan der i nærværende afhandling anvendes teori i 

analysen af narrativerne. I socialkonstruktivistiske analyser forstås teori ikke som i den logisk-

empiriske tradition, hvor der med teori menes hypoteser og forudsigelser, der efterfølgende kan 

testes på udvalgt empiri (Esmark, Bagge Laustsen, & Åkerstrøm Andersen, 2005). Hvor denne 

traditions mål er at påvirke og kontrollere årsags-/effekt-relationer, er socialkonstruktivismens 

udgangspunkt, at den sociale virkelighed ikke er organiseret i entydige årsager og effekter. I 

socialkonstruktivismen er teori i stedet en række begreber, der anvendes til at analysere, hvordan 

den sociale virkelighed konstrueres (Esmark m.fl., 2005). Derfor udfoldes der i teoriafsnittet en 
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række begreber, som anvendes til at analysere deltagernes konstruktion af den sociale virkelighed, 

herunder konstruktionen af deres egen identitet.  

Figur 4: Analysens opbygning 

 

2.2.5 Validitet og reliabilitet 

Selv om nogle kvalitative forskere har afvist spørgsmålet om kvalitetskriterier ud fra den 

opfattelse, at det stammer fra undertrykkende positivistiske begreber (Kvale & Brinkmann, 2015), 

kan man ifølge Kvale og Brinkmann (2015) dog godt tale om kvalitetskriterier ifm. kvalitative 

undersøgelser, men de genfortolker begreberne reliabilitet og validitet, så de passer til produktion 

af viden gennem kvalitative interviews. Denne genfortolkning af begreberne er anvendt i arbejdet 

med afhandlingen, og det forklares her, hvordan afhandlingen kan leve op til krav om validitet og 

reliabilitet. Validitet i kvalitative undersøgelser handler om, hvorvidt en metode undersøger det, 

den har til formål at undersøge, og ”i hvilket omfang vores observationer faktisk afspejler de 

fænomener eller variable, vi interesserer os for” (Pervin (1984, s. 48) i Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

318). For at skabe et udgangspunkt for at observationerne i denne afhandling afspejler de 

fænomener, der er af interesse jf. problemformuleringen, er der lagt vægt på at skabe en 

sammenhæng mellem interesseområde, metode og teori, hvilket bl.a. afspejles i valg af tilgang til 
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interview og interviewteknik. Da afhandlingens teoretiske fundament bygger på narrativ teori, er 

det relevant at anvende interviewmetoder, der fremmer historiefortælling (Squire, 2011), og ifm. 

empiriindsamling blev der netop fokuseret på at få deltagerne til at fortælle om deres erfaringer 

og de emner, som de selv fandt relevante inden for det overordnede tema. Dermed er der søgt at 

anvende hensigtsmæssige metoder ift. undersøgelsens problemformulering og formål.  

Begrebet reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultater og 

behandles ofte ifm., hvorvidt et resultat kan genskabes af andre forskere (Kvale & Brinkmann, 

2015). Som beskrevet er der i denne afhandling søgt at skabe intersubjektivitet, således at andre 

kan efterprøve resultaterne. Derfor er metoden og teorien grundigt beskrevet, ligesom processen 

med at udarbejde analysen er beskrevet og dokumenteret for at gøre processen gennemskuelig 

for andre. Man kunne argumentere for, at undersøgelsen ikke er videnskabelig, da empirien er for 

personafhængig. Frem for at søge at eliminere virkningen af det personlige samspil kan man dog 

betragte interviewerens person som det primære forskningsredskab til indhentning af viden (Kvale 

& Brinkmann, 2015). I praksis viste det sig netop, at det var ved at bringe personligheden i spil i 

interviewene, at der blev adgang til viden, der ellers ville være utilgængelig. Det kan f.eks. ses i 

interviewet med May, hvor hun fortæller, at ”(…) det her det er sådan meget fortroligt” (Bilag 2.2, 

s. 70), men alligevel vælger at fortsætte fortællingen. At interviewet er personafhængigt, kan 

dermed være en af styrkerne ved den kvalitative undersøgelse, da man derigennem får adgang til 

fortrolige refleksioner og dermed viden, der ellers ikke ville være tilgængelig.   

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. Teoretisk grundlag for afhandlingen 

I skabelsen af viden om deltagernes virkelighed i forhold til investering tages der udgangspunkt i 

narrativ teori ud fra primært Jerome Bruner (1999, 2004), og derudover inddrages et begreb fra 

George Herbert Meads (2005) teori om Selv’et. I følgende afsnit introduceres baggrunden for den 

narrative teori, og derefter følger afsnittet ’Selvskabende fortællinger’, hvor den grundlæggende 

forståelse af individet i narrativ teori forklares. Dette afsnit kan ses som den overordnede 

forståelse af mennesket i narrativ teori, mens begreberne, der efterfølgende beskrives, 

Positionering, Intentionalitet, Refleksivitet og konstruktionsmåde, kan anskues som mere konkrete 

begreber ift., hvordan individet gennem fortællingen skaber sig selv på bestemte måder.  

3.1 Introduktion til narrativ psykologi 

Narrativ psykologi opstod på baggrund af den sproglige vending, der i anden halvdel af 1900-tallet 

i stigende grad vendte opmærksomheden mod sprogets rolle og argumenterede for, at vi med 

sproget ikke bare skaber selvet, men også konstruerer den sociale virkelighed. Psykologien var på 

den tid domineret af behaviorisme og trækteori, som blev kritiseret af Jerome Bruner for hhv. kun 

at studere adfærd og for at betragte psykiske processer som en relativt passiv behandling af 

information (Bank, 2014). I stedet for at forstå mennesket som et afgrænset individ mente man i 

den narrative psykologi, at mennesket skal forstås som socialt og kulturelt og frem for at forstå 

mennesket som en passiv behandler af informationer, forstås mennesket i narrativ psykologi som 

et meningsskabende væsen, der aktivt fortolker sit liv, sig selv og verden (Bank, 2014). Hvor kultur 

i psykologien tidligere blev opfattet som en overlejring på en biologisk determineret menneskelig 

natur, hvor det biologiske er årsagen til menneskets adfærd, er kultur og søgen efter mening inden 

for kulturen i den narrative psykologi de egentlige årsager til menneskers handlinger (Bank, 2014). 

Det betyder ikke, at biologien skal negligeres. Menneskers biologiske arv er en betingelse for de 

handlinger, mennesker foretager sig, men den biologiske arv er ikke den universelle årsag til 

menneskets handlinger (Bruner, 1999).  
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3.2 Selvskabende fortællinger  

Jerome Bruner (1999) argumenterer for, at den måde, mennesker skaber mening på, er gennem 

fortællinger. Mennesket har en tilbøjelighed til at organisere erfaringer til fortællende form, og 

historiefortælling er et redskab, hvormed vi skaber helhed og mening i vores liv (Bruner, 1999). 

Bruner (2004) skriver, at ”vi bliver ved med at konstruere os selv gennem fortællinger”, men 

hvorfor har mennesket brug for fortællingen for at definere sig selv (s. 100)? Hertil svarer Bruner 

(2004), at ”den narrative gave synes at være vores naturlige måde at anvende sproget på, når vi 

skal karakterisere de afvigelser fra den forventede tingenes tilstand, der karakteriserer livet i en 

menneskelig kultur” (s. 101). Fortællinger kan dermed ses som en måde for individet at skabe 

struktur og mening i en kompliceret verden. Livet igennem anvendes fortælling således til at skabe 

mening, og ”(…) fortællinger ikke bare beskriver, men former den måde, hvorpå vi ser os selv, 

andre og verden omkring os, og skaber dermed fundamentet for vores handlinger” (Schnoor, 2009, 

s. 22). Mennesket har således en medfødt narrativitetsfunktion, men kulturen er afgørende for, 

hvordan man kan fortolke og konstruere fortællinger. Dette indlæres gennem opvæksten, hvor 

barnet tilegner sig kulturen gennem fortællinger, men får også gennem fortællinger adgang til en 

række normer og fortolkningsprocedurer. Herved internaliseres normer og forskrifter for, hvordan 

man bør handle. Barnet lærer desuden, hvordan det kan fortolke og selv skabe fortællinger, 

hvilket er afgørende for at kunne skabe mening (Bank, 2014). I narrativ psykologi er identiteten 

eller Selv’et således noget, der skabes gennem fortællinger (Bank, 2014). Hvor man traditionelt 

har anskuet personligheden som en stabil kerne eller en sammenhængende personlighed, forstår 

man i narrativ psykologi personlighed som en relation snarere end noget individuelt og noget, der 

skabes løbende gennem fortællinger i sociale relationer (Schnoor, 2009). Dermed er 

meningsskabelse ikke en individuel proces, men noget der sker fælles i kraft af kulturen: ”I kraft af 

deltagelsen i kulturen bliver meningen offentlig og fælles. Vor kulturelt tilpassede livsform 

afhænger af fælles meninger og fælles begreber og afhænger også af fælles samtaleformer til 

forhandling om forskelle i mening og fortolkning” (Bruner, 1999, s. 28). Individets narrativer har 

således både en funktion i fællesskabet og en funktion for individet selv, som Bruner (1999) her 

demonstrerer med det retoriske spørgsmål: ”Er Selv’et ikke et transaktionsforhold mellem en 

talende og en Anden, ja, en Generaliseret Anden? Er det ikke en ramme, man kan anbringe sin 

bevidsthed, sin stilling, sin identitet, sin forpligtethed i over for en anden? Således anskuet bliver 
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Selv’et ”dialogafhængigt”, lige så meget beregnet på den, vi henvender os til, som på intrapsykiske 

formål” (s. 96). Med dette citat illustreres det desuden, at Bruner (1999) må formodes at hente 

inspiration i George Herbert Meads (2005) teori om Selv’et som bestående af jeget, miget og den 

generaliserende anden, som uddybes senere i teoriafsnittet. Individets agency, dvs. det, der er 

aktivt styrende i personligheden og oplevelsen af at kunne have indflydelse på sit eget liv, skal i 

narrativ teori forstås i relation til kulturen. I narrativ teori mener man, at der kan være store 

variationer i individets opfattelse af at have indflydelse på sit eget liv, hvilket skyldes, at der er 

forskellige kulturelle narrative forståelser af, hvad man er og kan gøre som f.eks. kvinde (Bank, 

2014). De narrative forståelser viderebringes i sociale grupperinger og institutioner og er derved 

disponerende for individet. Selv om individet i princippet kan forstå sig selv på mange måder, kan 

det være vanskeligt på grund af de sociale og kulturelle sammenhænge, det indgår i, og de dertil 

knyttede kulturelle narrative forståelser (Bank, 2014). Ligesom barnet gennem opvæksten 

internaliserer normer og fortolkningsprocedurer, lærer det også at bruge fortællinger til at skabe 

mening i handlinger og adfærd, der afviger fra normerne. Derved kan individet indgå i sociale 

forhandlinger om de normer og konventioner, der eksisterer i en kultur. Individet betragtes derfor 

som en aktiv medskaber af den kultur, det selv er en del af (Bank, 2014). Hvorvidt individet finder 

legitimitet for sine narrativer, og dermed netop kan indgå som medskaber af kulturen og forstå sig 

selv ud fra den givne fortælling, afhænger ifølge Gergen (1994) af, hvorvidt individets fortælling 

lever op til kulturelle konventioner for historiefortælling.  

3.1.1.1 Positionering 

I kraft af fortællingen stilles nogle bestemte positioner til rådighed, som er med til at forme Selv’et 

og angive, hvilke handlinger, der bliver mulige. Således bliver identiteten formet gennem 

positioneringen: ”Vores identitet og selvforståelse bliver nemlig til i de positioner, som er 

tilgængelige for os. Når vi indtager en position i en diskurs, oplever vi os selv og verden ud fra det 

perspektiv, som den stiller til rådighed. Positioner udstyrer os på denne måde med et sprogligt 

repertoire af særlige begreber, perspektiver, metaforer, talemåder, selvforståelser mv., som vi gør 

os selv og verden forståelige igennem. Dertil kommer, at positioner er forbundet med en række 

moralske rettigheder og forpligtelser, der både muliggør og begrænser vores handlemuligheder” 

(Schnoor, 2009, s. 82). Således skabes Selv’et ud fra de positioner, der er til rådighed, og individet 

positionerer ligeledes sig selv gennem fortællinger. Individet er dog ikke dømt til at indtage en 
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bestemt position, men kan vælge at handle anderledes ud fra dets intentioner. Begrebet 

Intentionalitet uddybes i næste afsnit, men ift. positionering kan individet netop vælge at 

positionere sig bevidst. Dog positionerer individet sig selv og andre på bestemte måder uden at 

være opmærksom på det (Schnoor, 2009). Ligesom en fortælling ikke er et neutralt medie, er de 

positioner, der udspringer af en fortælling, heller ikke neutrale: ”Positionering og magt hænger 

nært sammen. Når vi positionerer os selv og andre i vores indbyrdes kommunikation, gør vi noget, 

der har virkelige effekter i den sociale verden. Vi skaber identitet og magtrelationer. Muligheden 

for at forhandle sin identitet og kunne gøre det, vi gerne vil, skabes i den proces, hvor vi 

positionerer os selv og andre inden for bestemte diskurser og fortællinger” (Schnoor, 2009, s. 84). 

Den måde individet positionerer sig selv og andre på i sin fortælling har derfor betydning for, 

hvilket handlerum individet har i den sociale verden.  

3.1.1.2 Intentionalitet  

På trods af at Selv’et skabes løbende, er det dog alligevel præget af en vis stabilitet. Det skyldes 

ikke så meget indre forhold som det faktum, at Selv’et er konstrueret ud fra de relationer, 

individet indgår og tidligere har indgået i. Dermed inkluderer selvforståelsen både fortid, nutid og 

fremtid, idet individet har en intention, dvs. et ønske om, hvad det er på vej til at blive med de 

handlinger, det foretager (Bank, 2014). Centralt for forståelsen af narrativer er således, at de 

indeholder en intention, dvs. noget individet vil med fortællingen. Mennesker er generelt 

intentionelle væsener, der har ønsker og håb ift. de handlinger, de foretager sig, og dermed også 

med de historier, de fortæller, som Schnoor (2009) her beskriver: ”Vi vil noget og gør hele tiden 

noget. Og det, vi gør, ses som bestræbelser på at levendegøre vores foretrukne værdier, 

overbevisninger og moralske bestræbelser. Enhver handling er udtryk for en intention eller et 

initiativ: Identitet er derfor i et narrativt perspektiv tæt forbundet med moral: Hvad er det, vi gerne 

vil udrette?” (s. 36). Med fortællingen udtrykker individet således også sine ønsker, 

overbevisninger og idé om, hvordan tingene burde være. 
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3.1.1.3 Refleksivitet  

Udover den narrative psykologis forståelse af Selv’et og kulturen, anvendes begrebet Refleksivitet 

fra George Herbert Meads (2005) teori om Selv’et. Dette begreb introduceres for at udvide 

begrebsapparatet baseret på den narrative teori ift., hvordan deltagerne oplever og forholder sig 

refleksivt til den omverden, de er en del af, og hvordan denne refleksion har betydning for 

identitetsskabelsen. Selvom det er begrebet Refleksivitet, der anvendes i analysen, er det 

nødvendigt med en kort forklaring af Meads teori om Selv’et. Den overordnede forståelse af 

skabelsen af Selv’et hos Mead (2005) er, at man kun kender sig selv gennem registrering af andres 

reaktioner på én selv. Det er refleksiviteten, der gør, at individet kan se sig selv fra en andens 

synsvinkel, og det er dermed gennem refleksivitet, at individet forstår sig selv og samfundet 

(Køppe, 2002). Selv’et består af tre dele; jeget, miget og den generaliserende anden, som skal 

forstås som processer og ikke som intrapsykiske instanser (Køppe, 2002). Jeget er det, der 

reagerer og handler, og jeget agerer derved som aktøren i Selv’ets foretagender. Migets funktion 

er at registrere andres reaktioner på jegets handlinger og: ”Mig’et afspejler en bestemt 

samfundsmæssig organisering, der er indarbejdet i vores egen attitude (…)” (Mead, 2005, s. 205). 

Miget er i stor udstrækning direkte tilgængelig for bevidstheden. Der er dermed ikke tale om et 

Selv som bestående af noget fuldstændigt ubevidst. Individet kan, ligesom i narrativ teori, have 

bevidst besluttede handlinger, og det er miget, der er basis for den bevidste handling (Bank, 2014; 

Køppe, 2002). Den generaliserende anden repræsenterer det generelle eller fælles. Det består 

ligesom miget af reaktions- og handlemønstre, men den generaliserende anden er udtryk for de 

kollektive mønstre (Køppe, 2002). Det, der sammenkæder det individuelle og det 

samfundsmæssige, er refleksiviteten. Det er refleksiviteten, der gør, at individet kan se sig selv fra 

en andens synsvinkel, og det er gennem refleksivitet, at individet bearbejder det kollektive. 

Individet overtager ikke blot det fælles, men reflekterer over det, og det er gennem refleksion 

over det fælles, at ændringer skabes i Selv’et (Køppe, 2002). Refleksivitet handler dermed om, 

hvordan individet forholder sig til andres reaktioner på dets handlinger, og hvordan dette indvirker 

på identitetsskabelsen. Individet er ifølge Mead (2005) netop ikke determineret af det fælles, for 

”Vi er ikke simpelthen bundet af fællesskabet. Vi indgår i en samtale, hvor fællesskabet lytter til 

det, vi siger, og fællesskabets gensvar modificeres af det, vi har at sige” (s. 195). Individet kan 

således, gennem refleksion over samfundets reaktion på dets handlinger, reagere imod 
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fællesskabet (Mead, 2005). Ifølge Mead (2005) er det således gennem individers refleksion og 

reaktion på samfundet, at samfundet kan udvikle sig.  

