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ABSTRACT 
Synen på föräldraskap i kombination med yrkesliv är till stor del styrt av yttre kontexter och 

välfärdsstatliga beslut. Jag har i min uppsats intervjuat tre mammor, från tre olika 

generationer, som alla har fått representera en speciell tidsepok och hur det var att vara 

förälder då. Intervjumetoden jag använt är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att jag 

haft ett färdigt frågeformulär, men att detta har varit öppet för att kunna lägga till följdfrågor 

om något har varit oklart eller extra intressant. Jag har analyserat deras svar mot en 

samhällelig kontext, i form av välfärdsstatliga åtgärder som kan ha påverkat deras liv som 

förälder i kombination med yrkesarbete. Som exempel relaterar jag till barnomsorgens 

uppbyggnad, föräldraförsäkringens utformning och vilka politiska debatter och sociala frågor 

som var aktuella under den tidsperiod då mina respondenter fick barn (60,80 och 00-talet). Jag 

har använt mig av Anthony Giddens teorier kring modernitet och Arlie Russel Hochschilds 

teorier kring emotionssociologi i analysen av intervjuerna.  

 

Nyckelord: Föräldraskap, mammor, yrkesliv, förändring, 60-tal, 80-tal, 00-tal, välfärdsstaten 
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1.0 Inledning 
Diskussionen om hur man ska få ihop familjelivet med yrkeslivet har varit en het 

potatis länge. Mycket av diskussionen tar sin grund i att mammorna i familjerna har 

börjat förvärvsarbeta i allt högre utsträckning, istället för att vara hemma med barnen 

som förr i tiden. Men hur mycket har egentligen livet förändrats för familjerna sedan 

mammorna börjat yrkesarbeta, och barnen börjat tillbringa sina dagar inom 

barnomsorgen? I takt med att mammor börjar förvärvsarbeta allt mer, vistas barnen 

inom barnomsorgen i allt större utsträckning. Som jag illustrerar nedan, kan man se en 

kraftig ökning på 60 år. Under 60-talets början fanns det endast tiotusen 

daghemsplatser i Sverige (Johansson, 2009). År 1980 gick 21 procent av alla 1-6 

åringar i Sverige på daghem, som är dagens motsvarighet till förskola (Skolverket 1, 

2013). 25 år senare, år 2005, vistas 77,3 procent av Sveriges 1-5 åringar inom någon 

förskoleverksamhet (Skolverket 2, 2013). 

 

Statistik och siffror kan ge oss en övergripande bild över hur det såg ut med barn inom 

barnomsorg på 60, 80 och 00talet. Men hur var det egentligen för de mammor som 

lämnade sina barn på daghem/förskola? Hur var det för de mammor som lönearbetade 

men inte hade tillgång till daghem? Hur fick de ihop vardagen? Hur tänkte de kring 

sitt föräldraskap?  Kontexten mammorna levde i under tiden de fick barn var 

avgörande för deras upplevelse av föräldraskapet i kombination med yrkeslivet. Under 

de årtionden mina respondenter fick barn har en hel del välfärdstatliga och 

ekonomiska samhällsförändringar skett, bland annat kvinnans intåg på 

arbetsmarknaden och utbyggnaden av barnomsorgen. Dessa anser jag ha fått 

konsekvenser för vilka trender och normer gällande föräldraskapet som har dominerat 

under de aktuella tidsperioderna. Jag vill visa på hur välfärdsstatliga beslut i 

förlängningen påverkade vilka möjligheter mammor hade under de olika 

generationerna, och därmed hur deras upplevelse av föräldraskap i kombination med 

yrkesliv såg ut. Min tanke med denna uppsats är att ta reda på det, via djupintervjuer 

med tre kvinnor som fick barn på 60, 80 och 00 talet.  
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2.0 Vad är syftet med uppsatsen? 
Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i tre medelklasskvinnors liv; deras syn på 

kombinationen föräldraskap och yrkesliv. Jag ämnar göra en jämförelse bland mina 

respondenter, för att se om den eventuella förändring som skett kan kopplas till andra 

samhällsförändringar. 

Nedanstående frågeställningar har varit vägledande i mitt arbete med uppsatsen: 

- Vilka möjligheter och vilka val uppfattade och gjorde dessa mammor i relation 

till föräldraledighet, arbetsliv, hushållsarbete och fritid? 

- Hur reflekterar dessa mammor kring barnens skolgång, uppfostran och 

pappornas roll? 