3.1.1.4 Konstruktion 

Kenneth Gergen (2010) lægger vægt på narrativers konstruktionsmåde, og hans pointe er, at det 

ikke blot er indholdet i narrativen, men også måden, hvorpå narrativen konstrueres, der er 

relevant ift. identitetsskabelse. Måden, hvorpå individet udvælger begivenheder og strukturerer 

dem i en fortælling, er afgørende for, hvordan individet skaber sin identitet: ”We formulate a story 

in which life events are systematically related, rendered intelligible by their place in a sequence or 

“unfolding process”. Our present identity is thus not sudden and mysterious event but a sensible 

result of a life story” (de Waele and Harré (1976) i Gergen, 1994, s. 187).I nærværende afhandling 

anvendes begreberne plot og punktuering til at analysere, hvordan deltagerne konstruerer deres 

fortællinger. Et begreb som plot kan overføres fra skønlitteratur til analysen af narrativer, da det 

kun er en meget begrænset del af et komplekst liv, der bliver udvalgt til at være med i 

selvfortællinger, og hændelser udvælges netop, fordi de har en pointe i fortællingen, ligesom det 

ses i skønlitterære tekster (Glavind Bo, 2016). Plottet er helt centralt for fortællingen, da det er 

plottet, der kæder enkeltstående hændelser sammen i en meningsfuld sammenhæng, og dermed 

angiver, hvad fortællingen handler om (Schnoor, 2009). Livet i sig selv kan ikke siges at være 

bygget op af rækker af begivenheder med hver deres pointe, og hændelser har ikke en værdi i sig 

selv. Det er i stedet af kulturen, at mulige plot udledes, og det er kulturen, der er afgørende for, 

hvordan hændelser kan tillægges værdi (Gergen, 1994). Plottet angiver således, hvilke hændelser, 

der kan få en plads i fortællingen, og i hvilken rækkefølge det giver mening at introducere dem, og 

”ved at fremanalysere plottet i et menneskes retrospektive fortælling om sit livsforløb er det nemlig 

muligt at sige noget om fortællerens værdiorientering, menings- og identitetsskabelse” (Glavind 

Bo, Christensen, & Lund Thomsen, 2016, s. 14). Det er ikke på forhånd givet, hvilke hændelser, der 

udgør f.eks. starten og slutningen på fortællingen. Et led i udvælgelsen af hændelser er det, 

Barnett Pearce (2007) kalder punktuering. Punktuering handler om at omforme en kæde af 

begivenheder til en meningsfuld fortælling gennem udvælgelse af fortællingens begyndelse og 

slutning (Pearce, 2007). Punktuering er således et aktivt valg, der har afgørende betydning for, 

hvordan der skabes mening i begivenheder (Schnoor, 2009).  
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3.2 Brug af begreberne 

De teoretiske begreber anvendes i anden fase af analysen til at analysere, hvordan deltagerne 

skaber deres identitet gennem deres narrativer. I denne del af analysen undersøges hver deltagers 

narrativ for sig med udgangspunkt i de to dele; ’Konstruktion’ og ’Selvskabelse gennem 

fortællinger om de dominerende temaer’. Som tidligere beskrevet anvendes der i den 

socialkonstruktivistiske forståelse af teori en række begreber til at analysere, hvordan den sociale 

virkelighed konstrueres (Esmark m.fl., 2005). Først anvendes begreberne plot og punktuering til at 

analysere, hvordan deltageren kæder begivenheder sammen til en sammenhængende fortælling. 

Derefter analyseres det med brug af de teoretiske begreber, hvordan deltageren skaber sin 

identitet ud fra de dominerende temaer og den måde, de er indordnet i fortællingen. I denne del 

anvendes begreberne Positionering, Intentionalitet og Refleksivitet. Begrebet Positionering 

anvendes til at undersøge, hvilke positioner deltageren gennem fortællingen stiller til rådighed, og 

hvordan dette er med til at skabe identiteten og individets handlerum. Begrebet Intentionalitet 

anvendes i analysen til at fremanalysere, hvilke værdier og overbevisninger deltagerens fortælling 

er udtryk for. Individets oplevelse af det fælles og dets refleksion over dette anvendes i analysen 

til at undersøge, hvordan deltagerne forholder sig til samfundets reaktion på deres handlinger og 

fortællinger, og hvilke betydninger dette har ift. deres identitetsskabelse. Begreberne anvendes 

ikke konsekvent, dvs. både Positionering, Intentionalitet og Refleksivitet anvendes ikke 

nødvendigvis i analysen af hvert dominerende tema. I stedet inddrages begreberne, hvor de kan 

belyse nogle forhold i deltagernes narrativer. Eksempelvis inddrages begrebet Refleksivitet, når 

deltagerne fortæller om at forholde sig til det, andre siger eller mener om deres handlinger. 

Teorien inddrages desuden mest eksplicit i analysen af det første narrativ for at undgå for mange 

gentagelser, hvorefter det antages, at læseren forstår begreberne, og hvordan de anvendes.  
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4. Analyse  

I de næste afsnit følger analysen, der, i tråd med den gængse praksis for kvalitative analyser, tager 

udgangspunkt i en kategorisering og strukturering af empirien samt en præsentation af en 

organiseret og komprimeret del af empirien (Järvinen & Mik-Meyer, 2017). Analysen er opdelt i to 

faser, hvor den første fase er redegørende, og den anden er teoretisk analyserende. Den 

tematiske netværksanalyse danner rammen om analysen, hvor empirien struktureres og 

organiseres for at finde frem til de temaer, der findes i empirien (Attride-Stirling, 2001). De 

dominerende temaer, der blev fundet gennem den tematiske netværksanalyse præsenteres i den 

første fase, og derigennem bliver det beskrevet, hvilke emner deltagerne italesætter omkring det 

at investere. Beskrivelsen af de dominerende temaer giver således et indblik i deltagernes 

forståelser omkring investering. Den første fase er forudsætningen for næste fase i analysen, hvor 

det analyseres, hvordan deltagerne skaber deres identitet gennem deres fortællinger om 

investering. I anden fase af analysen studeres deltagernes narrativer hver for sig, hvor det først 

undersøges, hvordan de konstruerer deres fortælling. Herefter bringes de teoretiske begreber 

Positionering, Intentionalitet og Refleksivitet i spil til at analysere, hvordan deltagerne gennem 

deres fortællinger om de dominerende temaer samt den måde, de indgår i fortællingen på, skaber 

deres identitet.  

4.1 Fase 1 – Dominerende temaer  

Arbejdet med at konstruere det tematiske netværk på baggrund af empirien går forud for selve 

analysen, og denne fase af analysen er resultatet af det arbejde, der i metodeafsnittet blev 

beskrevet som analyseniveau A og B. I disse analyseniveauer struktureres materialet og 

organiseres i det tematiske netværk. Her blev der fundet 16 basale temaer på baggrund af 

empirien, som er de mest basale og simple emner, der i sig selv kun siger lidt om den samlede 

empiri (Attride-Stirling, 2001). De basale temaer samler sig om fire organiserende temaer, som 

benævnes; Risiko, Sparringspartnere og netværk, Køn samt Familie og omverden, og disse hører 

alle under det globale tema, der kan kaldes Investering. I følgende afsnit udfoldes de 

organiserende temaer, som netop er de dominerende temaer, der blev italesat i deltagernes 

narrativer omhandlende investering.  
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4.1.1 Risiko 

I samtlige af deltagernes fortællinger var risiko et emne, der blev talt om, og risikoen for at miste 

penge har været med i overvejelserne hos alle deltagere, inden de begyndte at investere. Helle 

fortæller eksempelvis, at det for hende har taget mange år at begynde at investere: ”Så det var 

allerede da jeg var sådan ung, men der turde jeg ikke rigtigt, fordi jeg tænkte også puha man hørte 

så meget i medierne om at miste” (Bilag 2.1, s. 7). Helle havde således gået med tankerne om at 

investere, siden hun var ung, og gik først i gang som ca. 35-årig. Sidsel giver ligeledes udtryk for, at 

det har været en lang proces at gå i gang med at investere, fordi det er forbundet med usikkerhed: 

”Ja, jeg satte mig ret meget ind i det, fordi for mig, altså det indebar en risiko, og det, og, og fra 

begyndelsen havde jeg ikke ret mange midler til det” (Bilag 2.4, s. 147). May startede med at 

investere i medarbejderaktier hos Novo Nordisk, men det tog hende ligeledes en del år, før hun 

tog springet og foretog sin første investering udover medarbejderaktierne. Som hun fortæller her, 

var det, på trods af at hun havde overvejet det længe, ikke let for hende: ”Det fyldte rigtig meget 

[at hun kunne tabe penge], i starten så investerede jeg jo sådan en tusse her, en tusse der, og så 

gik det op for mig, gud jeg betaler jo, man betaler jo det samme i gebyr nærmest, så det: (…) Så, 

måske skal jeg lidt mere. Men i starten, hvis jeg tabte 500 kr., så var jeg ved at dø ik” (Bilag 2.2, s. 

81). Petra beskriver det som sit held, at de penge, hun er begyndt at investere, er nogen, hun har 

fået af sine forældre i form af midler placeret i investeringsforeninger, og derfor føler hun ikke, at 

hun har pengene.   

Flere af deltagerne fortæller, at de har oplevet at tabe større summer ved at investere. Helle 

begyndte at investere et par år inden finanskrisen og oplevede således pludselig at miste mange 

penge på sine investeringer. Alligevel foretrækker Helle, tidligere såvel som nu, aktier frem for 

obligationer, fordi hun synes, det er mere spændende, selvom det indebærer en større risiko end 

obligationer. Alle deltagerne fortæller, at de kun investerer penge, de kan tåle at tabe, men May 

giver udtryk for, at det alligevel kan være hårdt at tabe penge på investeringer: ”(…) min strategi 

har været, at jeg må ikke bruge penge, som jeg ikke kan tåle at miste. Men da de der African 

Petroleum faldt hm: (…) Den gjorde rigtig ondt” (Bilag 2.2, s. 76). Hun fortæller dog også, at det i 

løbet af den tid, hun har investeret, er blevet lettere at forholde sig til tab, og hun mener, at tab 

skal ses i en større sammenhæng: ”Og selvom nogle gange når der har stået minus 50.000 eller 

sådan noget, selvfølgelig har jeg fået ondt i maven, men øh: bare det jeg har, selv hvis jeg har tjent 
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en tusse før skat, så er jeg glad, fordi jeg føler, jamen hvis de der penge bare havde stået i banken. 

Det ville være spild af: man får jo ikke rente eller noget som helst” (Bilag 2.2, s. 70). Sidsel forsøger 

ligeledes ikke at tage det så tungt: ”Så nu øh: jeg, jeg fniser lidt af mig selv og mit forsøg på at 

være enormt øh: børshaj og købe Pandora, fordi det er noget værre crap lige nu” (Bilag 2.4, s. 160). 

Risikoen for at tabe penge samt de oplevede erfaringer med det hos tre af deltagerne er således et 

dominerende tema i fortællingerne. 

4.1.2 Sparringspartnere og netværk  

Et andet emne, som går igen i deltagernes narrativer, er vigtigheden af at have nogle 

sparringspartnere eller et netværk omkring det at investere. Sidsel nævner, at hun synes, det er 

opmuntrende, at der er kommet netværk som eksempelvis Moneypenny, som er et forum 

hørende under My Money Invest, for kvinder, der investerer eller vil begynde på det (My Money 

Invest, 2018). Da hun selv begyndte at investere, var der netop ikke sådan nogle initiativer, og hun 

fortæller, at hun gik alene med tankerne og overvejelserne omkring investering. Derfor meldte 

hun sig straks ind, da en af de første af sådanne initiativer blev skabt. Efterfølgende har hun fulgt 

flere af disse initiativer, og hun har tænkt sig at prøve at deltage i nogle af de kurser, de udbyder. 

May er ligeledes begejstret for de initiativer, der er dukket op de seneste år: ”Og jeg var: i og med 

jeg begyndte at interessere mig for det og der er kommet meget sådan noget Female Invest og 

sådan noget, så har jeg været til nogen af deres arrangementer (…) De er bare helt vildt gode” 

(Bilag 2.2, s. 69). Petra fortæller, at hun har lært om investering gennem begynderkurser i Female 

Invest, som ligeledes er et forum for kvinder, der investerer eller ønsker at lære om investering 

(“Kvinde kend din aktiekurs”, 2018). Hun har derudover selv etableret et netværk omkring 

investering, hvor nogle af hendes veninder og bekendte deltager, og hvor de sammen planlægger, 

hvilke kurser og arrangementer de vil deltage i. Helle er den af deltagerne, der har investeret i 

længst tid, og derfor var der heller ikke nogen af de nævnte initiativer, da hun begyndte at 

investere. Hun fortæller, at hun talte meget med sin daværende kæreste om det, og at hun 

desuden gerne vil tale med andre om det, da hun synes emnet er interessant. May fortæller 

ligeledes, at hun har nogle mandlige venner og kollegaer, som hun både får sparring fra og gode 

råd af, og hun drejer gerne samtalen ind på emnet, og som hun siger: ”Så det er også et godt 

samtaleemne” (Bilag 2.2, s. 71). Petra, for hvem det er relativt nyt at investere og som kun har 

foretaget én investering indtil videre, oplever til gengæld, at det kan være svært at tale med 
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nogen, der har erfaring med investering, fordi de svarer på et niveau, som hun ikke forstår. Derfor 

synes hun netop, det er rart at være en del af et netværk, hvor man kan spørge om alt, og de 

andre ikke har erfaring med at investere. For alle deltagerne bliver det at have nogen at sparre 

med eller det at være en del af et større fællesskab omkring investering dermed italesat som 

noget, der har været og stadig er vigtigt for dem ift. at investere.  

4.1.3 Køn   

Som nævnt ovenfor er deltagerne begejstrede for de nye initiativer for kvinder, der investerer eller 

gerne vil vide mere om det. Flere af dem fortæller, at de netop har en opfattelse af, at der kun er 

få kvinder, der investerer, og at de selv kun kender få eller ingen. Petra fortæller, at hun netop 

blev begejstret for Female Invest, fordi de talte ind i de tanker, hun havde i forvejen, hvor hun 

netop oplevede, at der kun var få kvinder, der investerer, og at mange kvinder i stedet overlader 

økonomien til deres mænd. Den oplevelse er hun ikke ene om, og både Sidsel og May fortæller, at 

de oplever den verden, der er relateret til investering som en maskulin verden, hvilket Sidsel her 

beskriver: ”Men det her med ligefrem at investere i aktier, det, det troede jeg, ligesom alle andre 

nok også tror, at det var noget for mænd i jakkesæt og lyseblå skjorter ik” (Bilag 2.4, s. 177). Sidsel 

har deltaget i netværk for både mænd og kvinder og i netværk kun for kvinder, hvoraf hun synes 

sidstnævnte var mere imødekommende: ”Der er også andre af de her Facebook grupper, jeg er 

også med i aktieporteføljen blandt andet, og der er sådan meget sådan maskulin tju bang 

stemning, meget sådan ”åh hold kæft man, har du købt Volvo” altså lidt den samme, ”åh altså har 

du købt Bavarian altså, så siger det da sig selv altså”, og den tone der, den skræmmer mange 

kvinder væk tror jeg (…) Jeg fortalte hende bare om Moneypenny, hvor jeg synes at der er en helt 

anden stemning, og en anden sådan en, en, lidt en selvironi, sådan lidt en sjov og heppende tilgang 

til øh, hvor vi alle sammen tænker, åh gud nej har vi købt Pandora ik” (Bilag 2.4, s. 136). Sidsel 

fortæller desuden, at mediernes fremstilling af kvinder og økonomi påvirkede hende, inden hun 

selv begyndte at investere: ”Og så begyndte jeg egentlig sådan at, at blive med sådan at, begyndte 

at reagere på de der forskellige finansartikler om, om kvinder jo for fanden altid bare blev skoddet 

ved skilsmisserne, fordi det altid var mændene der havde taget sig af alting, og de ejede aldrig fast 

ejendom, det var altid mænd der gjorde, og de betalte bare forbruget. De ejede aldrig bilerne, og 

de ejede aldrig sommerhusene og la la la og til sidst så kunne manden bare skralle det hele og 

skride (…) Det triggede mig ret meget” (Bilag 2.4, s. 140). For Sidsel er mediernes fremstilling 
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således provokerende, men det stemmer netop også overens med hendes egen oplevelse af, at 

kvinder ofte overlader økonomien til mændene. May fortæller, at hun opfatter kvinder som 

mindre risikovillige end mænd: ”Kvinder er mindre risikovillige (…) Jamen jeg tror også jeg er 

mindre risikovillig og jeg tror også andre kvinder er det (…) Men også bare, altså når man ser 

omkring i forhold til dem man kender, der er det jo kun mænd der investerer, og investering er jo 

en risiko, så bare det at det er mændene der er i gang med at tage risiko og kvinderne bare ja, 

hellere vil, ikke tør og hellere vil bare lade pengene stå i banken eller bruge penge på shopping, det 

viser jo at de ikke er risikovillige, altså bare når jeg kigger på min egen omgangskreds” (Bilag 2.2, s. 

88). Ligesom deltagerne oplever, at kvinder sjældent investerer og ofte overlader spørgsmål om 

økonomi til mænd, er der en opfattelse af, at der heller ikke er interesse eller den fornødne viden 

til at tale om investering fra kvindernes side. Dermed kan det også være vanskeligt at dreje 

samtalen ind på investering, da de oplever, at mange kvinder enten ikke kan tale med om emnet 

eller synes, at det er et følsomt emne. Eksempelvis fortæller flere af deltagerne, at de har en 

oplevelse af, at det i nogle kontekster ikke er acceptabelt at tale om investering. Køn og 

investering viser sig således som et dominerende tema i deltagernes fortælling, og alle deltagerne 

har en oplevelse af, at kvinder ofte overlader spørgsmål om investering til deres mænd.  

4.1.4 Familie og omverden 

Et sidste organiserende tema, der går igen i deltagernes narrativer, er fortællinger omhandlende 

familie og omverden. Som nævnt ovenfor indeholder dette organiserende tema følgende basale 

temaer: ’At sikre sin familie’, ’Opdragelse’, ’Etik og bæredygtighed’ og ’At hjælpe andre’. Disse 

basale temaer har det til fælles, at de peger udad og dermed handler om deltagernes forhold til 

andre individer eller samfundet i bredere forstand. Ift. familie fortæller May, at hun ved at læse 

om privatøkonomi og ved at sætte sig ind i sine forældres økonomi har sørget for, at de fik 60.000 

kr. udbetalt, som de ikke vidste, de havde ret til. Derudover forsøger hun at opmuntre både sin 

mor og sine veninder til at investere, så de får mest muligt ud af deres penge. Sidsel og Helle, som 

begge to har børn, fortæller, at de forsøger at lære deres børn om økonomi. Sidsel fortæller, at 

hun taler meget med sine børn om investering: ”Og jeg, altså og jeg snakker meget med mine børn 

om det, fordi de ikke skal ende som sådan nogen analfabeter, som jeg selv var, da jeg flyttede 

hjemmefra, hvilket jeg var komplet øhm:. Og de skal under ingen omstændigheder havne ude i 

kløer på kommende mænd eller koner eller hvad de får, som, som kunne tænkes at hive deres 
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økonomiske tæppe væk” (Bilag 2.4, s. 164). Derudover har hun forsøgt at opmuntre en af sine 

døtre til at fange interesse for investering ved at give hende mulighed for selv at investere en del 

af sin børneopsparing i noget, hun fandt interessant. Det har dog ikke affødt den store interesse, 

men som Sidsel siger: ”Men altså på et eller andet tidspunkt, så kan det være jeg får hende på 

banen, men nu lader jeg lige de penge stå” (Bilag 2.4, s. 155). Helle har ligeledes givet sin søn 

mulighed for at prøve kræfter med investering, men det gjorde hun ved at give ham nogle 

Brøndby-aktier, da det er det hold, hendes søn holder med, og det, han interesserer sig for. Både 

Sidsel, Petra og Helle fortæller desuden, at de gerne vil kunne stå inde for det, de investerer i. 

Petra fortæller, at en af årsagerne, til at hun gerne vil investere, er, at hun gerne ville ”lave en eller 

anden form for social investering, altså fordi jeg tror jo på at man påvirker verden med det man 

investerer i” (Bilag 2.3, s. 123). Det betyder i Petras tilfælde, at hun skal kunne se en mening i de 

produkter, som virksomheder producerer, at de er socialt ansvarlige, og at de ikke belaster 

miljøet, men det kan være en udfordring: ”og det er jo også derfor det nogen gange er lidt svært at 

finde de aktier man gerne vil købe, fordi det er jo ikke sådan det C20 de øh: de er fyldt med 

(griner)” (Bilag 2.3, s. 116). Det tager tid at sætte sig ind i, og Helle er ligesom Petra afklaret med, 

at hun dermed kan risikere at gå glip af en evt. gevinst. Hun fortæller dog også, at hun ikke er 

konsistent ift. at investere i ansvarlige virksomheder, da hun f.eks. ikke ved, hvad alle hendes 

midler er investeret i. Sidsel giver ligeledes udtryk for, at hun finder det vigtigt at investere sine 

penge i noget, hun kan stå inde for, og har bl.a. investeringer i grøn energi og er ved at undersøge 

muligheden for at investere i regnskov. Alligevel fortæller hun også, at hun har investeringer i 

investeringsforeninger, hvor hun ikke kan gennemskue, om de er i overensstemmelse med hendes 

krav. I det hele taget er det etiske aspekt af investering vigtigt i deres fortællinger, og både Helle, 

Sidsel og Petra gør det klart, at de gerne vil være med til at gøre en positiv forskel for verden 

gennem deres investeringer. Deltagernes narrativer viser således, at investering i deres 

konstruktion af virkeligheden er koblet til både familie og omverden i bred forstand.  
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4.1.5 Afrunding af analysens første fase 

Gennem en tematisk netværksanalyse er der i analysens første fase fundet fire dominerende 

temaer i deltagernes narrativer. Det første af disse temaer handler om udfordringer ifm. at 

forholde sig til den risiko, det indebærer at begynde at investere. Et andet dominerende tema 

viste sig at være vigtigheden og anvendeligheden af sparringspartnere og det at være en del af et 

større netværk omkring investering. Ift. køn og investering ses det i deltagerne fortællinger, at der 

er en forskel blandt mænd og kvinder. I forbindelse hermed ses der i narrativerne en oplevelse af, 

at kvinder ofte overlader investering til deres mænd. Deltagerne oplever sig selv som én ud af 

ingen eller få kvinder i deres omgangskreds, der investerer, og de oplever desuden, at det kan 

være vanskeligt at tale om økonomi og investering. Et sidste tema omhandlede det at anvende 

den erhvervede viden om investering til at hjælpe familie, herunder at opdrage deres børn til at 

være i stand til at investere. I tråd hermed viste det sig at være vigtigt for deltagerne at kunne gøre 

en forskel for samfundet i bredere forstand ved at investere i organisationer med bæredygtige og 

sociale profiler.  

4.2 Fase 2 – Narrativ selvskabelse  

I deltagernes fortællinger blev der i første fase af analysen fundet fire dominerende temaer, og i 

denne fase analyseres det med udgangspunkt i de dominerende temaer, hvordan deltagerne 

gennem deres narrativer konstruerer deres identitet. Hvor den første fase i analysen er resultatet 

af arbejdet på analyseniveau A og B i den tematiske netværksmetode, svarer denne fase til 

analyseniveau C, hvor de mønstre, der blev fundet i materialet, analyseres ud fra det teoretiske 

fundament (Attride-Stirling, 2001). Hver deltagers narrativ analyseres for sig, hvor det først vha. 

begreberne plot og punktuering analyseres, hvordan deltageren konstruerer fortællingen. 

Derefter analyseres det, hvordan de ud fra deres fortællinger om de dominerende temaer skaber 

deres identitet med brug af begreberne Positionering, Intentionalitet og Refleksivitet. Efter 

analysen af hver deltagers narrativ opsummeres delanalysen, og der samles til slut op på alle 

delanalyser.  
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4.2.1 Sidsel  

4.2.1.1 Konstruktion 

Sidsel begynder sin fortælling med at beskrive, hvordan det at gå i gang med at investere har 

været en lang proces, hvor hun har været hårdt presset økonomisk: ”Det er sådan, at det i 

virkeligheden har været en meget lang proces gennem adskillige år, hvor jeg med udsøgt evne til at 

finde mænd der ikke var i stand til at tage sig af økonomi overhovedet har været nødt til gøre det 

selv øhm:” (Bilag 2.4, s. 137). Ift. punktuering, dvs. individets udvælgelse af begyndelse og slutning 

på fortællingen (Pearce, 2007), begynder Sidsel således fortællingen før, hun rent faktisk begynder 

at investere. Ifølge Sidsel skal man langt tilbage for at forstå, hvordan hun er endt, hvor hun er, da 

hendes families opfattelse af økonomi har præget hende helt ind i voksenlivet: ”Jeg er vokset op 

selv i en familie, hvor, hvor det var sådan noget, virkelig var med, med skam og med skyld og pas 

at du ikke bruger penge overhovedet og øh: og du er også bare så ødsel, og du er også bare så alt 

muligt, så i en meget, meget lang periode af mit liv, har jeg været alt det modsatte, sådan holdt 

fast med næb og kløer, og i øvrigt også været studerende og været fattig som en kirkerotte, 

jævnfør de små børn jeg så havde dengang da jeg var studerende” (Bilag 2.4, s. 137). Sidsel vælger 

således, at starten på fortællingen er, da hun som studerende med små børn oplevede at have 

svært ved at få økonomien til at hænge sammen, selvom hun også drager en parallel til uspecifikke 

hændelser og oplevelser gennem hendes barndom, som viser sig at få betydning for hendes 

investeringsproces senere hen. Herfra udbygger Sidsel fortællingen ved at udvælge en række 

hændelser, som for hende var vigtige ift. at begynde at investere: ”Så øhm: så dels så har jeg 

gennem årene op til at jeg fik det her job øhm: der var jeg blandt andet alene, og der var bare ikke 

nogen der kom og hjalp mig, men der har jeg fået mit budget ekstremt meget i system og fik 

meget, meget øh: nøjagtigt overblik over, hvad jeg havde og hvad, hvad jeg skulle bruge, måtte 

bruge, kunne bruge øh:. Og fandt på et tidspunkt ud af jeg var i stand til at købe en bil, det var en 

af de meget store milepæle, og da jeg så øh: så begyndte jeg sådan at læse om det, og de seneste 

år der har der været nogen forskellige provokerende overskrifter omkring kvinder. (…) Så tænkte 

jeg gud fri mig vel, altså de mænd jeg har mødt og konstant møder, de er fandeme alle sammen de 

største paddehatte jeg nogensinde har mødt” (Bilag 2.4, s. 138). I citatet italesætter Sidsel tre af de 

hændelser, der netop var vigtige for hende for at kunne nå til det punkt, hvor hun begyndte at 

investere; at skabe systematik og kontrol over sin økonomi, at kunne købe en bil samt provokation 
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over de artikler, hun læste om kvinder og økonomi. Senere i narrativen fortæller Sidsel, hvordan 

den helt store omvæltning efterfulgte disse hændelser, da hun for nogle år siden fik et vellønnet 

job i et kommunikationsbureau. Med jobskiftet fulgte, hvad hun beskriver som et nyt trin, og hun 

fik derigennem økonomisk overskud til at investere: ”Der rykkede jeg lige op, eller vi gjorde, min 

familie, op på et andet trin i livet altså” (Bilag 2.4, s. 146). Sidsel afslutter fortællingen med, at hun 

stadig har dette job som giver hende økonomisk mulighed for at spare op og investere 

opsparingen, at investere i et sommerhus samt andre goder såsom rejser med familien. 

Fortællingen afsluttes endvidere med beretningen om, at der nu er styr på både hendes og hendes 

mands økonomi og pensionsordninger, og at hun har investeret sin datters børneopsparing.  

Plottet er centralt for forståelsen og konstruktionen af en fortælling (Schnoor, 2009). Som 

beskrevet af Gergen (1994) er livet i sig selv er ikke bygget op af en række af begivenheder med et 

på forhånd fastlagt plot, og den måde fortælleren konstruerer plottet er derfor afgørende for, 

hvordan der skabes mening i hændelser: ”Via plottet etableres mening retrospektivt i fortællinger 

forstået som en sammenhængende forklarende logik af oplevede hændelser og begivenheder, 

hvorved fortid, nutid og fremtid kobles til en meningsskabende helhed. En sådan skabelse af 

mening og sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid er både grundlæggende for 

identitetskonstruktion og etablering af en væren i verden samt for fortolkning og forståelse af den 

sociale verden og subjektivitet” (Glavind Bo m.fl., 2016, s. 14). Sidsel konstruerer i fortællingen et 

plot, der overordnet handler om, hvordan hun oplever økonomiske udfordringer, da hun får børn 

og har en mand, der ikke har forstand på økonomi. Derefter introducerer hun en række 

succesoplevelser, og et afgørende vendepunkt i fortællingen er, da Sidsel får et nyt arbejde, der 

giver hende mulighed for at ændre sine økonomiske omstændigheder. Foruden at få styr på sin 

økonomi og pensionsopsparing er det dermed muligt for Sidsel at begynde at investere. Således er 

hændelsesforløbet i Sidsels narrativ struktureret, og det undersøges nu, hvordan de temaer, der 

blev identificeret i fase 1 af analysen, indgår i fortællingen.  
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4.2.1.2 Selvskabelse gennem fortællinger om de dominerende temaer 

Risiko  

Selvom Sidsel ikke har investeret særligt længe, ses det gennem narrativen, hvordan det er en 

proces gennem mange år at komme dertil, hvor hun er i dag. De hændelser, der førte til, at hun 

begyndte at investere, er opstået på baggrund af en periode med økonomisk trængsel samt 

psykisk ubehag pga. sin økonomiske situation, som hun her beskriver: ”rigtig meget ubehag og 

rigtig meget sådan: skamfølelse omkring at, at: at jeg har været så meget på røven, som jeg har, 

og det er meget, at øh: at mit læs kunne væltes af, at netop hvad der var en cykel der punkterede” 

(Bilag 2.4, s. 175-176). Hvor hun starter fortællingen med, at hun har økonomiske vanskeligheder 

og føler skam over sin situation, følger der i fortællingen en række succesoplevelser. Hun fortæller, 

at det var et dilemma for hende at begynde at investere på trods af, at hun stadig betalte af på sin 

studiegæld. Hvor hun før har holdt fast med næb og kløer for at leve op til den norm, hun 

beskriver, der er i familien ift., hvordan man forvalter sin økonomi, gør hun her det modsatte ved 

at bruge penge på noget, der indebærer en risiko for at tabe penge samtidigt med, at hun skylder 

penge væk. Med denne udvælgelse og beskrivelse af hændelser, skaber Sidsel en fortælling om, at 

hun er i stand til at handle imod de normer, hun oplever, der er i familien. Som beskrevet i fase 1 

af analysen er det vanskeligt for deltagerne at begynde at investere pga. risikoen for at tabe 

penge. I Sidsels tilfælde er det desuden vanskeligt, da det indebærer et brud med de normer, hun 

er vokset op med. Nogle af de hændelser, som Sidsel fortalte ledte op til hendes beslutning om at 

investere, var som sagt bl.a., at hun fik systematiseret sit budget, og herunder fik hun også styr på 

sin pensionsopsparing. Det indebar, at hun sammenlagde forskellige pensionsopsparinger og tog 

stilling til, hvilken risikoprofil, hun ville have. I den sammenhæng fortæller Sidsel, at det var lettere 

at forholde sig til risiko, fordi der var mange år til, hun skulle pensioneres: ”Men, men det gik op 

for mig på det tidspunkt at jeg faktisk var ret risikovillig (…) Og jeg tænkte der er lang tid til jeg skal 

pensioneres (…) Jeg tør godt tage den risikoprofil der sidder højt oppe” (Bilag 2.4, s. 139). I Sidsels 

narrativ konstrueres denne episode som en, der netop gav hende mulighed for at handle 

anderledes, og den åbnede op for muligheden for at investere selv. Alligevel var det ikke let for 

hende at tage springet og selv investere, og derfor undersøgte hun det grundigt, inden hun gik i 

gang: ”Ja, jeg satte mig ret meget ind i det, fordi for mig, altså det indebar en risiko, og det, og, og 

fra begyndelsen havde jeg ikke ret mange midler til det (…) Øh: men det der koncept med at 
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begynde at lægge 1000 kr. til side ad gangen, når man havde dem. Det kan jeg godt. Altså. Det 

kunne jeg gøre engang imellem. Øhm: og så, så havde jeg, så havde jeg lidt ad gangen, og så 

kunne jeg netop gøre det med at købe én aktie, og så kunne jeg spare lidt mere op og så købe én 

mere og sådan, så det var sådan meget på det plan” (Bilag 2.4, s. 147). I denne episode forklarer 

Sidsel således, at hun på trods af begrænsede midler langsomt kunne opbygge en mindre 

opsparing. Med denne fortælling bliver det den langsomme tilvænning til risikoen, der er 

afgørende for, at hun bliver i stand til at påtage sig risici og bryde normerne ift., hvordan man 

forvalter sin økonomi. Gennem en række succesoplevelser og hendes proces, hvor hun ved først at 

forholde sig til risikoprofil ift. sin pensionsopsparing og derefter langsomt begyndte at investere, 

konstruerer Sidsel således en fortælling, hvor hun selv er i stand til at træffe beslutninger 

vedrørende sin økonomi. En fortælling stiller nogle bestemte positioner til rådighed, som er med 

til at forme individers identitet og handlerum (Schnoor, 2009). Med denne fortælling positionerer 

Sidsel sig som selvstændig og dermed som værende i stand til at træffe fornuftige beslutninger ift. 

økonomi og investering. Positionering har både en betydning for Sidsels identitet eller Selv, idet 

hun også overfor sig selv kan opfatte sig som værende i stand til at træffe fornuftige økonomiske 

beslutninger. Positioneringen er således ikke kun i brug overfor andre, men har betydning for 

hendes egen selvopfattelse. Positionering og magt hænger desuden nært sammen, og 

”Muligheden for at forhandle sin identitet og kunne gøre det, vi gerne vil, skabes i den proces, hvor 

vi positionerer os selv og andre inden for bestemte diskurser og fortællinger” (Schnoor, 2009, s. 84-

85). Ved at positionere sig som selvstændig skaber hun en mere magtfuld rolle, hvor hendes 

muligheder for fremadrettet at træffe sine egne beslutninger ift. økonomi og investering 

forbedres, selvom de måtte være i uoverensstemmelse med de normer, hun oplever, der er i 

hendes familie og i samfundet. At hun positionerer sig selv således medfører dog ikke en 

opfattelse af, at hun som person har ændret sig, idet hun oplever, at hun altid har været 

beslutsom. Hun fortæller her, hvorfor hun ikke er overrasket over den retning hendes liv fik: ”Men 

jeg havde en eller anden altså: jeg havde sådan en eller anden beslutnings: altså sådan, jeg var 

beslutsom indeni. Det skulle kraftedeme være en gammel løgn. At: og, og på den måde er jeg 

egentlig ikke så overrasket over, at jeg kom den her vej (…)” (Bilag 2.4, s. 176). Hun konstruerer 

således sin identitet som stabil på trods af de omvæltninger, hun har været igennem. Derved 

konstruerer hun sin identitet i tråd med den kulturelle konvention om, at individet gennem sin 
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narrativ er i stand til at vise, at man altid har været den samme, men kontinuerligt forbedrer sig 

(Gergen, 1994).  