- Hur kan mammornas uppfattade möjligheter, val och reflektioner relateras till 

den tidsperiod de hade barn? 

Studien kommer att ge en djupare inblick i hur livet kunde se ut för tre mammor från 

tre olika generationer. Mina tre respondenter är alltså inte centrala för uppsatsens 

syfte, tanken är att de får representera det årtionde när de fick barn, och hur det kunde 

vara att vara förälder då. Jag vill med mitt tillvägagångsätt för studien få fram 

kvinnornas berättelser om hur livet kunde se ut. Förhoppningen är att detta i 

förlängningen kan leda till en fördjupad kunskap om mammors livsvillkor för läsaren. 

Uppsatsen är socialpsykologiskt relevant då mycket i synen på barn och föräldraskap 

handlar om normer och den kontext man befinner sig i. Föräldraskap och barn, är om 

något ett ämne väldigt många anser sig vara experter på. Fråga dina föräldrar, dina 

syskon, dina kompisar och din granne, de allra flesta har ett tips att ge eller och vissa 

ett förmanande finger att peka med. Det är ett ämne som är ständigt aktuellt, och kan 

både analyseras ut ett samhällsperspektiv likaväl som ur ett individperspektiv.  

 

3.0 En historisk tillbakablick 
Min uppfattning är alltså att de välfärdsstatliga beslut som fattades påverkade livet 

som förälder och yrkesarbetande under samtliga årtionden då mina respondenter fick 

barn. Jag vill visa på att dessa beslut i förlängningen blev avgörande för vilka normer 

och förväntningar som fanns på föräldraskapet för mina respondenter. För att få en 

djupare förståelse för de svar som kom fram under intervjuerna är det nödvändigt att 

få kunskap om hur samhället såg ut under tiden de fick barn. Jag kommer i min 

redogörelse för de olika årtiondena fokusera specifikt på ett antal områden som är av 
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stor betydelse för uppsatsens utformning. Dessa områden är de som rör 

politiska/ekonomiska och sociala frågor.  

  

En viktig händelse att ta hänsyn till i förståelsen av hur samhället såg ut på 60-, 80- 

och 00-talet, är den stora omvälvningen Sverige stod inför i och med 1950-talets 

industrialisering. Moqvist (1997) refererar till en studie av Segerstedt och Lundqvist, 

gjord från 1950- talets Katrineholm vars innehåll behandlar hur människor anpassat 

sig till industrisamhällets villkor och de förändringar som uppkommit i och med 

industrialiseringen. Fokus låg på både arbetsliv, familjeliv och samhällsliv i stort. 

Studien visar på att familjen som institution stod inför en stor förändring i och med 

industrialiseringen. Många funktioner hade flyttats ut från familjen till specifika 

institutioner. Nu ingick varje familjemedlem i egna grupper och utsattes genom sitt 

medlemskap i dessa grupper för påverkan av nya normer och i många fall 

konflikterande normsystem (Moqvist, 1997). Mannen och kvinnans roll i 

familjekonstellationerna var dock tydlig, med mannen som försörjare och med 

kvinnan som förvaltare.  Kvinnan i familjen skulle också sörja för familjens 

känslomässiga behov. Segerstedt och Lundqvist fann att denna uppdelning var ett 

resultat av tanken att mannen och kvinnan skulle ha olika funktioner i familjen, som 

tillsammans skulle komplettera varandra till en funktionell helhet. 

 

3.1 1960 talet – politiska/ekonomiska frågor 

Under 60-talet skedde många välfärdsstatliga förändringar som påverkade familjelivet 

gällande politiska/ekonomiska frågor. Mitt fokus i detta avsnitt kommer att ligga på 

förändringar som skett gällande kvinnors förvärvsarbete, föräldrapenningens 

utformning och politiska debatter som var aktuella i Sverige under denna tidsperiod. 

Efter 50-talets boom med hemmafruar (hela 1 240 000 kvinnor!) och industrialisering 

så hade nu kvinnor alltså börjat förvärvsarbeta. Enligt Axelsson (1992) var det många 

faktorer som samverkade och ledde till 60-talets trendbrott.  

 Vid denna tid var klimatet gynnsamt för att föra fram jämställdhetskrav. I 

jämställdhetsdebatten ställde sig samtliga partier bakom målet att varje 

vuxen individ skulle ha möjlighet att försörja sig själv genom eget 

förvärvsarbete (Axelsson, 1992). 
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Till viss del realiserades politikernas mål, en kombination av en ökad efterfrågan på 

arbetskraft och kvinnornas egen törst efter en jämställd arbetsmarknad.  