Køn & Sparringspartnere og netværk 

Som det kunne ses ovenfor, udtalte Sidsel, at hun havde læst nogle artikler om kvinder og 

økonomi, som hun fandt provokerende. Ligesom det også kunne ses i fase 1, har deltagerne bl.a. 

en opfattelse af, at det kun er få kvinder, der investerer, fordi de ikke er villige til at påtage sig risici 

og har en tendens til at overlade økonomiske spørgsmål til deres mænd. Sidsel kritiserer det, som, 

hun oplever, er den gængse opfattelse af, hvad mænd og kvinder kan: ”vi tror, at mænd de per 

definition bare kan skifte hjul og skifte tændrør og grille og: og investere og sådan noget” (Bilag 

2.4, s. 164). Som tidligere nævnt har Sidsel dog ikke en opfattelse af, at mænd er bedre til økonomi 

og investering end kvinder. Ved at sammenligne sig selv med denne oplevelse af mænd 

konstruerer hun en fortælling, hvor det ikke giver mening, at hun ikke også skulle være i stand til 

at investere, hvis mænd kan. Udover at Sidsel gennem fortællingen retter en kritik mod det, hun 

oplever, er den gængse opfattelse af, hvad mænd og kvinder kan ift. økonomi og investering, 

retter hun også en kritik mod den måde, der bliver talt om – eller rettere undgået at tale om – 

økonomi og investering. Sidsel fortæller, at hun gerne taler åbent om økonomi og investering og 

udtaler i den forbindelse: ”Og, og jeg fatter ikke at vi ikke taler noget mere om det helt generelt 

(…) Vi taler om alt muligt andet, vi taler om øh ”åh jeg har bestilt en kloakmand, og de er nu i gang 

med dit, dut og dat og lægge mine fliser” (…) Vi taler om alt muligt andet (…) Både i min familie og 

også sådan samfundet helt generelt. Vi taler kraftedeme aldrig nogensinde om, om penge. Og, og 

det: det er det helt centrale jo altså. For fanden det der får verden til at køre rundt. Hvis ikke du har 

penge, så kan du ikke komme videre i dit liv (…) Så jeg er ikke: jeg har, jeg har også tidligere lodret 

fået at vide, at, at jeg er enormt fokuseret på penge. Jah, det kan da godt være, men: (…) I det her 

tilfælde, der var det faktisk øh en, en øh tidligere gymnasiekammerat til en reunion (…) For: jeg ved 

ikke, halvandet år siden eller sådan noget (…) Øhm:. Og hvor det helt tydeligt var at, at det var ikke 

comme il faut at sidde og tale om de her ting (…) Og, og de sådan trykkede sig med hensyn til deres 

løn, og med hensyn til alt muligt. Come on du er offentligt ansat altså jeg kunne faktisk med 

offentlighedsloven i hånden insistere på at få at vide hvad du tjener, det kan jeg få aktindsigt hvis 

jeg vil (…) Så du behøver ikke stå og putte med det, jeg kunne bare få det at vide, hvis jeg gerne 

ville. Kan vi ikke snakke om det i stedet for” (Bilag 2.4, s. 165-165). Sidsel giver således udtryk for, 
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at hun opfatter økonomi og investering som tabubelagte og følsomme emner, men at hun ikke 

mener, det er hensigtsmæssigt. Som beskrevet i teoriafsnittet handler begrebet Refleksivitet om, 

at individet kan se sig selv fra den andens synsvinkel, og hvordan individet forholder sig til dette 

(Køppe, 2002; Mead, 2005). Sidsel viser med denne fortælling, at hun, på trods af ikke at forstå 

årsagen til det, er klar over, at hun ved at tale åbent om økonomi bryder de sociale spilleregler. 

Hun er klar over, at de andre i dette tilfælde finder hendes udtalelser upassende, da hun fortæller, 

at det er helt tydeligt, at det ikke er comme il faut at tale om disse emner. Hendes refleksion fører 

hende dog ikke til den konklusion, at hun skal overtage de fælles normer og konventioner. I stedet 

fører refleksionen til, at hun positionerer sig selv som modstander af disse normer og 

konventioner og fortsætter med kontinuerlige forsøg på at ændre disse normer ved at fortsat at 

tale åbent om økonomi og investering. Det ses både ift., at hun som sagt taler med sine børn om 

emnet, men også til venner og kolleger, som hun her beskriver: ”Og det var egentlig trigget af 

også det her med pension, hvor jeg, jeg jo udbreder mig til de er ved at brække sig, også til mine 

kvindelige kollegaer om, at de skal få styr på det der (…) Fordi: altså alle har fandeme den tendens 

der til bare at overlade det til kæresterne (…)” (Bilag 2.4, s. 148). Sidsel fortæller, at det dog ikke er 

alle, der afviser at tale om det. Det fører ofte til en akavet situation, men især blandt yngre kvinder 

oplever hun, at der er en anden holdning til det, og at de lytter interesseret. Ved disse lejligheder 

forsøger hun at opfordre dem til selv at investere og lægger vægt på, at det ikke er svært. Som 

nævnt i første del af analysen, fortæller Sidsel desuden, hvordan hun begyndte at investere, efter 

hun blev provokeret af artikler om, hvordan kvinder overlader forvaltningen af familiens økonomi 

til mændene, og at hun reagerede på disse ved selv at ville stå for sin økonomi og selv investere. 

Sidsel mener netop, at det at tale om disse emner er vigtigt, hvis der skal ændres noget både ift. 

kvinders forhold til økonomi og den måde, hele samfundet forholder sig til økonomi. Ved at tage 

afstand fra sin oplevelse af kulturen og de normer, der er ift. kvinder og investering, positionerer 

Sidsel sig selv i modstand hertil og bringer denne identitet i spil i de sociale sammenhænge, hvor 

hun fortæller om, hvordan hun vælger at forholde sig til økonomi og investering. Som Bruner 

(1999) skriver, må man ”være opmærksom på de praksiser, i hvilke ”Selv’ets meninger” erhverves 

og bringes i anvendelse” (s. 108). Sidsels refleksion over det fælles og hendes reaktion herpå kan 

siges at være en sådan praksis, da hun netop både erhverver sig en mening om tingenes tilstand 

samt bringer denne mening i anvendelse. Således ses det, hvordan hun både bliver påvirket af 
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kulturen og selv søger at påvirke denne kultur. Narrativer indeholder som sagt altid en intention, 

dvs. det, individet vil med fortællingen (Schnoor, 2009). I Sidsels fortælling ses intentionen bl.a. i 

og med, at hun giver udtryk for, at hun ikke er tilfreds med den måde, tingene forholder sig i dag 

ift. kvinder og økonomi, og hvordan der i samfundet tales om økonomi, samt at hun direkte 

forsøger at bryde disse normer ved at tale åbent om det. Med Sidsels intentioner og handlinger er 

der således også en kobling til temaet Sparringpartnere og netværk, idet Sidsel netop fortæller, at 

hun er begejstret for, at der er kommet nogle initiativer, der opfordrer og hjælper kvinder til at 

investere, og at hun selv taler meget om økonomi og investering. I Sidsels narrativ hænger de to 

temaer Køn og Sparringspartnere og netværk således tæt sammen.  

Familie og omverden 

At Sidsel ønsker at ændre den måde, kvinder forholder sig til økonomi på, og den måde, der tales 

om økonomi og investering på, ses også ift., hvordan hun taler med sine børn: ”Og jeg, altså og jeg 

snakker meget med mine børn om det, fordi de ikke skal ende som sådan nogen analfabeter, som 

jeg selv var, da jeg flyttede hjemmefra, hvilket jeg var komplet øhm:” (Bilag 2.4, s. 164). Udover at 

sørge for, at hendes børn ikke får det så svært økonomisk, som hun selv har haft, ses det i hendes 

narrativ, at hun ønsker at gøre en positiv forskel gennem sine investeringer: ”Men jeg, altså jeg er 

skide privilegeret i der hvor jeg er. Både i mit eget liv og i det hele taget i min del af verden (…) Jeg 

har faktisk muligheden for at smide nogen penge ind hvor det ville gøre noget” (Bilag 2.4, s. 169-

170). Intentionen i Sidsels fortælling er således at kunne give noget videre, da hun er bevidst om, 

at hun har ressourcerne til det. Hun udtaler desuden: ”Jeg er grøn forbruger helt generelt (…) Og 

det afspejler sig også i det [aktier] jeg køber” (Bilag 2.4, s. 166). Gennem fortællingen positionerer 

Sidsel sig således som ansvarlig, hvormed der menes, at hun tager ansvar for at gøre en positiv 

forskel for omverdenen, hvilket i Sidsels narrativ både gælder hendes familie og omverden i 

bredere forstand. Bruner skriver, at der i selvberetninger ofte fortælles om kerneudsagn, dvs. det, 

der er vigtigt for personen, i nutid, og at Selv’et peger fremad i tiden (Bruner, 1999, s. 112). Med 

udtalelsen, om at hun er grøn forbruger, kan det ses, at Sidsels positionering af sig selv som 

ansvarlig ikke blot er et valg hun træffer engang imellem, men noget hun er. Sidsel beretter 

dermed ikke blot om, hvordan hun har truffet beslutninger, men om, hvordan hendes identitet er, 

og hvordan hun på baggrund af denne identitet vil handle i fremtiden. Hun fortæller dog, at hun 

synes, det er svært at gennemskue, hvorvidt hendes aktier i investeringsforeninger er investeret i 
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overensstemmelse med hendes ønsker om bæredygtighed ift. miljøet samt gode arbejdsforhold: 

”(Dybt suk) ja, det er det øhm: og det er eddermame svært, også fordi der er måske 200 aktier i én 

ikke, og der kan jeg ikke rigtig overskue dem alle sammen hele tiden” (Bilag 2.4, s. 168). Netop 

derfor har hun også valgt, at de investeringsforeninger, hun investerer i, er inden for teknologi og 

finans frem for råvarer, som hun mener er mere problematiske. Derudover sætter hun sig grundigt 

ind i de aktier, som hun køber, fordi det her er muligt at investere i virksomheder, som hun kan stå 

inde for: ”Så: så nej, jeg er ikke fuldstændig konsistent, det vil jeg gerne indrømme, men især på 

enkeltaktierne der, der er jeg faktisk. Der har jeg prøvet at sætte mig ind i det” (Bilag 2.4, s. 168). 

At hun ikke er konsistent, begrunder hun således ved den kompleksitet der er ifm. 

investeringsforeninger og forklarer, at hun i stedet vælger investeringsforeninger inden for 

teknologi og finans samt at være konsekvent i sit valg af enkeltaktier. Som Bruner (1999) skriver, 

har den narrative selvskabelse flere funktioner: ”Selv’et ikke blot beretter, men retfærdiggør. Og 

Selv’et som protagonist peger altid så at sige, fremad i tiden” (s. 112). Med denne konstruktion af 

fortællingen retfærdiggør Sidsel således, både overfor sig selv og andre, de handlinger, der er i 

uoverensstemmelse med hendes værdier. Derved kan hun opretholde sin selvforståelse og 

positionering som ansvarlig, men samtidigt forpligter denne fortælling hende også til at 

opretholde de samme standarder for hendes investeringsbeslutninger fremadrettet.  

4.2.1.3 Afrunding af analyse af Sidsels narrativ 

Sidsel konstruerer en narrativ, der handler om, hvordan hun gennemgår økonomiske udfordringer, 

men derefter får en række succesoplevelser for til sidst at få et nyt job, der giver hende økonomisk 

overskud til at investere. En af de udfordringer, der konstrueres i fortællingen, er at forholde sig til 

den risiko det er at investere samtidigt med, at hun oplever, at der er nogle normer i hendes 

familie om, hvordan man forvalter sin økonomi, hvilket gør det svært for hende at gå i gang med 

at investere. Hun konstruerer herudfra en fortælling, hvor det på baggrund af en række 

succesoplevelser bliver muligt at påtage sig risiko og dermed begynde at investere og bryde de 

normer, der er i familien. Med denne fortælling får Sidsel positioneret sig som selvstændig og 

dermed som værende i stand til at træffe egne beslutninger vedrørende økonomi og investering. 

En anden udfordring, som Sidsel italesætter, er hendes oplevelse af, hvordan kvinder forholder sig 

til økonomi. Ud fra Sidsels synspunkt er der en udfordring på dette punkt, da hun oplever, at 

mange kvinder overlader økonomien til deres mænd. Ud fra denne fortælling får Sidsel 
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positioneret sig selv i modstand til de normer, hun oplever, der er ift. kvinder og økonomi, og hun 

skaber en identitet som én, der tør gøre noget andet end hvad hun oplever, er den gængse 

forståelse af, hvad hun som kvinde kan. Ligeledes søger hun at skabe en ændring ift. kulturen 

omkring kvinder og investering ved at tale åbent om økonomi og investering, og opfordre andre 

kvinder til at investere. I fortællingen får Sidsel desuden positioneret sig som ansvarlig på 

baggrund af sin fortælling om, hvordan hun forsøger at give sin viden og erfaring videre til sine 

børn, samt fortællingen om, hvordan hun forsøger at gøre en positiv forskel for omverdenen ved 

at investere i virksomheder og tiltag, hun kan stå inde for.  

4.2.2 May  

4.2.2.1 Konstruktion 

May begynder sin narrativ med fortællingen om, hvordan hun gennem sit tidligere job hos Novo 

Nordisk fik tilbudt at købe medarbejderaktier. På det tidspunkt vidste hun ikke særlig meget om 

aktier, men hun fortæller, at hun opfattede det som en god mulighed: ”Ja dengang gik det jo godt 

for Novo Nordisk. Det gør det jo stadig men øh: Men øh ja, fordi det var en unik mulighed for at få 

nogle aktier til øh nærmest halv pris på det tidspunkt øh” (Bilag 2.2, s. 57). Novo Nordisk sørgede 

for, at de fik noget information om det, men derudover fortæller May, at hun ikke satte sig særligt 

meget ind i det, eller syntes det var interessant. Derefter springer May fem år frem i tiden i 

fortællingen til det tidspunkt, hvor hun skal til at købe en andelsbolig: ”Og så da jeg, efter fem år, 

så var de jo steget sindssygt meget (…) Øh: jeg tror jeg betalte 9000 for de første, og solgte dem 

for 75 ik (…) Ja, også fordi jeg skulle lægge udbetalingen til en lejlighed på det tidspunkt, så det var 

det bedste jeg egentlig kunne gøre, i stedet for. Det er jo der man skal bruge pengene. (…) Øh: og 

så tænkte jeg, gud det her det var da en god øh: hvad hedder det, det var da meget godt gået, 

måske skulle man: købe lidt flere aktier. I starten købte jeg faktisk bare Novo aktier, fordi det var jo 

(…) Det sikre ik (…) I gåseøjne” (Bilag 2.2, s. 59). May fortæller således, at hun på baggrund af sin 

erfaring med medarbejderaktier får lyst til at investere igen. Da hun hører, at Novo Nordisk-aktien 

er nede, vælger hun at købe nogle af disse aktier, selvom hun ikke længere arbejder der og derfor 

ikke kan købe dem til en lavere pris. Efterfølgende begynder May på sit nye job at lægge mærke til, 

at hendes kollegaer ofte taler i telefon med professionelle investeringsrådgivere:  ”Øhm: og så 

startede jeg i ((virksomhed)) og så øh: hvad hedder det, så sad jeg jo sådan i et hjørne, hvor folk 

havde rimelig mange penge og: deres bankrådgivere ringede, ringede ret ofte til dem fra ind- og 
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udland, og fortalte om, hvilke aktier de skulle købe og sælge, og i starten så lyttede jeg bare med 

uden at sige det til dem (fniser) (…) Man skal jo starte et eller andet sted ik” (Bilag 2.2, s. 61-62). 

Derefter fortalte May til sine kollegaer, at hun havde lyttet til samtalerne og var begyndt at 

interessere sig for at investere selv. Det tog kollegaerne pænt imod, hvilket førte til, at May 

begyndte at sparre med kollegaerne om investering. På trods af den sparring hun fik derigennem, 

fortæller May, at det var svært for hende at begynde at investere på grund af risikoen for at tabe 

sine penge. Hun starter dog stille og roligt ud med at investere, og efterhånden begynder hun at se 

investering som en hobby, som hun gerne vil snakke med andre om og bruge tid på. Derudover 

begynder hun at interessere sig mere generelt for privatøkonomi, og ved at læse bøger om 

privatøkonomi finder hun bl.a. ud af, at hendes forældre har nogle penge til gode, hvilket 

resulterer i, at de får udbetalt 60.000 kr. Derudover fortæller hun, at hun kigger nærmere på sin 

pensionsopsparing og træffer et valg omkring sin risikoprofil, hvilket hun ikke før aktivt har taget 

stilling til. Hun oplever dog også nogle tab ifm. at investere og fortæller, at hun syntes, det var 

svært, da hun pludselig tabte omkring 60.000 kr. På trods af tab får hun på få år sin opsparing på 

ca. 200.000 kr. op på en værdi af omkring en halv million kroner. Dette tilskriver hun dog primært, 

at hun har været heldig: ”Held: og: og selvfølgelig kigger jeg på kurverne, men det er jo sådan lidt, 

ja. Det er jo mere held” (Bilag 2.2, s. 67). May afslutter narrativen med at fortælle, at hun er i gang 

med at investere i en ejerlejlighed, som skal lejes ud, fordi hun gerne vil placere pengene i noget 

mere sikkert end aktier. Hun fortæller dog også, at hun fortsat interesserer sig for investering, og 

at hun har tænkt sig at investere igen, når hun får sparet penge op efter projektet med lejligheden. 