I början av 60-talet förvärvsarbetade drygt 50 procent av de svenska kvinnorna och 90 

procent av de svenska männen (Nordenmark, 2004). Vad gällde de gifta 

småbarnsmödrarna var 70 procent hemmafruar och 30 procent förvärvsarbetade vid 

slutet på 60-talet (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997). Ytterligare en byggsten som 

bidrog till familjepolitikens omformulering under 60-talet var 1962 års 

familjeutredning. Denna innebar en kartläggning och analys av vilka problem som 

fanns i den allmänna servicen till barnfamiljerna. Man fann bland annat att ökningen 

av antalet förvärvsarbetande kvinnor inte hade mötts av familjepolitiska reformer i lika 

stor utsträckning. Det fanns helt enkelt inte nog med 

daghemsplatser/fritidshemsplatser till alla barn vars mammor hade börjat jobba. 

Kartläggningen ledde i förlängningen till en väsentligt utökad budget för utbyggnad av 

barnstugor (Lundqvist, 2007). 

 

När det kommer till föräldraförsäkringen så debatterade svenska politiker om 

mödrahjälpens vara eller icke vara. Mödrahjälpen var en stödreform som levt kvar sen 

30-talet, och som nu stod inför en förändring. Nu förordades ett helhetsperspektiv på 

hela socialförsäkringssystemet och att både modershjälpen och 

moderskapsförsäkringen skulle vara en del av samhällets familjepolitik (Lundqvist, 

2007). Nedan följer ett utdrag ur statens offentliga utredningar från 1961 (SOU:1961) 

  (…) Man har ansett att, de som fostrar det uppväxande släktet inte på grund 

härav skall hänvisas till en avsevärt lägre levnadsnivå än den, som kan 

upprätthållas av personer vilka inte har barn att ta hand om. En rättvisare 

fördelning av barnkostnaderna har ansetts motiverad inte minst med hänsyn 

till barnen själva. 

Förslaget från SOU godtogs av riksdagen år 1963, och resulterade i att mödrahjälpen 

avskaffades, istället tog en utökad moderskapspenning på 180 dagar och allmän 

tandvårdsförsäkring för mödrar dess plats (Lundqvist, 2007). 

 

3.2 1960 talet – Sociala frågor 

Stora välfärdspolitiska beslut gav upphov till en förändrad attityd ute på gatorna, vilket 

medförde att man fick upp ögonen för kvinnors och mäns olika könsroller. 
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Under 1960-talets Sverige hände mycket på jämställdhetsfronten vad gällde 

förvärvsarbetade kvinnor. Man talade om slutet av 60-talet som den period där den 

manliga familjeförsörjarmodellen övergavs till förmån för ”tvåförsörjarmodellen”, 

vilken refererade till en modell där kvinnor och män delar på ansvaret för familjens 

försörjning (Lundqvist, 2007). Vidare menar Lundqvist på att denna övergång var 

långt ifrån konfliktfri, och att den tog tid. Den tidigare manliga försörjarmodellen som 

gav hustrun i familjen rollen som en omsorgsfull hemmafru, antogs i tidigare studier 

vara en stabil och vettig familjeform. Forskningen kring välfärdsstaten ifrågasatte inte 

heller det faktum att kvinnan blev ekonomiskt beroende av mannen (Lundqvist, 2007). 

Dessa tankar var svåra att ändra på under 60-talets Sverige.  

 

I en offentlig utredning från staten från 1957 menade man på att industrialiseringen 

hade drivit den traditionella familjeformen in i en kris, där både män och kvinnor 

alienerades från sina traditionella roller, och var genom detta tvungna att bilda en ny 

familjestruktur (Fink & Lundqvist, 2009). Mycket av detta kunde man se under 60-

talets Sverige. Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden hade gett upphov till en ökad 

individualisering i samhället, vilket medförde en livlig debatt i Sverige och inom 

samhällsvetenskapen. Kvinnors förvärvsarbete, uppgången i antalet skilsmässor och 

”brister” i barnens uppfostran var alla ämnen som debatterades (Roman, 2004). 

Roman menade vidare på att det i samhället fanns en oro för att förändrade köns- och 

auktoritetsroller skulle resultera i ett ”sammanbrott” för familjen. Motsägelsefullt mot 

debatter om barnens uppfostran var att det knappt fanns någon information om ämnet 

att tillgå. Johansson (2009) påtalar att det under 60-talet endast fanns ett fåtal böcker 

och några frågespalter man kunde vända sig till för vägledning i uppfostringsfrågor. 

 

3.3 1980 talet -politiska/ekonomiska frågor 

Mycket hade hänt sedan 60-talet. Många reformer och lagändringar förenklade 

tillvaron för 80-talets kvinnor och mammor som ville kombinera familjeliv och 

yrkesliv. Jag kommer även i beskrivningen av 1980-talet fokusera på 

politiska/ekonomiska och sociala frågor som har haft betydelse för min respondents 

upplevelse av att kombinera familjeliv och yrkesliv. 
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I juli 1980 trädde Sveriges första jämställdhetslag i kraft. Det övergripande 

jämställdhetsmålet innebär i korta drag att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Var och en bör ha 

ett eget arbete och kunna försörja sig själv och ansvaret för hem och barn ska delas 

lika mellan man och kvinna (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997). Det bör dock påpekas 

att lagen under 80-talet till störst del berörde arbetsmarknaden, men att den vid en 

reducering på 90-talet även började innefatta ställningstaganden inom familjeområdet. 

 

Under 80-talet hade de förvärvsarbetande kvinnorna ökat rejält sedan 60-talet; siffran 

låg nu på drygt 80 procent. Hos männen hade siffran sjunkit något sedan 60-talet och 

låg nu på cirka 85 procent (Nordenmark, 2004). Den kraftiga utbyggnaden av den 

offentliga barnomsorgen hänvisas som en central faktor till den stora ökningen av 

förvärvsarbetande kvinnor. Detta på grund av att många kvinnor som gick ut i 

arbetslivet fick anställning inom barnomsorgen. Något som ytterligare underlättade 

familjelivet var 1974 års lagstiftning om att både män och kvinnor har rätt till 

föräldrapenning och betald ledighet i samband med födsel och vård av sjukt barn 

(Nordenmark, 2004). 1976 utökades föräldraförsäkringen genom att tiden för maximal 

betalning förlängdes till ett 12 månader, och villkoren för att vara hemma med sjukt 

barn förbättrades än mer (Bergsten & Bäck-Wiklund, 1997). Trots att fler kvinnor 

hade börjat arbeta och fler män hade börjat vara hemma, visar statistik från ersatta 

föräldradagar att jämställdhetsmönstret inte följdes i det fallet. 1986 var det endast 6 

procent av alla ersatta föräldradagar som utnyttjades av män (Bergsten & Bäck-

Wiklund, 1997).  

 

3.4 1980-talet – Sociala frågor 

Många av kvinnorna som började arbeta, fick anställning inom barnomsorgen som i 

och med expansionen skrek efter arbetskraft. Trots att välfärdsstatliga reformer hade 

underlättat för kvinnor att börja förvärvsarbeta, var övergången inte helt problemfri. I 

den offentliga debatten hade hem och familj ofta använts som synonyma ord som 

förknippades med moderskap och kvinnlighet. Staten och offentlighet hade i sin tur 

förknippats med manlighet, enligt Bergsten & Bäck-Wiklund (1997).  Kvinnors 

förvärvsarbete gick alltså stick i stäv med den allmänna synen på kvinnlighet. Bäck-

Wiklund & Bergsten refererar även till andra tecken på att den generella synen på män 
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och kvinnor som jämlika inte alltid nådde ut till alla välfärdsinstitutioner. Som 

exempel nämns barnavårdsinstitutioner, daghem och skolor. Forskning visar att dessa 

stora statsapparater alltså fokuserade på betydelsen av en traditionell modersroll. 

Kvinnors och mäns försörjningsansvar värderades helt enkelt olika.  

 

Under 60-talet hade barnomsorg uppfattats som en kvinnofråga, men nu började den 

alltså uppfattas som en fråga som berörde både kvinnor och män. Betydligt större vikt 

lades dessutom vid barnens behov och stor vikt lades på pedagogiska aspekter (Fink & 

Lundqvist, 2009). Ur en utredning av staten gjord 1975 kan man utläsa avfärdandet av 

den tidigare uppfattningen att barn behöver sin mamma hemma. Istället vändes denna 

”sanning” helt upp och ner. Nu var istället argumentet att barns psykologiska 

utveckling kunde skadas av att tillbringa för mycket tid i hemmet med sin mamma. 