May konstruerer fortællingen, så hun ved at begynde med at fortælle om investering i 

medarbejderaktierne skaber en succesoplevelse med at investere, selvom det aldrig er noget, hun 

har gjort før. Alligevel oplever hun, at det er en udfordring for hende at investere i andre aktier 

pga. risikoen for at tabe penge, hvilket hun også oplever at gøre. Hun lykkes dog alligevel med at 

få mere end fordoblet sin opsparing og har dermed tjent så meget på at investere, at hun vælger 

at investere i en ejerlejlighed, udover den andelslejlighed hun har i forvejen, til udlejning for at 

investere pengene i noget mere sikkert end aktier. Selvom May forklarer, at hun har været heldig, 

har hun igennem processen fået en interesse for at investere, og det er noget, hun både taler 

meget med andre om og har tænkt sig at fortsætte med, når hun igen har sparet flere penge op til 

det.  
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4.2.2.2 Selvskabelse gennem fortællinger om de dominerende temaer 

Risiko & Familie og omverden 

May fortæller således, at hun, ligesom de øvrige deltagere, havde svært ved at begynde at 

investere pga. risikoen for at tabe sine penge, hvis man ser bort fra investering i 

medarbejderaktier. May fortæller, at hun i starten anvendte en bestemt strategi for at komme i 

gang: ”Ja, altså tusind her, tusind der, så måske 5000 og sådan noget øh: jamen jeg var bange, jeg 

ville prøve det lidt (…) Jeg ville gerne være med, men jeg turde ikke at tabe for mange penge” (Bilag 

2.2, s. 82). I starten investerede hun kun inden for medicinalbranchen, da det var den branche, 

hun kendte til gennem sin tidligere arbejdsplads. Derudover fortæller hun, at det helst skal være 

danske virksomheder, hun investerer i, og begrunder det med: ”(…) man tror ikke der kommer så 

mange overraskelser og vi har styr på det i Danmark, hvis man ikke lige ser på OW Bunker” (Bilag 

2.2, s. 79). I Mays narrativ ses det således, hvordan hun skaber en fortælling om, at hun fandt en 

tryghed ifm. med at investere, og i fortællingen er det netop dette, der gør hende i stand til at 

håndtere udfordringerne ift. risiko. Derefter fortæller May, at hun begynder at udvide sine 

præferencer ved at købe aktier i andre brancher og lande. På et tidspunkt følger hun et af de råd, 

hun hører, at hendes kollega får af sin investeringsrådgiver om at købe aktier i ASOS, selvom det 

for hende føltes risikabelt: ”Altså jeg syntes det var lidt risiko at købe noget ASOS. For det første 

var det jo fra udlandet, og øh: jeg kan bedre lide sådan nogen tunge virksomheder, ASOS var ikke 

lige: (…) Og så ved jeg ikke, jeg var sådan lidt med ASOS, men så købte jeg bare lidt af dem og så 

tjente jeg faktisk nogen okay penge” (Bilag 2.2, s. 62). I Mays fortælling er det således den 

langsomme tilvænning til at påtage sig risiko, der er årsagen til, at hun tør at investere i aktier med 

en højere risikoprofil. Udover at May fortæller, at hun lykkes med at investere, fortæller hun, at 

hun også lykkedes med at forholde sig til sin pension: ”Altså jeg var til pensionssamtale, så 

snakkede hun om det [at investere i obligationer]. Der har jeg jo også investeret i aktier, eller. Der 

snakkede hun også lidt om obligationer. Altså jeg har jo ikke styr på det, men jeg har bare hørt, at 

man ikke tjener så meget på det (…) Nu havde jeg møde med dem igen, fordi vi har fået ny 

pensionsrådgiver, og der, så der spurgte jeg decideret, nå hvad, hvad bliver noget af min pension 

investeret, så sagde hun ja det har du åbenbart taget stilling til før, og det vidste jeg jo ikke (…) 

Men nu kunne jeg jo så sige, nå men jeg vil gerne være i mellem” (Bilag 2.2, s. 83-84). Det ses i 

dette udsagn, at May både fortæller, at hun ikke har styr på det, og samtidigt at hun, i 
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modsætning til tidligere, er i stand til at træffe et aktivt valg om sin risikoprofil ift. 

pensionsopsparing. May beskriver flere gange i sin narrativ, at hun ikke ved særligt meget om 

økonomi og investering. Eksempelvis beskriver hun sig selv som ”En meget hjernedød investor” 

(Bilag 2.2, s. 85) og nævner flere gange ytringer som: ”Nej men jeg har jo ikke rigtig styr på det” 

(Bilag 2.2, s. 85). Hun mener dog heller ikke, at det er nødvendigt at vide særligt meget for at 

kunne investere og sætter spørgsmålstegn ved, om andre er bedre til det, blot fordi de følger med 

i aktiemarkedet: ”Jeg må indrømme, når jeg åbner Børsen. Altså jeg har faktisk virkelig tænkt på, 

når folk læser Børsen, og de siger de følger med (…) Men: men så tænker jeg, når de læser Børsen, 

så er det jo allerede lidt for sent. Altså jeg forstår ikke, hvorfor man behøver at skulle læse Børsen 

for at” (Bilag 2.2, s. 93). May fortæller dog, at hun faktisk selv har læst bøger om økonomi, 

deltaget i kurser og er begyndt at læse Børsen, men forklarer, at det er fordi, det er blevet en 

hobby. May giver således udtryk for en usikkerhed omkring sine evner inden for investering, men 

fortæller, at hun alligevel formår at foretage investeringer, som giver et positivt afkast. May 

lægger i fortællingen vægt på, at man netop ikke behøver at vide særligt meget om investering for 

at være i stand til at investere. Alligevel kan yderligere viden være brugbar, idet hun netop formår 

at få udbetalt 60.000 kr. til sine forældre på baggrund af sin erhvervede viden om privatøkonomi. I 

Mays fortælling ses således en usikkerhed omkring hendes egne evner, samtidigt med at hun 

fortæller, at det netop er lykkes hende at begynde at investere, at forholde sig til sin 

pensionsopsparing og hjælpe sine forældre gennem økonomisk rådgivning. May positionerer sig 

gennem fortællingen således som selvstændig – og dermed i stand til at håndtere sin egen 

økonomi – samt ansvarlig i kraft af fortællingen om, at hun tager ansvar for sine forældres 

økonomi. I Mays konstruktion af virkeligheden er det desuden ikke nødvendigt at vide særligt 

meget om økonomi for at være i stand til at træffe selvstændige beslutninger ift. økonomi. Man 

kan således godt være usikker på egne evner og samtidigt agere selvstændigt. Selvstændighed for 

May er derfor et spørgsmål om handling frem for opnåelse af et højere vidensniveau. 
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Køn & Sparringspartnere og netværk  

May er jf. ovenstående på samme tid selvstændig og usikker på sine egner evner, hvilket ligeledes 

ses i følgende udsagn: ”Men jo altså, når folk begynder og snakke, altså jeg forstår jo ikke noget, 

så sådan som kvinde så, man kan jo ikke være med i de der samtaler, eller jo det kan jeg jo godt 

(sukker)” (Bilag 2.2, s. 89). May skaber således både en fortælling om, hvori hun giver udtryk for 

usikkerhed, og samtidigt laver hun en kobling mellem det at være kvinde og ikke at kunne deltage i 

samtaler om investering. Med denne fortælling viser May, at hun har en opfattelse af, at kvinder 

enten ikke har samme evner eller viden til at forstå investering som mænd. May når dog at rette 

sig selv ved at sige, at hun jo faktisk godt kan deltage i samtalerne, hvilket viser, at hun også selv er 

indlejret i den forståelse, hun oplever, der er i samfundet, om at kvinder ikke investerer eller 

forholder sig til økonomi. At hun retter sig selv viser, at hun netop gerne vil bryde den opfattelse, 

som hun også selv er indlejret i. Som det kunne ses i fase 1 af analysen, er det netop vigtigt for 

May, at hun kan tale med andre om det, ikke mindst fordi det er blevet en interesse for hende. 

Hun fortæller desuden, at hun har bemærket, at andre bliver overraskede, når de hører, at hun 

investerer: ”M: Og jeg synes, selvom jeg ikke har sat mig ordentligt ind i det, jeg synes det er lidt en 

hobby. Og egentlig også, det her det er sådan meget fortroligt, men jeg føler også sådan lidt at jeg 

kan mærke folk bliver positivt overraskede når de hører, at jeg handler med aktier. De får sådan, 

nå gud er hun sådan en. (…) Det har faktisk også betydet noget. L: Hvad tænker du, hvad tror du, 

de tænker så? Eller har du fået nogen kommentarer? M: At jeg har mere styr på mit liv (griner) (…) 

Måske lidt mere. Altså i og med jeg er PA’er, kvinde og indvandrer ik (griner). Nej, men no offense. 

Øh: Jeg tror folk, jeg tror nogen er blevet positivt overrasket, ikke at jeg har fået mere respekt, men 

jeg tror man tænker, nå okay selvom hun går rundt og er lidt fjollet, så har hun lidt mere styr på sit 

liv, selvom jeg egentlig ikke har styr på det, jeg har måske bare været heldig at jeg har tjent de her 

penge. Men det er ikke fordi jeg går rundt og siger, at jeg har tjent de her penge (…) Men jeg 

handler og: jeg kan referere til sådan nogen” (Bilag 2.2, s. 70-71). May fortæller således, at hun 

oplever, at andre bliver overraskede, når de hører, at hun handler med aktier, og at det desuden 

betyder noget for hende, at de reagerer således. Igen ses det også, at det for May netop ikke 

handler om at være særligt dygtig, idet hun lægger vægt på, at hun handler, og dermed gør hun 

noget, selvom hun ikke nødvendigvis ved en masse om aktiemarkedet. Mays fortælling kan forstås 

i kraft af begrebet Refleksion som beskrevet i teoriafsnittet, og som Mead (2005) skriver: ”Vi er 
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ikke simpelthen bundet af fællesskabet. Vi indgår i en samtale, hvor fællesskabet lytter til det, vi 

siger, og fællesskabets gensvar modificeres af det, vi har at sige” (s. 195). May oplever, at der i 

fællesskabet bliver lyttet til hende, når hun fortæller, at hun handler med aktier, og at 

fællesskabets gensvar ændres, idet det afføder en overraskelse over Mays handlinger, da de ikke 

passer ind i den stereotype forestilling af, hvad det vil sige at være Personlig Assistent, kvinde og 

indvandrer. I Mays fortælling er denne reaktion ønskværdig og betydningsfuld for hende, og ved at 

fortælle denne historie positionerer hun sig som en, der tør gøre noget andet, end hvad der 

forventes af hende. Herved adskiller May gennem sin narrativ sig netop fra sin opfattelse af andre 

kvinder. Hun fortæller, at hun kun kender én anden kvinde, der investerer, og oplever, at kvinder 

generelt ikke tør investere, fordi der er en risiko forbundet med det. Hendes oplevelse af andre 

kvinders viden om investering kan ligeledes ses i dette citat: ”Ja ja ja, måske den eneste kvinde der 

ved lidt hvad der foregår, og hvad der er nede og oppe og øh: og øh: måske følger jeg også lidt 

mere med hvad er det Kåre Schultz laver i Israel eller et eller andet ik. Altså så jeg ved, jeg synes 

faktisk egentlig det er meget rart, at når man sidder til frokost. At jeg måske ikke altid, når 

kvinderne taler om én ting, at jeg så lige kan sige ”nå har i hørt Kåre Schultz han er lige i gang med 

det” og sådan nogen ting ik” (…) ”Jeg har været meget åben om, at jeg handler med aktier (…) Og 

øh: jeg føler faktisk jeg har fået lidt respekt fra Thor ((CEO)) og Kristian ((SVP for finans)) det der 

med de var sådan, hvordan har du haft råd til den her lejlighed, jeg er sådan lidt jeg har handlet 

med aktier, nå handler du med aktier!” (Bilag 2.2, s. 92-93). Her adskiller May sig ligeledes fra sin 

opfattelse af andre kvinder som nogle, der ikke kan tale med om økonomi og investering. I stedet 

giver May i fortællingen udtryk for, at hun netop gerne vil kunne deltage i samtaler om investering 

med de mandlige kollegaer. Ligesom hun fortæller, at hun gerne vil sparre med sine kollegaer om 

investeringer, giver hun i sin fortælling udtryk for, at hun gerne vil være en del af det netværk på 

arbejdspladsen, hvor der tales om disse emner. I Mays fortælling er der dermed både en intention 

om at ændre den forestilling, at kvinder ikke er i stand til at forstå økonomi, og en intention om at 

blive inkluderet i de netværk, hvor der tales om investering, ved at fortælle, at hun investerer. 

Igennem Mays positionering af sig selv som selvstændig og i stand til at træffe beslutninger om 

investering skaber hun netop mulighed for at blive inkluderet i det sociale samvær omkring 

investering. Magt og positionering hænger som tidligere beskrevet nært sammen, og fortællinger 

har virkelige effekter i den sociale verden (Schnoor, 2009). Med positioneringen af sig selv som 
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selvstændig, skaber hun en mere magtfuld rolle, som netop har en effekt i den sociale verden, 

hvor hun i kraft af positioneringen kan deltage i det sociale samvær omkring investering.  

4.2.2.3 Afrunding af analyse af Mays narrativ 

May konstruerer en fortælling om, hvordan hun ved langsomt at vænne sig til at påtage sig risici, 

lykkes med at komme i gang med at investere i flere aktier end de medarbejderaktier, hun har ved 

Novo Nordisk. Selvom May i fortællingen udtrykker usikkerhed over sine egne evner ift. 

investering, formår hun at begynde at investere samt forholde sig til sin pensionsopsparing og at 

hjælpe sin familie med økonomisk rådgivning. Derigennem positionerer May sig som selvstændig i 

den forstand, at hun er i stand til at træffe egne beslutninger ift. økonomi og investering. Hun 

positionerer sig også som ansvarlig i og med, at hun med fortællingen viser, at hun kan tage ansvar 

for sin familie ift. økonomi. I Mays fortælling handler selvstændighed ikke om at vide meget, men 

om handling; at forsøge at sætte sig ind i pension og investeringer. I narrativen positionerer May 

sig desuden som væren i stand til at handle anderledes, end hvad hun oplever, der forventes af 

hende. I Mays narrativ er der netop en opfattelse af, at der er nogle forventninger om, at kvinder 

og indvandrere ikke investerer, og i hendes fortælling ses en intention om at ændre denne 

opfattelse, idet hun taler åbent om emnet og opfordrer andre til at investere. Derved adskiller 

May sig i sin fortælling fra sin opfattelse af andre kvinder, som, hun oplever, ikke tør påtage sig 

risici og ikke investerer. I Mays fortælling ses et ønske om at være inkluderet i socialt samvær 

omkring investering, og gennem hendes positionering som selvstændig konstruerer hun en mere 

magtfuld rolle og skaber mulighed for at indgå i det sociale samvær omkring investering. 

4.2.3 Petra  

4.2.3.1 Konstruktion 

Petra fortæller, at hun ikke kan huske, præcist hvornår hun begyndte at overveje at investere, 

men at hun havde gået med tankerne en del år, før hun begyndte at investere. For nogle år siden 

fik Petra en sum penge af sine forældre, som de allerede havde investeret for hende i forskellige 

investeringsforeninger. Petra fortæller, at hun havde en opfattelse af, at det ikke gav et særligt 

godt afkast, og derfor overvejede hun længe at investere pengene i nogle andre aktier i stedet. 

Hun fortæller, at det muligvis var opslag på sociale medier, der gjorde, at hun handlede på denne 

tanke: ”Men måske startede det med det der Female Invest, at øhm: at jeg begyndte at se nogle 

opslag fra dem (…) Ja øhm: på Facebook eller LinkedIn, det kan jeg ikke lige huske. Om altså, ja 
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hele deres vision om at få flere kvinder til at investere. Og den talte ind i noget jeg var begyndt at 

tænke allerede (…) Altså det her med. Jeg har de her aktier, jeg er ret sikker på, de ikke er sådan 

nogle sådan særligt gode aktier, altså jeg er ret sikker på de ikke giver ret meget afkast, så jeg følte 

mig sådan lidt dum ved ikke og altså og så konvertere dem over til nogen andre aktier. Så jeg følte 

lidt jeg blev nødt til ligesom at sætte mig ind i det for ikke at snyde mig selv, altså på den måde 

følte jeg mig lidt dum ved ikke at gøre det” (Bilag 2.3, s. 102-103). Selvom Petra oplever, at hun 

snyder sig selv ved at lade være med at investere, havde hun dog, ligesom de andre deltagere, 

svært ved at gå i gang med det pga. risikoen for at tabe penge. Ligeledes oplever Petra, at det er 

svært at forstå investering, som for hende er et helt nyt og ukendt område. Derfor tager Petra på 

flere begynderkurser gennem Female Invest, og hun etablerer selv et mindre netværk for veninder 

og bekendte, for hvem det også er nyt at lære om investering. Her deler de informationer og 

artikler og aftaler hvilke kurser, de vil tage til sammen. Petra har på nuværende tidspunkt 

foretaget sin første investering, hvor hun har investeret nogle af de penge, hun fik af sine 

forældre, i Novo Nordisk-aktier. Udover at hun synes, det er svært at sætte sig ind i, fortæller hun, 

at det er en udfordring for hende at finde nogle virksomheder, hun gerne vil investere i, fordi hun 

har høje krav til, hvad virksomheder skal gøre ift. bæredygtighed og social ansvarlighed, før hun vil 

investere i dem. Petra afslutter fortællingen med, at hun netop gerne vil have mere generel viden 

om investering og især viden om, hvordan hun kan gennemskue, hvad virksomheder gør ift. 

bæredygtighed og social ansvarlighed. Derfor har hun planer om at tage til flere kurser, og på 

længere sigt vil hun gerne selv kunne begynde at spare penge op til at investere, hvilket 

forhåbentlig kan give et afkast hvert år: ”(…) mit håb er ligesom at kunne nå dertil, hvor der er et 

afkast hvert år, som kan dække noget ekstra forbrug, men bare lade det rulle egentlig. Hvis det 

giver mening” (Bilag 2.3, s. 127).  

Plottet i Petras fortælling er således konstrueret med en begyndelse, hvor hun finder et fællesskab 

af kvinder, som hun kan forholde sig til. Selvom Petra gerne vil investere, møder hun dog nogle 

udfordringer i form af frygt for at tabe penge, og det at hun finder det vanskeligt at sætte sig ind i 

emnet. Desuden har Petra nogle krav ift. virksomheder, før hun vil investere i dem, hvilket 

ligeledes gør det kompliceret for hende at investere. Petra deltager dog i nogle kurser og får skabt 

et netværk med andre kvinder, og fortællingen afsluttes med, at hun har foretaget sin første 
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investering. Derudover planlægger hun at opnå yderligere viden om investering og på sigt at 

kunne spare op og investere opsparingen.  

4.2.3.2 Selvskabelse gennem fortællinger om de dominerende temaer 

Risiko & Sparringspartnere og netværk 

Petra fortæller som sagt, at hun synes, det kan være svært at forstå begreber relateret til 

investering: ”Jeg synes det med aktier er enormt abstrakt altså et eller andet sted. Jeg kan ikke 

forstå, at der er penge, men som ikke er penge eller:” (Bilag 2.3, s. 104). Selv om Petra har en lang 

videregående uddannelse og i dag arbejder som folkeskolelærer, oplever hun ikke, at hun på 

noget tidspunkt er blevet klædt på til at forstå begreber og koncepter i relation til investering: 

”Altså jeg har jo i mange år, når der kom det i nyhederne sådan tænkt hvad er det de snakker om, 

altså hvad er det der for noget. Altså det er virkelig hele tiden, mange år følt at det var: det var 

sådan et emne, jeg aldrig var blevet klædt på til at forstå, og som jeg ikke vidste hvordan man kom 

i gang med at forstå. Jeg var aldrig blevet undervist i, hvordan man skulle lære det der” (Bilag 2.3, 

s. 119). I dette udsagn beskriver Petra den virkelighed, der omhandler investering, som en verden, 

hun ikke er en del af og aldrig er blevet introduceret til hverken privat eller gennem sine år i 

uddannelsessystemet. Selvom hendes forældre og nogle af hendes mandlige venner investerer, 

fortæller hun, at det sjældent er noget, der er blevet talt om. Hun fortæller, at hun nogle gange 

har forsøgt at spørge til investering i sin omgangskreds: ”Men jeg har også nogen gange sådan 

forsøgt at, altså sådan forsøgt at sparke lidt en dør ind til at begynde at forstå noget af det ved 

sådan at spørge nogle af mine drengevenner, som jeg vidste investerede. Men altså: nej. Så svarer 

de jo et eller andet der er på deres niveau og ikke på mit niveau, så det var aldrig en måde der 

hjalp for mig at begynde at lære det på” (Bilag 2.3, s. 120). I Petras fortælling konstrueres således 

en verden, der er afskåret fra hende selv, hvor de indviede i denne verden taler ”det indforståede 

sprog” (Bilag 2.3, s. 133), og det er svært for Petra at få adgang til denne verden. I Petras fortælling 

er der således en opdeling i samfundet, og hun oplever, at denne opdeling har konsekvenser ift., 

om der i samfundet som udgangspunkt er lige muligheder for at klare sig økonomisk: ”Det der 

med, at, at øh jeg har sådan en følelse af, at alle dem der investerer, de får meget mere ud af deres 

penge, end alle os der ikke investerer” (Bilag 2.3, s. 103). Selv efter hun selv er begyndt at 

investere, føler hun sig ikke som en del af dem, der investerer: ”Jamen det er fordi jeg stadig ikke 

føler mig som en der investerer. Det er også derfor jeg griner, når du siger investor, jeg er sådan 
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overhovedet ikke en investor (fniser), men, men nu har jeg så faktisk, for nu har jeg været til to 

arrangementer med dem øh: og det sidste af dem, det var et de lavede i samarbejde med 

Kvindeøkonomien” (Bilag 2.3, s. 103). Petra føler sig således stadig ikke som en del af den indviede 

verden, selvom hun samtidigt fortæller, at hun jo faktisk er investor, da hun har lært om det og har 

foretaget sin første investering. Selvom hun således konstruerer sig selv som afskåret fra den 

indviede verden, finder hun støtte gennem netværk bl.a. for kvinder, for hvem det er nyt at 

investere. Petra fortæller, at det i denne kontekst er lettere for hende at lære om investering: ”Det 

er klart den måde jeg, jeg tager det bedst ind på. Det er at blive placeret i sådan en setting, hvor 

der er nogen der lærer mig noget, og jeg sidder sammen med andre” (Bilag 2.3, s. 133). Hun har 

deltaget i flere begynderkurser og vil gerne udbygge sin viden endnu mere ved at deltage i mere 

specialiserede kurser. Derudover har hun taget et råd fra Female Invest til sig om at skabe et 

personligt netværk omkring investering. Det har som nævnt ført til, at hun har etableret et 

netværk, hvor nogle af hendes veninder og deres veninder deltager, hvor de skriver sammen på de 

sociale medier om investering og deltager i kurser sammen. Derudover arrangerede hun som 

nævnt et finansielt home party, og hun fortæller, at det for hende er rart at have et mindre forum, 

hvor ”(…) man kan tale om: det heeelt, det heelt basis” (Bilag 2.3, s. 113). I Petras fortælling har 

det således en betydning ift. at kunne begynde at investere, at hun både kan få viden og sparre 

med andre, som hun kan relatere sig til, igennem forskellige netværk. Gennem narrativen 

konstruerer Petra således sig selv som relativt uvidende og afskåret fra den verden, hun beskriver 

som indviet og som forstår investering. Med denne konstruktion af sig selv som uvidende, giver 

det derfor i hendes fortælling mening, at det er risikabelt at investere. Petra fortæller dog, at det 

er lettere for hende at begynde at investere, fordi hun ikke opfatter de penge, hun investerer, som 

sine egne: ”Ej men der tror jeg så det har været mit held, at jeg har haft penge, som mine forældre 

har placeret der for mig. Så jeg føler jo ikke, at jeg har, lad os sige 36.000 som var det der stod 

sidste gang jeg kiggede, jeg føler jo ikke, at jeg har de penge, så på den måde har jeg heller ikke 

samme føling med at miste dem. Hvorimod at når jeg begynder at skulle tage penge fra min 

lønkonto og flytter over, så tror jeg, jeg vil føle det mere. Så det har nok været mit held, ellers så 

tror jeg barrieren havde været endnu større” (Bilag 2.3, s. 123). Derudover er det ligeledes gennem 

netværk og sparringspartnere, det er lykkedes hende at overkomme barriererne ifm. at begynde 

at investere. Selvom fortællingen netop handler om, at hun overkommer barriererne, beskriver 
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hun dog stadig ikke sig selv som en del af den indviede verden. I Petras fortælling skyldes dette 

dog ikke mangel på evner, men at man ikke bliver klædt på til at forstå økonomi og investering, og 

at der ikke bliver undervist i og talt mere om det. Ift. begrebet Intentionalitet (Schnoor, 2009) kan 

der i Petras narrativ ses en intention om, at der burde være en bedre grundlæggende dannelse ift. 

økonomi og investering for at skabe lige muligheder for alle ift. at få mest muligt ud af de midler, 

man har. Derigennem kan det også ses, at hun gennem fortællingen ikke blot beretter, men 

retfærdiggør sit Selv ved at fortælle, at hendes uvidenhed på området skyldes en generel mangel i 

samfundet om at oplyse og uddanne mennesker indenfor økonomi og investering. Gennem 

fortællingen får Petra således positioneret sig selv som værende i stand til at investere, på trods af 

at hun stadig ikke mener, at hun har særlig stor viden om at investere. Ligesom Sidsel og May 

positionerer Petra sig gennem sin fortælling dermed som selvstændig, idet hun skaber en 

fortælling om, hun er i stand til selv at træffe egne beslutninger ift. investering. Som beskrevet 

tidligere hænger positionering og magt nært sammen, og ”(…) når vi positionerer os selv og andre i 

vores indbyrdes kommunikation, gør vi noget, der har virkelige effekter i den sociale verden. Vi 

skaber identitet og magtrelationer” (Schnoor, s. 84-85). I Petras fortælling positionerer hun de 

indviede ind i en magtfuld rolle, hvor de har et større handlerum ift. at begå sig økonomisk 

sammenlignet med hende selv og dem, der ikke er en del af denne gruppe. I fortællingen forskyder 

hun dog magtrelationen, for selvom Petra ikke betragter sig selv som en del af de indviede på 

trods af, at hun er begyndt at investere, positionerer hun sig selv ind i en mere magtfuld rolle ved 

at fortælle, at hun netop er lykkedes med at investere ved at indgå i netværk om investering.  

Køn  

Der er ikke nogen af Petras veninder, hverken dem, der deltager i gruppen, eller dem, der ikke 

deltager, der investerer. Petra tror dog, at nogle af dem kommer til at investere i fremtiden: ”Så 

jeg tror egentlig altså: de af mine veninder, hvor jeg tænker det kommer de nok til i fremtiden, de 

gør det endnu ikke, fordi det er så det deres mænd står for (…) Og det: altså det kan virkelig: der 

bliver, så bliver jeg alligevel sådan kønsidealist (…) Fandeme nej, det vil jeg altså selv kunne (…) Så 

det har jo også været motivation for at gøre det” (Bilag 2.3, s. 121). Petra tager med denne 

udtalelse afstand fra sin oplevelse af, hvordan hendes veninder overlader investering til deres 

mænd. Ligesom de andre deltagere har Petra en opfattelse af, at ikke kun hendes veninder men 

kvinder generelt, ofte overlader det at investere til deres mænd, hvilket også ses i dette udsagn: 
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”Men altså jeg, sådan overfor, for mit tætte netværk, altså overfor mine nærmeste og sådan 

noget, der er jeg meget åben, og fortæller hvorfor jeg synes, at det er vigtigt (…) Og hele det der 

med, at, at det bliver vi kvinder da også nødt til at sætte os ind og kunne forstå og at det er dumt 

at have pengene stående på en bankbog, hvis man har penge stående og (…) Ja. På den måde er 

jeg blevet en lille, lille ambassadør (griner) for det. Altså der har jeg virkelig taget nogen af de der 

læresætninger til mig sådan og noget af den motivation som Female Invest også har italesat. Altså 

den har jeg virkelig taget til mig, fordi det var jo det de talte ind i, det var de tanker jeg jo lidt selv 

havde på forhånd også” (Bilag 2.3, s. 130-131). I Petras fortælling ses således en opfattelse af, at 

kvinder ikke forholder sig til investering. Petra fortæller, at det netop er nogle tanker, hun har gået 

med længe, og gennem organisationen Female Invest har hun fundet et fællesskab med andre, der 

har samme oplevelse som hende selv. Gennem fortællingen adskiller hun sig således fra den 

oplevelse, hun har af majoriteten af kvinder, mens hun giver udtryk for, at hun gerne vil være en 

del af bevægelsen imod den måde, majoriteten af kvinder agerer på. At hun beskriver sig selv som 

ambassadør og fortæller sin omgangskreds, hvorfor hun synes, det er vigtigt at investere, viser, at 

Petra anser det som vigtigt at skabe et fællesskab omkring det at investere, hvis der skal skabes en 

forandring. Om en af de veninder, hun fik med i sin investeringsgruppe, udtaler hun: ”Men jeg har 

så: altså, altså én af dem var jo også med, og hun skal også nok komme i gang, for hun har 

netværk af veninder. Hun havde for eksempel taget tre veninder med også. Og øh: og der var to af 

dem, de var også i gang, så hun skal nok komme i gang” (Bilag 2.3, s. 121). I udsagnet ses det 

netop, at Petra opfatter det som essentielt, at der opbygges et netværk, og at hun mener, at det 

netop er det, der vil føre til en forandring hos veninden. Petra positionerer sig således som 

modstander af sin oplevelse af, at kvinder ikke forholder sig til investering, og skaber samtidigt et 

tilhørsforhold til grupper, der søger at ændre kulturen omkring, hvordan kvinder forholder sig til 

investering. Petras narrativ er således udtryk for intentioner om at ændre på disse forhold, og for 

Petra er det i fællesskabet, at løsningen findes. På trods af vigtigheden af at tale om investering, 

oplever Petra dog også, at det ikke er passende i alle situationer, som hun her fortæller: ”Altså der, 

der er det egentlig sådan sjovt at, at arbejde i folkeskolen. Det var ikke sådan noget jeg lige ville 

nævne sådan i personalerummet (…) det er nok fordi jeg ikke tror det var et, altså sådan et, et ret 

gængs samtaleemne i den, i den verden” (Bilag 2.3, s. 129). Hun nævner, at det måske til dels 

skyldes, at det for hende er en forholdsvis ny arbejdsplads, men at hun heller aldrig har nævnt det 
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på sin tidligere arbejdsplads, da hun ikke ved, hvilke fordomme det aktiverer hos hendes kollegaer. 

Med begrebet Refleksivitet (Mead, 2005) kan det ses, at Petra her forholder sig til omverdenens 

reaktioner på hende. På trods af at Petra netop ikke taler om det, har hun gennem sin erfaring fået 

en opfattelse af, at det vil føre til uønskede reaktioner, såfremt hun vælger at gøre det. Dermed 

fører Petras refleksion til, at hun vælger at undgå emnet i nogle kontekster. Som beskrevet 

ovenfor vil Petra gerne medvirke til en forandring, men det er først og fremmest blandt hendes 

nære netværk og i rammer, hvor hun er en del af et netværk af ligesindede.   

Familie og omverden 

Til gengæld er det ikke kun ift. at skabe en forskel ift. kvinders forhold til økonomi, at Petra gerne 

vil medvirke til at skabe forandringer. Ligesom flere af de andre deltagere fortæller Petra også, at 

det er vigtigt for hende at investere i noget, hun kan stå inde for. For Petra er det ligefrem en af 

årsagerne til, at hun gerne ville investere, som hun her fortæller: ”Men nu havde jeg jo en følelse 

af, at de er investeret i noget, hvor afkastet egentlig ikke er specielt godt øh: og jeg vil gerne 

forholde mig aktivt til, hvor de står. Altså dels fordi jeg gerne vil have et bedre afkast, men også 

dels fordi at altså øhm: ja jeg jo gerne vil lave en eller anden form for social investering, altså fordi 

jeg tror jo på at man påvirker verden med det man investerer i, så det er jo det jeg også gerne har 

villet tage stilling til, og jeg har ingen, jeg har ingen anelse om, hvad den der investeringsfond, 

hvad de egentlig øh:” (Bilag 2.3, s. 123). Hun er ligeledes klar over, at denne strategi kan gå ud 

over afkastet: ”Øhm: så er jeg sådan, altså jeg, jeg går meget op i at det også er sådan socialt 

orienteret eller bæredygtigt det jeg investerer i, så derfor ved jeg jo også godt, jeg bliver ikke en 

der kommer til at tjene millioner” (Bilag 2.3, s. 106). Petra har således stærke værdier, ift. at 

virksomheder skal være bæredygtige og socialt ansvarlige, og desuden skal det produkt, de laver, 

være noget, hun kan se en mening med. Der er dermed i Petras narrativ en intention om at gøre 

en forskel gennem hendes investeringer, og hun beskriver det som en af årsagerne til, at hun 

valgte at begynde at investere. At hun har penge, der er investeret i noget, hun ikke ved hvad er, 

skaber dermed en konflikt ift. hendes selvopfattelse, idet hun netop gerne vil leve i tråd med sine 

værdier. Som beskrevet ikke blot beretter, men retfærdiggør individet sine handlinger gennem 

fortællinger (Bruner, 1999). I modsætning til Sidsel, som i sin fortælling retfærdiggjorde, hvorfor 

hun ikke kunne være konsistent ift. sine værdier og investering, insisterer Petra på at blive 

konsistent, så hun fremover ikke har investeringer, der er i uoverensstemmelse med hendes 
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værdier. Det er dog en proces at nå så langt, og hun fortæller netop, at det gør det vanskeligt at 

investere, da hun har svært ved at finde virksomheder, der lever op til hendes krav, men hun vil 

fortsat gøre forsøget. Igennem denne fortælling positionerer Petra sig hermed som ansvarlig for at 

gøre en forskel igennem sine investeringer. I denne situation skaber hendes positionering dog et 

begrænset handlerum, da hun har svært ved at finde aktier, der lever op til hendes høje krav.   