För första gången såg även staten på det ”faderlösa samhället” som ett problem. 

Experter och politiker hävdade att frånvaron av fäder riskerade att påverka barnens 

utveckling negativt (Fink & Lundqvist, 2009, s 106). Motsägelsefullt mot den rådande 

jämställdhetsivran, kan sägas vara de fyra kvinnliga psykologerna som Jern och 

Karlsson (2012) refererar till ur Klinths bok Nya svenska fäder. Av dessa psykologer 

ansågs det vara en fara om män gick in i föräldrarollen för tidigt och därmed riskera 

att bryta närheten mellan mor och barn. Detta exempel är talande för vad som tagits 

upp tidigare, nämligen det faktum att övergången från en traditionell familj till en mer 

jämställd inte var helt problemfri. 

 

3.5 2000 talet – politiska/ekonomiska frågor 

Fortfarande läggs mycket fokus på jämställdheten i Sverige. Vad gäller 

jämställdhetsfrågan så hade den kommit längre än på 80-talet, men än var det långt 

kvar till jämställdhet inom alla områden. Genusforskningen bidrog dock till att 

utveckla jämställdhetsbegreppet. I en utredning från socialdemokraterna från 1999 

kungjordes att jämställdhet handlar om att bryta den samhällsstruktur som fortfarande 

rådde, och som innebar att männen är norm och kvinnorna är underordnade 

(Lundqvist, 2007). 

 

Vad gäller förvärvsarbete så går utvecklingen åt samma håll som på 80-talet, det vill 

säga mammor förvärvsarbetar i allt större utsträckning. Statistik från SCB visar att år 



 12 

2000 hade 79 procent av Sveriges barn en förvärvsarbetande mamma. Vad gäller 

papporna så visar samma statistik att 90 procent förvärvsarbetade (Tollebrant & 

Rosén, 2013). Fortsättningsvis visar även 2000-talets familjeforskning på att det 

fortfarande är stora och tydliga skillnader mellan män respektive kvinnors villkor och 

möjligheter, inte minst syns detta genom hur föräldraförsäkringen utnyttjas. År 2000 

var det endast 12 procent av föräldradagarna som togs ut av papporna 

(Försäkringskassan, 2012 ). Detta trots att åtgärder har vidtagit för att främja 

uttagandet av föräldradagar för papporna. Bland annat infördes år 2002 en andra 

pappamånad som innebar 60 föräldradagar som inte kunde överlåtas på den andra 

föräldern (den första ”pappamånaden” infördes 1995, då 30 dagar) (Fink & Lundqvist, 

2009). En möjlig orsak till att så få föräldradagar tas ut av mannen är att familjens 

inkomstbortfall eventuellt blir större då männen är föräldralediga, eftersom de tenderar 

att tjäna mest. 

 

3.6 2000talet – sociala frågor 

Mycket av fokusen ligger nu på pappans betydelse för barnets utveckling. Införandet 

av den andra pappamånaden innebar att den svenska faderskapsforskningen tog 

ordentlig fart. Johansson (2009) menar på att 2000-talet innebar en nystart för alla som 

brann för frågan om ett jämställt föräldraskap. Nu började pappor plötsligt skriva 

böcker om sitt föräldraskap, skildringar av graviditet, förlossning och småbarnsåren 

gick att tillgå ur pappans perspektiv. Ett annat exempel som kan gestalta detta var den 

så kallade ”Pappagruppen”, som med sin rapport år 1995 väckte stor politisk debatt i 

Sverige. Rapportens centrala argument var att det var papporna som diskriminerades 

som fäder, detta på grund av att det oftast var mammorna som fick vårdnaden om 

barnen vid skilsmässa. I samband med detta tillsattes det 1995 en statlig utredning som 

var ämnad att analysera frågor som hade med vårdnad och relationerna mellan 

föräldrar och barn att göra. Utredningen kom fram till att gemensam juridisk vårdnad 

efter skilsmässa bör tillämpas oftare, med hänsyn till barnens bästa (Fink & Lundqvist, 

2009). 