4.2.3.3 Afrunding af analyse af Petras narrativ 

Petra begynder sin fortælling med, hvordan hun gennem et opslag på internettet fandt et 

netværk, som handlede på de tanker, hun selv havde, om at kvinder ofte overlader investering til 

mænd. Dette blev for Petra begyndelsen på at investere, og gennem kurser og netværk er det 

lykkes hende at overkomme de barrierer, hun oplevede ift. manglende viden og risikoen for at 

miste penge. Petra konstruerer i sin fortælling to verdener for hhv. dem, der er indviede og forstår 

investering, og dem, der ikke er. I sin fortælling positionerer Petra sig som selvstændig på trods af 

manglende viden, og hun får med denne positionering skabt en mere magtfuld rolle. I Petras 

fortælling ses en kritik af den kultur, hun oplever, der er ift. kvinder og investering samt manglen 

på en generel dannelse ift. økonomi og investering i samfundet, så der er bedre mulighed for at 

skabe lige økonomiske vilkår for alle. Heroverfor adskiller hun sig fra kulturen og søger at tage del i 

en kulturændring, der i Petras forståelse af verden skal ske gennem netværk. Ligesom Petra 

ønsker forandringer på disse punkter, har hun ligeledes stærke holdninger og værdier ift. 

bæredygtighed og social ansvarlighed, og hun positionerer sig igennem fortællingen som ansvarlig 

for at gøre en forskel gennem sine investeringer.  

4.2.4 Helle  

4.2.4.1 Konstruktion 

Helle vælger at begynde sin fortælling ved at gå tilbage, til da hun var ung og oplevede, hvordan 

hun kunne tjene penge på sin opsparing: ”Vi er jo helt tilbage til, at jeg er på min børneopsparing 

som fjortenårig (…) Satte penge ind, fordi jeg kunne se, det var der jeg kunne få flest renter. Og da 

den så var færdig, det var netop da jeg blev 21, så havde jeg jo, fik jeg jo de penge ud” (Bilag 2.1, s. 

15). Hun fortæller dog, at der går mange år, hvor hun ikke investerer, selvom hun overvejede det. 

For Helle, som ellers beskriver, at hun altid har interesseret sig for økonomi, var det ikke ligetil at 

begynde at investere: ”Men det der med springet skulle man lige: (…) Det var ret svært (…) For 

mig” (Bilag 2.1, s. 8). Selvom Helle var interesseret i økonomi og fulgte med i nyheder om 
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aktiemarkedet, fortæller hun, at hun ikke havde megen viden om investering. Derfor læste hun lidt 

om det, inden hun begyndte at investere, men fortæller: ”Jamen jeg havde ikke undersøgt andet 

end hvad de anbefalede, meget sådan korte træk og: hvordan en portefølje skulle se ud og hvad 

det betød og have sådan én og det ord og sådan noget” (Bilag 2.1, s. 12). Det var dog ikke mangel 

på viden, der gjorde, at hun havde svært ved at begynde at investere: ”(…) jeg lytter altid når der 

har været sådan noget med aktier. Så det, jeg var lidt skræmt på forhånd, fordi jeg syntes nemlig 

medierne tit, og det har jeg også lagt mærke til bagefter, kun snakker om aktier når det går 

dårligt” (Bilag 2.1, s. 12). Derfor går der mange år, hvor hun blot overvejer det, og man skal helt 

frem til den tid, hvor hun har fået et barn og har en kæreste, der interesserer sig for investering, 

før hun foretager sin første investering. Hun fortæller, at hun talte meget med sin kæreste om det, 

inden hun begyndte at investere. Helle fortæller desuden, at hun i kraft af sin uddannelse og sit 

arbejde var interesseret i medicinalbranchen: ”Altså når man er laborant så er man jo ligesom i 

den verden, og jeg vil jo egentlig gerne ud i det private på et tidspunkt og arbejde, så derfor så 

havde jeg en interesse, og jeg interesserer mig for forskning (…) Så interessen kommer jo også 

bagvendt, fordi det er mit fag (…)” (Bilag 2.1, s. 23-24). Således var det for Helle i begyndelsen en 

indgang til at investere, at hun kunne anvende sin interesse og sit arbejdsområde, selvom hun ikke 

arbejder med investering. Fra starten vælger Helle at placere en større sum i flere forskellige 

aktier: ”Så, så det blev ikke helt 10, som man måske anbefaler, men jeg tror jeg havde 8 forskellige, 

og det var meget medicinalfirmaer, så derfor ikke en portefølje, der spreder så meget, men altså 

det, det var jo den verden jeg er i” (Bilag 2.1, s. 10). Helle fortæller, at dette foregik et par år inden 

finanskrisen, men selvom hun mistede penge på sine investeringer, kunne hun se, at andre i 

hendes omgangskreds var hårdere ramt. Helle fortæller, at hun fortsætter med at investere en 

gang imellem, og i perioder, hvor hun har tid, følger hun med ved at se nyheder og programmer 

om investering og ved at læse på internettet og i Børsen. Hun fortæller, at hun godt kunne tænke 

sig at sætte sig yderligere ind i det og måske begynde at handle oftere, hvis hun får tid til det, men 

at hun lige nu fortsætter med at investere lidt en gang imellem. Hun afslutter fortællingen med, at 

hun netop har tabt lidt penge, men overordnet set er hendes portefølje steget i værdi gennem 

årene. Derudover fortæller hun, at hun også for nyligt er begyndt at lære hendes søn om 

aktiemarkedet ved at hjælpe sin søn med at investere nogle af hans konfirmationspenge og 
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derudover har givet ham aktier i Brøndby, da han er fan af holdet, på trods af, at hun mener, at 

fodboldaktier er en dårlig investering.  

Helle begynder således fortællingen allerede i sin barndom, hvor interessen for investering og 

økonomi blev skabt. På trods af denne interesse går der dog mange år, før hun begynder at 

investere, da hun gennem medierne får en opfattelse af, at det er meget risikofyldt. Gennem 

samtaler med sin daværende kæreste og hendes interesse og arbejde som laborant begynder hun 

dog at investere, og lægger ud med at investere en større sum i flere forskellige aktier. Hun 

fortæller dog, at hun få år senere mister en del penge, da finanskrisen rammer, men alligevel kan 

hun se, at det ikke har ligeså negative konsekvenser for hende som for mange andre. Derefter 

fortsætter hun med at investere en gang imellem og afslutter fortællingen med, at hun overvejer 

at sætte sig mere ind i det, og at hun forsøger at skabe en interesse og viden om investering hos 

sin søn.  

4.2.4.2 Selvskabelse gennem fortællinger om de dominerende temaer 

Køn & Sparringspartnere og netværk  

Helle er den af deltagerne, der har investeret i længst tid, og da hun begyndte at investere, var der 

ikke nogen af de initiativer, de andre deltagere har nævnt såsom Kvindeøkonomien, Moneypenny 

og Female Invest. I stedet talte hun meget om det med sin daværende kæreste: ”Han havde lidt i 

forvejen, så jeg kiggede selvfølgelig også hvad han havde, men jeg ville ikke, det var ikke, jeg 

havde, jeg havde også min egen idé om hvad jeg syntes. Og så kiggede jeg sådan lidt og tænkte 

arh men det var lidt om hvad jeg syntes om af virksomheder, og lidt om hvad jeg tænkte kunne 

være interessant. Og så læste jeg lidt og tænkte "det kan jeg". Og så havde, havde han også nogen 

gode idéer. Dem tog jeg også” (Bilag 2.1, s. 10). I fortællingen giver Helle udtryk for, at hun gerne 

vil tale om det og have en at sparre med, men at det er vigtigt for hende, at det er hendes egne 

beslutninger og vurderinger, der ligger til grund for hendes handlinger. Helle fortæller netop også, 

at hun generelt interesserer sig for økonomi og investering og gerne vil tale med andre om det: 

”Ja, men ikke til at tage mine beslutninger, men jeg kunne godt tænke mig, jeg kan altid godt, jeg 

kan altid godt lide at snakke om det med nogen, så hvis jeg har mødt nogen mennesker, der ved 

noget, så: og det er tit fyre, det må man altså erkende (…) Det er sjældent piger” (Bilag 2.1, s. 22). 

Helle lægger således vægt på, at hun gerne vil tale om det af interesse, men i hendes fortælling ses 

det igen, at det er vigtigt for hende, at det er hendes egne beslutninger, hun handler efter. 



64 
 

Gennem fortællingen positionerer hun således sig selv som selvstændig, men hun vil gerne tale 

med andre om investering, fordi hun synes, det er interessant og underholdende, som hun her 

fortæller: ”Så vi snakkede jo bare sådan lidt for sjovt først da vi mødtes, fordi jeg vidste jo ikke 

hvad han lavede. Og jeg var jo, syntes bare, kan godt lide sådan nogen emner der, jeg synes det er 

skægt” (Bilag 2.1, s. 34). Derudover fortæller hun, at hun synes, det er sjovt at sparre med en af 

hendes mandlige venner, som følger meget med på aktiemarkedet og har en mere kortsigtet 

strategi end hende. Helle giver dog også udtryk for, at hun oplever, at økonomi og investering kan 

være følsomme samtaleemner. Hun fortæller bl.a., at der er forskellige holdninger til det i hendes 

familie: ”Ja altså det der med, at det er jo arbejdsgiverne jeg: han [Helles far] er jo for arbejderen 

ikke (…) Den der holdning med, at det der, det er jo kapitalisten (…) det ville han simpelthen ikke 

røre ved. På ingen måde” (Bilag 2.1, s. 45). På trods af forskellige holdninger har Helle dog ikke 

oplevet, at det har skabt konflikter mellem hende og hendes far, da hendes far respekterer hendes 

valg, og hun respekterer hans. Blandt nogle venner og på arbejdet undgår hun dog at tale om 

emnet, da hun oplever, at det er et ømt punkt hos dem, hun kender, der har tabt penge under 

finanskrisen. Derudover oplever hun, at det generelt kan være svært for mange at tale om: ”Men 

ellers: jeg synes: for nogle mennesker står fuldstændigt af over for sådan noget her ikke. Og piger 

mest: ikke. Tænker jeg. Er min opfattelse” (Bilag 2.1, s. 39). Helle oplever således, at mange kvinder 

ikke forstår investering og forholder sig passivt og uvidende. Helles ageren i det sociale rum kan 

anskues ud fra begrebet Refleksivitet (Mead, 2005). Det ses i fortællingen, at hun er refleksiv 

omkring det, at udtalelser om investering kan medføre reaktioner hos andre. Hvor Sidsels 

refleksion over andre kvinders uvidenhed førte til, at hun taler mere om det og opfordrer andre til 

at investere, reagerer Helle ved at forholde sig mere passivt. Hun fortæller, at hun gerne vil tale 

om det, og hun giver også gerne råd til at komme i gang med det. Hun forsøger dog ikke at 

opfordre eller tale med sine veninder om det: ”Nej nej men mine veninder de: de er ikke: de ved 

ikke noget om det, så det er ikke. Så skal det være hvis der lige er nogen studerende [på hendes 

arbejdsplads] der lige er interesserede i det, og så kan man godt gøre det” (Bilag 2.1, s. 39). I 

fortællingen ses Helles opfattelse af, at andre kvinder ikke ved særligt meget om investering og 

heller ikke viser interesse for det. Dermed er Helles positionering som selvstændig en modsætning 

til hendes opfattelse af andre kvinder, men hun forsøger ikke at ændre på, hvordan andre kvinder 

forholder sig til investering.  
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Risiko & Familie og omverden 

Ligesom Helle i fortællingen lægger vægt på, at hun er i stand til at tage selvstændige beslutninger 

ift. investeringer, lægger hun også vægt på, at hun kan klare sig på trods af eventuelle tab: ”Altså 

jeg skulle ikke bruge pengene. Jeg havde besluttet: de penge jeg investerede, var også nogen jeg 

vidste jeg gerne, som kvinde så var det også vigtigt når jeg havde barn tænkte jeg, at det var 

nogen jeg kunne tåle at miste. Så for mig var det ikke nogen der skulle ud dagen efter” (Bilag 2.1, s. 

11). I hendes fortælling giver hun desuden udtryk for, at hun ser sine investeringer som en form 

for sikkerhed ift. sin egen alderdom og sin søn: ”For det første fordi, at man jo aldrig nogensinde 

øh: ved, om man har noget pension, når de, de har jo ændret reglerne i pensioner igennem mange, 

mange år, og man ved aldrig om det ender med, at man ingenting har, så nogen har et, en værdi i 

et hus ikke eller noget andet, så kunne man have værdi i aktier i stedet for. Det er sådan lidt min 

tanke. En anden tanke er selvfølgelig at min søn, hvis det var at jeg gik bort eller sådan noget, så 

havde han dem ik” (Bilag 2.1, s. 14). Helles fortælling viser således, at det er vigtigt for hende at 

kunne sikre sig selv og sin søn, og at hun ikke blot har de næste par måneder i tankerne, men har 

overvejet, hvordan hendes søn skal klare sig, hvis hun går bort. Således ses det i fortællingen, at 

det er vigtigt for Helle at kunne træffe sine egne beslutninger og desuden være ansvarlig over for 

andre. Hun fortæller ligeledes, at hun ikke blot sikrer sig selv og sin søn gennem investeringer, 

men mere generelt ift. hvordan hun håndterer sin privatøkonomi. Derfor betød det heller ikke så 

meget for hende, at hun mistede penge på sine investeringer under finanskrisen: ”Men de her 

sådan ting: for mig jeg havde hele tiden sparet penge sammen, så jeg havde penge til enten at 

investere eller købe ting, så jeg ikke skulle låne. Altså jeg er ikke en låner. Det vil jeg ikke (…) Jeg er 

sikkert, jeg er også sådan lidt kontrol, hvis det skal med i sådan noget med type ikke i forhold til: 

fordi det er: altså én ting er jeg ikke har lånt penge, en anden ting er jeg har også andre penge, 

sådan så der er nogen penge. Ikke kun aktier” (Bilag 2.1, s. 47). At Helle beskriver, at hun ikke er en 

låner, kan ses i tråd med Bruners observation af, at kerneudsagn ofte fortælles i nutid (Bruner, 

1999). Ved at beskrive sig selv som ”ikke en låner” viser hun i fortællingen, at det er 

betydningsfuldt for hende at kunne forsørge sig selv og sin søn. Hun fortæller dog også, at hun 

ikke havde sat sig mere ind i at investere, end hvad hun havde læst, der blev anbefalet, og 

fortæller: ”Fordi det var stadigvæk bare mig, der ikke er ((hvisker)) dygtig” (Bilag 2.1, s. 12). 

Dermed er det i Helles fortælling ikke nødvendigt at vide meget om investering for at være 
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ansvarlig. Selv under finanskrisen, hvor Helle også tabte penge, beskriver hun, hvordan hun 

sikrede sig ved at have flere konti med opsparinger, således at hun ikke risikererede særligt meget 

ved at investere. Derfor giver det i hendes fortælling også mening, at hun gerne vil investere i 

mere risikofyldte aktier med større udsving, selvom det er mere risikabelt end f.eks. obligationer, 

som hun siger: ”(…) jeg er også sådan én der synes det skulle være lidt sjovt, og der skulle ligesom 

ske noget” (Bilag 2.1, s. 26). Netop fordi hun som udgangspunkt har sikret sig økonomisk og har 

sørget for, at hun altid kan klare sig, kan hun forholde sig forholdsvist roligt i perioder, hvor 

aktiemarkedet falder: ”Ja altså, ja altså nu er det jo lige for nylig det er gået rigtigt dårligt (…) Men 

jeg vil sige lige, og jeg har faktisk, og så holder jeg jo op med at følge med (…) man behøver jo ikke 

at fylde sig med: der er nok af dårlige nyheder” (Bilag 2.1, s. 37). Helle skaber således en fortælling 

om, at hun er ansvarlig ift. at sikre sin familie og derfor kan håndtere krisetider ved at forholde sig 

roligt og ligeledes godt kan påtage sig risiko ift. sine investeringer. Med Helles forsøg på at skabe 

en interesse for økonomi og investering hos sin søn, som beskrevet ovenfor, ses ligeledes en 

intention om ligeledes at sørge for, at han kan handle ansvarligt. I Helles fortælling ses også en 

intention om, at hendes investeringer placeres i virksomheder, der har gode forhold for 

medarbejderne, og hun fortæller, at hun derfor gerne vil vide noget om virksomheden, før hun 

investerer: ”(…) men som udgangspunkt så kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, nu var det jo en 

dansk virksomhed, så dem har jeg lidt bedre tiltro til, end hvis det havde været noget andet ik (…) 

Men som udgangspunkt så kunne jeg godt tænke mig at vide øh: er det nogen der er virkelig, rigtig 

dygtige til det de laver, jamen kan de så også forsvare den måde de gør deres, kører deres 

virksomhed på (…) Om det så er: får lavet deres ting i et eller andet. Udlandet eller hvad det er ik” 

(Bilag 2.1, s. 28). Hun er desuden afklaret med, at hun med dette valg risikerer at gå glip af 

gevinster: ”Man hører jo altid lidt ik, at det var en god investering hvis de pumper et eller andet op 

et sted, men der har jeg alligevel tænkt min morale kan ikke bære, altså (…) Altså det der med at se 

dollar, men ikke for enhver pris vel” (Bilag 2.1, s. 25-26). Hun siger dog samtidigt, at hun er 

dobbeltmoralsk, fordi hun ikke har sat sig ind i, hvordan alle hendes midler er investeret: ”Ja, men 

jeg vil, på den anden side, min søns aktier ved jeg jo ikke hvad de investerer i, så jeg er også 

dobbeltmoralsk, og mine pensionspenge er der også nogen der investerer for mig, så. Så morale er 

godt, men dobbelt er bedre” (Bilag 2.1, s. 26). Selvom Helle giver udtryk for værdier om at bidrage 
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til, at virksomheder driver deres forretning på en ordentlig måde, forsøger hun dog ikke at 

retfærdiggøre, at hun ikke kan være konsekvent. 

4.2.4.3 Afrunding af analyse af Helles narrativ 

I Helles narrativ begynder fortællingen allerede, da hun er ung og får erfaring og interesse ift. 