 

En tidstypisk företeelse som uppmärksammas mycket i media är hemmafrutrenden 

bland kvinnor i landet. Bakning, matlagning, pyssel, trädgårdsarbete och inredning är 

ämnen som det skrivs spaltmeter om i tidningarna en bit in på 2000-talet. 
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Hemmafruinspirerade tv-program som Hollywoodfruar och Mad men slår igenom 

stort och når ut till en miljonpublik. Även om alla kvinnor inte nappar på trenden, kan 

Marina Nilssons bok Hemmafru 2.0 (2010) säga något om att detta sågs om en aktuell 

samhällsfråga. Boken resonerar kring trenden med kvinnor som väljer att bli en 

modern typ av hemmafru. Surdegsbröd och perfekta cupcakes varvat med stickning 

och att kunna göra sås från grunden är traditionella hemmafrusysslor som är moderna 

igen. Med en viktig skillnad; kvinnor måste hinna detta i kombination med 

förvärvsarbete. Nilsson problematiserar kring det faktum om vi bör bejaka en livsstil 

som placerar kvinnors självförverkligande i deras hem, i en samhällskontext där 

kvinnor över lag är mer självständiga och jämställsivrande än någonsin.   

 

4.0 Metod 
Den metod jag kommer att använda vid samtalen med respondenterna är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ intervju är ett medel för den forskning som 

har som mål att försöka upptäcka vad det är som sker och händer, snarare än att 

bestämma omfattningen av någonting som är på förhand bestämt (Starrin & Renck, 

1996). Ryen (2004, s 14) refererar till Denzin & Lincolns tanke om vad en kvalitativ 

forskning är: ”Forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i sin 

naturliga miljö och försöker göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den 

mening som människor ger dem”. Jag väljer en kvalitativ metod då uppsatsens syfte är 

att ge en inblick i dessa tre kvinnors liv, deras syn på föräldraskapet i kombination 

med yrkesliv. Att intervjun är semistrukturerad innebär att jag använder en färdig 

uppsättning intervjufrågor, men att jag anpassar frågornas ordningsföljd efter 

intervjusituationen. Vid en semistrukturerad intervju finns också möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor till det som uppfattas som viktiga eller ofullständiga svar (Bryman, 

2011). Trots att intervjuguiden är av semistruktuerad karaktär, så har jag valt att ha 

relativt fasta frågor, detta för att tydligt kunna jämföra respondenternas svar i 

analysdelen. Vid utformningen av intervjuguiden utgick jag från mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag valde, enligt Brymans (2011) anvisningar att börja intervjun med 

lättsmälta frågor, för att i intervjuns mittendel ha frågor som var känsliga och krävde 

mer reflektion, och sedan avsluta på ett positivt sätt med ”lätta” frågor. Detta för 

intervjupersonen skulle känna ett förtroende för mig innan vi kom in på de mer 

känsliga frågorna, och dessutom avsluta med en positiv känsla. 
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4.1 Urval 

Mitt urval av respondenter har skett genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2011). 

Detta innebär att jag har lagt ut lite trådar bland människor i min närhet angående 

lämpliga respondenter till min uppsats. Dessa personer har i sin tur hört bland 

människor i deras närhet, som har hört med människor i deras närhet och så vidare, 

och på så sätt fick jag tag i mina tre respondenter. Att antalet respondenter stannade 

vid tre personer, har till störst del att göra med den tidsbegränsning jag har varit 

tvungen att ta hänsyn till. Men även det faktum att syftet var att kunna ge en inblick i 

dessa kvinnors liv och i förlängningen kunna applicera detta på rådande 

samhällskontext, inte att kunna generalisera resultatet till en större population. 

De kriterier som var viktiga vid urvalet, förutom vilket årtionde de fick barn, var att 

samtliga skulle vara ur medelklass, ha arbetat minst deltid samt att deras yrke 

kräver/krävde en högre utbildning. Detta för att eventuella skillnader i synen på 

föräldraskap i kombination med yrkesliv inte skulle bero på skillnader i klass. Min 

uppfattning är även att personer ur medelklass har funderat mer kring pedagogiska 

frågor gällande barnuppfostran. Ett annat kriterium vad gäller urvalet, var att samtliga 

respondenter på något sätt ska ha dokumenterat tiden då de fick barn, till exempel via 

dagbok eller blogg. Detta för att få en så realistisk inblick som möjligt i skildringen av 

deras tid med små barn. Det är lätt hänt att i efterhand korrigera händelser och 

ageranden man är mindre stolt över, samt att det självklart är lätt hänt att glömma 

mycket. Jag måste ha i åtanke att det trots allt är mer än 50 år sedan en av mina 

respondenter fick barn. 

 

4.2 Intervjuerna  

Innan intervjutillfällena ringde jag upp mina respondenter och presenterade mig och 

vad intervjuerna skulle handla om. Jag påtalade att deltagandet var helt frivillig, och 

att det var helt okej att inte svara på frågor man inte ville ge information om. Detta 

gjordes i enlighet med Kvale & Brinkmanns (2009) anvisningar om informerat 

samtyckte. Med två av respondenterna bestämde vi, på min förfrågan, att ses på en 

neutral plats, i detta fall ett café vid en tidpunkt där chansen var stor att det inte skulle 

vara så mycket annat folk där. Detta för både jag som intervjuare och respondenten 

skulle känna oss avslappnade på neutral mark. Med den tredje respondenten fanns inte 

möjligheten att ta det på ett café, på grund av respondentens fysiska status. Därför 

gjordes intervjun hemma hos respondenten. Vid intervjutillfället inledde jag med att 
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skaka hand med respondenterna, presentera mig själv och berätta lite mer om mina 

studier och om uppsatsen. Jag frågade också om det var okej att spela in samtalet och 

även anteckna samtidigt, vilket samtliga tyckte. Intervjuerna gick bra överlag, även 

om en av intervjuerna blev väldigt känslosam och satte mig som intervjuare i en ny 

sits. Många av svaren i den intervjun gick in på hennes mans sjukdom vilket ibland 

har gjort det svårt under analysens gång att tolka om svaren är en effekt av den tuffa 

familjesituationen eller av den tidsmässiga kontexten. Dessa minnen var väldigt tuffa 

för min respondent, vilket gjorde att hon började gråta. Jag valde då att lämna min roll 

som professionell intervjuare, och istället trösta henne, även om det medförde att vi 

kom ur känslan och flytet vi hade fått i samtalet. I det läget kändes det viktigare att 

vara en medmänniska. Dock är inget av detta något jag tror i stort påverkade 

intervjuerna negativt, istället kändes det som att ett stort förtroende skapades mellan 

oss. Respondenten påtalade upprepande gånger att hon uppskattade intervjun, även om 

det var jobbigt. Denna intervju var den som tog längst tid att göra, närmare tre timmar. 

De andra två intervjuerna tog ca två timmar. Direkt efter att intervjuerna var avslutade 

så transkriberades dessa, ordagrant och noggrant. Jag tyckte att det var viktigt att göra 

detta i direkt anslutning till intervjutillfället, för att ha kvar känslan jag hade fått av 

samtalet och att det skulle ligga färskt i minnet. 

 

4.3 Tematisk analys – rent praktiskt 

Den analysmetod jag kommer att använda för att tolka svaren är tematisk analys, där 

tyngden läggs på vad som sägs och inte hur det sägs. Den typ av tematisk analys jag 

kommer att använda mig av är vad Anna Johansson (2005) kallar Del-innehåll. Den 

innebär att man vid sin analys definierar vissa kategorier och lyfter ut vissa stycken 

eller yttranden från texten som klassificeras och samlas inom kategorier eller grupper. 

Johansson beskriver denna typ av analys som vanlig inom sociologi; att leta efter ett 

tema eller innehållsligt mönster i berättelser som handlar om sociala relationer, normer 

eller värderingar. Rent praktiskt styckar man berättelsen i olika stycken eller ord som 

hör ihop med en fördefinierad kategori. Berättelsen styckas alltså upp, utan att då 

relateras till helheten. 

 

Det första steget i analysen av intervjuerna var således att upprepande gånger läsa 

materialet för att lära känna det på ett bra sätt. Nästa steg blev att utifrån mitt material 



 16 

utkristallisera ett antal övergripande huvudkategorier, som lyfter fram innehållet i 

mina frågeställningar och går att återkoppla till syftet. De kategorier jag valde blev: 

Bakgrund, föräldraledighet, arbetsliv, hushållsarbete, förskola/skola, uppfostran och 

föräldraskap, fritid samt en kategori benämnd övriga observationer. Därefter skapade 

jag underkategorier som jag passade in under respektive huvudkategori. Dessa 

underkategorier var praktiska aspekter, känslor, motsättningar, missnöjdhet, 

tidstypiskt, med reflektion, utan reflektion, diskussion med mannen och utan 

diskussion med mannen. Därefter försökte jag få en bra helhetskänsla för att kunna 

analysera intervjuerna mot valda teoretiker och tidigare forskning. Exakt hur 

kodningen gick till går att läsa i uppsatsen slutdel, i bilaga 1. 