økonomi og investering, men der går mange år, hvor hun ikke investerer pga. risikoen for at tabe 

penge. Ved at tale med sin daværende kæreste og gøre brug af sin viden og interesse fra hendes 

arbejde som laborant fortæller hun, hvordan det lykkedes hende at få opbygget en portefølje. I 

fortællingen lægger Helle vægt på, at det er hendes egne beslutninger, hun handler efter, selvom 

hun gerne vil tale om investering med andre. Igennem fortællingen får hun således positioneret sig 

som selvstændig og i stand til at træffe sine egne beslutninger ift. investering. Med Helles 

opfattelse af andre kvinder som relativt uvidende ift. investering, positionerer hun sig selv som en 

modsætning hertil, men hendes refleksion over dette fører ikke til, at hun forsøger at ændre på, 

hvordan andre kvinder forholder sig til investering. Ligesom Helle i fortællingen lægger vægt på, at 

hun er selvstændig, lægger hun også vægt på, at det er vigtigt for hende at kunne tage hånd om 

sig selv og sin søn rent økonomisk. Det gør hun ved at sørge for at have flere forskellige 

opsparinger, hvoraf hendes investering blot er en af disse. I fortællingen positionerer hun sig 

dermed som ansvarlig ift. sin familie, og netop fordi hun generelt er ansvarlig, betyder det ikke så 

meget, at hun til tider mister penge på sine investeringer, og det er ligeledes det, der gør, at hun 

kan påtage sig risiko ift. investering. Ligesom Helle positionerer sig som ansvarlig ift. sin økonomi, 

ses der ligeledes en intention i fortællingen om at investere i virksomheder, som hun kan stå inde 

for ift. deres arbejdsforhold m.m., men hun medgiver dog, at hun er dobbeltmoralsk, idet hun ikke 

ved, hvad alle hendes midler investeres i.  
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4.2.5 Afrunding af analysens anden fase  

I analysens anden fase er det analyseret, hvordan deltagerne konstruerer identitet omkring det at 

investere gennem deres narrativer. Ved at anvende de teoretiske begreber har deltagernes 

konstruktion af narrativer og deres fortællinger om de dominerende temaer vist, hvordan de 

skaber identitet. Det viste sig, at deltagerne overordnet konstruerede fortællinger om, hvordan 

deres oplevelser med investering er et forløb med udfordringer undervejs, hvor særligt risikoen for 

at tabe penge ved at investere var en udfordring. Alle deltagerne skabte dog fortællinger om, at de 

netop lykkedes med at overkomme udfordringerne og konstruerer gennem disse fortællinger en 

identitet omkring det at være selvstændig og på egen hånd at kunne håndtere beslutninger i 

relation til investering. Gennem fortællinger om den oplevede forskel på mænd og kvinder ift. 

investering adskiller deltagerne deres identitet fra den oplevede generelle kvindelige identitet i 

samfundet. Deltagernes refleksion i forbindelse hermed skaber dog forskellige reaktioner, hvor 

både Petra, Sidsel og May reagerer imod den oplevede kultur og søger at medvirke til en ændring 

af kulturen, mens Helle forholder sig mere passivt. Gennem fortællinger om familie samt 

investering i organisationer med bæredygtige og sociale profiler skaber deltagerne derudover en 

identitet omkring det at være ansvarlig. For May konstrueres denne identitet i kraft af fortællingen 

om hendes måde at hjælpe sin familie på, mens ansvarlighed i Sidsel og Helles narrativer 

konstrueres i kraft af deres fortællinger om, hvordan de opdrager deres børn. Derudover 

konstruerer Helle, Sidsel og Petra fortællinger, hvori ansvarligheden skabes i kraft deres syn på 

omverden og deres ønske om at investere i noget, de kan stå inde for. Analysen viste således 

overordnet, hvordan deltagerne gennem deres narrativer konstruerede identitet, omkring det at 

investere, omhandlende ansvarlighed, selvstændighed og en adskillelse af deres identitet fra den 

oplevede kvindelige identitet i samfundet.  
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5. Diskussion  

5.1 Analysens resultater 

En problematik, man altid må være opmærksom på ved vidensproduktion, er det, der kan kaldes 

tendens til verifikation, hvilket skal forstås som en tendens til at bekræfte forudfattede antagelser 

(Flyvbjerg, 2015). Hvor særligt casestudiet er blevet kritiseret for at have denne tendens, kan 

denne tendens betragtes som et fundamentalt menneskeligt træk: ”Som følge af sin egenart 

antager den menneskelige forståelse let en større grad af orden og regelmæssighed i tingene, end 

den i virkeligheden finder. Når et udsagn først er fremsat, tvinger den menneskelige forståelse alt 

andet til at give ny støtte og bekræftelse. Det er den særlige og gentagne fejl ved den 

menneskelige forståelse at blive mere bevæget og påvirket af det, som bekræfter, end af det, som 

afkræfter” (Flyvbjerg, 2015, s. 479). Tendensen til verifikation er dermed et problem, man må 

forholde sig til, men Flyvbjerg (2015) afviser, at casestudier og kvalitative metoder generelt er 

mere subjektive og dermed kan have større tendens til verifikation end kvantitative studier. I 

nærværende afhandling er der som tidligere beskrevet søgt at skabe intersubjektivitet, således at 

andre kan efterprøve resultaterne. Med intersubjektivitet undgår man ikke nødvendigvis tendens 

til verifikation, men processen bliver grundigt beskrevet og dokumenteret, således at det bliver 

tydeligt for læseren, hvordan resultatet er opnået (Egholm, 2014). Uanset om læseren ønsker at 

efterprøve undersøgelsen, bliver det dog mere gennemskueligt, hvordan resultaterne er opnået. 

Derudover er der i analysen søgt at være tæt på empirien i den forstand, at deltagernes 

oprindelige udsagn inddrages ofte og i længere sekvenser i analysen. I kvalitative analyser 

inddrages betydelige sekvenser af undersøgelsesmaterialet, for at læseren kan følge forskeren i, 

hvordan han eller hun er kommet frem til sine analytiske fund (Järvinen & Mik-Meyer, 2017). Ved 

inddragelse af længere passager i analysen er det derved tydeligere for læseren, om der er belæg 

for analysens resultater. Ifølge Flyvbjerg (2015) fortæller forskere, der har udført casestudier, 

typisk efterfølgende, at deres forudfattede antagelser viste sig at være forkerte, og at 

casematerialet tvang dem til at revidere deres antagelser. Dette var netop den oplevelse, 

undertegnede havde ift. deltagernes konstruktion af virkeligheden ift. nogle temaer. Selvom 

interessen bag undersøgelsen udspringer af en undren over den kvindelige identitet ift. økonomi, 

var især deltagernes konstruktion af andre kvinder overraskende for undertegnede, der ikke selv 

havde en opfattelse af, at kvinder ofte overlader investering til mænd. Med en induktiv tilgang, 
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der tager udgangspunkt i materialet frem for teorier, hypoteser eller antagelser, er det dermed 

muligt at skabe viden der ikke har tendens til verifikation gennem en grundig og struktureret 

proces.  

5.2 Generaliserbarhed 

Før afslutningen af nærværende afhandling må der siges et par ord om, hvorvidt analysens 

resultater kan generaliseres. Ifølge Riessman (2017) kan narrative analyser, selvom de som oftest 

er casebaserede, generaliseres, og et mål med mange narrative analyser er at tilskynde læseren til 

at ”tænke ud over en teksts overflade, i retning af en mere overordnet, principiel forståelse” 

(Riessman, 2017, s. 245). Nærværende afhandling er som tidligere beskrevet en eksplorativ 

undersøgelse, hvor der søges en dybtgående forståelse af et emne, som er mindre kendt. 

Andersen (2003) skriver, at en eksplorativ undersøgelse kan indgå som et forarbejde til yderligere 

undersøgelser, men ifølge Flyvbjerg (2015) er det forkert at betragte casestudiet som en 

undersøgelse, der udelukkende kan bruges i forberedelsen af det egentlige studies større 

stikprøver, systematiske afprøvning af hypoteser og teoriudvikling. Afhandlingen har dermed en 

værdi i sin egen ret og fungerer ikke kun som en forberedelse til kvantitative studier. Flyvbjerg 

(2015) mener, at denne misforståelse bl.a. beror på en antagelse om, at generel, teoretisk viden, 

der er uafhængig af konteksten, er mere værdifuld end konkret, praktisk og kontekstafhængig 

viden. Med afhandlingen søges der netop en dybtgående, konkret viden, som ikke ville kunne 

erfares i en kvantitativ undersøgelse. Som tidligere beskrevet kan de fænomener, der ses i en 

undersøgelse med få deltagere, netop godt vise nogle tendenser i samfundet, da: ”Hvert eksempel 

på et fænomen er ”en hændelse, der vidner om, at der er en række kulturelle forståelser i funktion, 

som for tiden kan bruges af kulturmedlemmer” (Denzin (2001b s. 63) i Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

168). Ligeledes skriver Riessman (2017), at man netop godt kan drage generelle konklusioner om 

sociale processer på  baggrund af narrative analyser, men hvor man i statistiske undersøgelser 

generaliserer fra et sample til en population, generaliseres narrative studier gennem teoretiske 

udsagn. Det kan desuden diskuteres, hvorvidt det at søge generel viden i samfundsvidenskaberne 

er et relevant mål for forskningen. Ifølge Flyvbjerg (2015) er det indtil videre ikke lykkedes 

samfundsvidenskaberne at udvikle kontekstuafhængig, forudsigende teori, som i 

naturvidenskaberne, og værdien af samfundsvidenskaberne ligger derfor netop i produktionen af 

den kontekstbundne og konkrete viden. Dermed kan der generaliseres på baggrund af 
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nærværende afhandling, i den forstand, at afhandlingen skaber viden om den kultur, som 

undersøgelsens deltagere er del af, og denne kontekstbundne, konkrete viden har en værdi i sig 

selv. Analysens resultater kan dermed indikere nogle tendenser i kulturen. Formålet med 

afhandlingen opfyldes således, da det netop var at bidrage med nuanceret, detaljerig og 

kontekstafhængig viden til den samlede vidensakkumulation inden for forskningsfeltet 

omhandlende kvinder og investering. Et forskningsfelt, som netop er domineret af kvantitativ 

forskning og en søgen efter generel viden, men ”undertiden er vi ganske enkelt nødt til at holde 

øjnene åbne og se nærmere på enkelttilfælde – ikke i håbet om at bevise noget, men snarere i 

håbet om at lære noget” (Eysenck (1976, s. 9) i Flyvbjerg, 2015, s. 502). 
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6. Konklusion 

Med nærværende afhandling præsenteres et socialkonstruktivistisk perspektiv på, hvordan 

kvinder konstruerer identitet omkring det at investering på baggrund af en eksplorativ 

undersøgelse af en case bestående af fire kvindelige, private investorer. Det teoretiske fundament 

for afhandlingen er narrativ psykologi, hvor identitet forstås som noget, der skabes løbende 

gennem fortællinger i sociale relationer (Schnoor, 2009). Med udgangspunkt i 

socialkonstruktivismen og med teoretisk afsæt i narrativ psykologi er interessen at afdække, 

hvordan deltagerne i undersøgelsen konstruerer deres identitet, i den kontekst de befinder sig i, 

frem for at søge generelle eller objektive vurderinger af identitet.  

I undersøgelsen anvendtes en induktiv tilgang, hvor empirien blev indsamlet gennem kvalitative 

forskningsinterview og behandlet med udgangspunkt i en tematisk indholdsanalyse. Ud fra den 

tematiske indholdsanalyse blev empirien organiseret og struktureret for at fremanalysere de 

dominerende temaer i deltagernes narrativer. Her viste det sig, at deltagerne i forbindelse med 

investering italesatte udfordringer i forbindelse med at påtage sig risiko ved investering samt 

vigtigheden og anvendeligheden af sparringspartnere samt det at være en del af et større netværk 

omkring investering. Derudover italesatte deltagerne en oplevet forskel mellem mænd og kvinder i 

relation til investering, og en oplevelse af, at kvinder ofte overlader investering til deres mænd. Et 

sidste dominerende tema omhandlede vigtigheden af at hjælpe familie og omverden gennem den 

erhvervede viden om investering samt ved at investere i bæredygtige og socialt ansvarlige 

organisationer.  

Med udgangspunkt i disse dominerende temaer blev hver deltagers narrativ analyseret med brug 

af de narrative begreber Positionering, Intentionalitet og Konstruktion samt begrebet Refleksivitet 

fra Meads (2005) teori om Selv’et. Derved blev narrativerne analyseret både ift. narrativens 

indhold og konstruktionsmåde. Her viste det sig, at deltagerne konstruerede fortællinger om, 

hvordan deres oplevelser med investering er forløb med udfordringer undervejs. Gennem 

fortællinger om, hvordan de overkommer udfordringerne, konstruerer de identitet omkring det at 

være selvstændig og på egen hånd at kunne håndtere beslutninger i relation til investering. 

Gennem fortællinger om den oplevede forskel på mænd og kvinder ift. investering, adskiller 

deltagerne desuden deres identitet fra den oplevede kvindelige identitet i samfundet. Endeligt 
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konstruerer deltagerne identitet omkring det at være ansvarlig gennem fortællinger om familie 

samt bæredygtighed og social ansvarlighed i relation til investering.  

Til slut blev det diskuteret, hvorvidt resultaterne afspejler undertegnedes forudfattede antagelser. 

Her blev der argumenteret for, at risikoen for dette er minimeret på grund af grundige 

beskrivelser af undersøgelsens metode og proces samt inddragelse af betydelige sekvenser af 

undersøgelsesmaterialet i analysen. Derudover blev der argumenteret for, at analysens resultater 

kan generaliseres i den forstand, at resultaterne indikerer tendenser i samfundet.   

På baggrund af afhandlingen kan det konkluderes, at Petra, May, Helle og Sidsel konstruerer 

identitet, omkring det at investere, omhandlende ansvarlighed, selvstændighed og en adskillelse 

af deres identitet fra deres oplevelse af den kvindelige identitet i samfundet. 
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7. Perspektivering  

Afhandlingens resultater kan som sagt anvendes til at nuancere forskningsfeltet, men resultaterne 

kan dog ligeledes finde anvendelighed udover forskningsfeltet. Stereotype forestillinger om 

kvinders investeringsadfærd, såsom at kvinder er mindre risikovillige end mænd, kan føre til 

diskriminerende adfærd ifm. investeringsrådgivning (Mittal & Vyas, 2011). Uanset om de 

stereotype forestillinger er sande eller ej, kan finansielle rådgivere være tilbøjelige til at anbefale 

investeringer med lav risiko og tilsvarende lavt afkast til kvinder på baggrund af antagelser om 

kvinders investeringsadfærd (Mittal & Vyas, 2011). I analysen viste risiko sig at være et 

dominerende emne, men det viste sig ligeledes, at deltagerne var kommet over den initiale 

usikkerhed ift. at påtage sig risiko. Flere af deltagerne havde desuden senere hen investeret i 

aktier med højere risikoprofil end de aktier, de startede med at købe. Yderligere studier ville 

kunne bidrage med mere viden om kvinders investeringsadfærd over tid, og nuanceret viden om 

kvinders investeringsadfærd kan medvirke til at undgå, at kvinder rådgives ud fra stereotype 

forestillinger.  

I diskussionen blev der argumenteret for, at det eksplorative casestudie ikke kun har en værdi som 

en forundersøgelse til yderligere undersøgelser. Alligevel kan nærværende studie anvendes ifm. 

yderligere undersøgelser, eksempelvis i forbindelse med kvinders investeringsadfærd i relation til 

bæredygtighed og social ansvarlighed. Afhandlingen viste, at det for tre ud af fire af deltagerne var 

vigtigt for dem, hvad deres penge var investeret i, og de fortalte, at de nøje undersøgte potentielle 

investeringer ud fra deres egne krav om bæredygtighed og social ansvarlighed. Andre studier 

indikerer ligeledes, at særligt kvinder er interesserede i bæredygtighed i relation til investeringer. 

Et studie fra Sverige har eksempelvis fundet, at kvinder og højtuddannede investorer er mere 

tilbøjelige til at investere i socialt ansvarlige investeringer (Nilsson, 2008). Et amerikansk studie 

viser desuden, at kvindelige investorer viser større interesse for information om virksomheders 

Corporate Social Responsibility (Nath, Holder-Webb, & Cohen, 2013).  

Der er ligeledes opstået flere forskellige produkter og virksomheder, som netop henvender sig til 

dem, der ønsker bæredygtige investeringer, herunder et pensionsselskab, der fokuserer på 

bæredygtige investeringer, og derudover har Danske Bank oprettet bæredygtige 

investeringsforeninger (Danske Bank, 2018a; Penstable, 2018). Med afhandlingens resultater 
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angående interessen for bæredygtige investeringer er der indikationer på, at der kan være 

muligheder for udvikling af flere former for bæredygtige finansielle produkter og ydelser, samt at 

markedsføring af nye eller etablerede finansielle produkter og ydelser med fordel kan fokusere på 

bæredygtighed. Dette kan undersøges gennem en deskriptiv undersøgelse, hvor der ud fra 

afhandlingens eksplorative undersøgelse opstilles hypoteser, der testes gennem kvantitative 

analyser med det formål at beskrive omfanget af muligheden (Rolighed Andersen, Warming 

Jensen, Jepsen, Risgaard Olsen, & Schmalz, 2011). Afhandlingens resultater viser således 

tendenser i retning af en interesse for bæredygtige finansielle produkter, men yderligere 

undersøgelser er nødvendige for at beskrive omfanget af muligheden til brug ved produktudvikling 

og markedsføring af finansielle produkter.  
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