 

4.4 Svårigheter med Intervjuer 

Den största svårigheten för intervjuaren i en intervjusituation är konsten att ha en 

öppen inställning till vad som sägs och kommer fram. Jag skulle vilja gå så långt som 

att påstå att det är omöjligt att vara helt objektiv, frågor och följdfrågor är trots allt 

skapade av mig med mina förkunskaper och mina referensramar. Detta finner jag stöd 

för i Johanssons (2005) bok, hon påvisar att den kunskap (forskning) man som 

författare producerar alltid är färgad av den position man har. I mitt fall, en svensk, vit, 

heterosexuell mamma/kvinna/student ur medelklass. Mina roller, känslor, tankar och 

reaktioner kommer på ett eller annat sätt att forma denna uppsats; både i utformningen 

av teorier, frågeställningar och tolkningsmässigt. En annan svårighet man måste ta 

hänsyn till vid intervjusituationer, är den maktrelationen som kan uppstå i mötet 

mellan intervjuare och respondent (Börjesson, 2003). Respondenten kan känna att 

denna ”bör” svara det som hen tror att jag som intervjuare vill höra. Börjesson (2003, s 

77-78) resonerar vidare kring maktrelationen mellan intervjuare och respondent, och 

menar på att det inte finns någon rak väg till intervjupersoners innersta, tankar och 

känslor. 

 Intervjuer, oberoende av graden av ”öppenhet”, drivs av samma normativa 

och kognitiva förutsättningar som andra sorters möten och konversationer. 

Det gemensamma arbetet med att avgöra vilken definition som ska råda, 

produceras genom interaktionen. 
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 Som exempel tas de oskrivna regler upp som finns gällande när det är acceptabelt att 

avbryta, och retoriska knep för att få samtalet att flyta på, som exempelvis att nicka 

förstående. 

 

Vidare finns en ytterligare svårighet i det faktum att mina respondenter ombeds berätta 

om en tid som rådde för många år sedan. Det är oundvikligt att deras berättelse blir 

färgad av den tid som har gått sedan dess. För att i möjligaste mån försöka undvika 

alltför vinklade berättelser har ett av kraven vid mitt urval av respondenter varit att 

dessa ska ha skrivit dagbok eller blogg. Innan intervjuerna har respondenterna ombetts 

läsa igenom sina dagböcker för att försöka komma tillbaka till den känslan de hade då. 

En annan svårighet med intervjuer är den etiska aspekt som man som intervjuare 

måste ta hänsyn till. Frågor som; kan jag garantera anonymitet, kan min respondent på 

något sätt fara illa eller skadas av intervjun, kan någon i min respondents närhet 

skadas av respondentens medverkan, är alla frågor som jag som intervjuare måste 

ställa till mig själv (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågan angående äventyrandet av 

respondentens välmående visade sig underlättas av att de ombads läsa igenom sina 

dagböcker innan intervjutillfället. Detta gav dem möjlighet att fundera igenom vad 

som skulle kunna komma upp till ytan igen, och hur det skulle kännas att prata om en 

tid som för länge sedan passerat. En av mina respondenter påtalade till och med att det 

var skönt att prata med någon ”okänd” om allt jobbigt som hade hänt, hon uttryckte 

det som att en sten hade fallit från hennes bröst. Vad gäller anonymitet så kan jag 

garantera det; deras namn är fingerade i uppsatsen och eventuella givna kännetecken 

är också anonymiserade. 

Gällande uppsatsen trovärdighet har jag gjort vad jag kunnat för att den ska vara så 

stark som möjligt. Genom mitt urval, mitt krav på att samtliga respondenter ska vara 

ur medelklass och dagboksförfattare och genom att styrka alla mina tolkningar mot 

teori och tidigare forskning så anser jag att uppsatsens trovärdighet är säkrad. 

 

5.0 Teoretisk utgångspunkt - Giddens 
Anthony Giddens är en framstående sociolog som resonerar mycket kring det moderna 

samhället, dess följder och inverkan på individen. Jag kommer att presentera ett antal 

av Giddens teorier vilka kommer att användas för att förstå den tid då mina 

respondenter fick barn. Då samtliga av mina respondenter fick barn under vad Giddens 
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kallar moderniteten, kommer jag inte använda hans teorier för att tolka en eventuell 

förändring mellan de olika årtiondena, utan istället som ett begreppsligt ramverk i 

analysen av intervjuerna. Giddens (1996) menar på att vi i slutet av 1900-talet går in 

en i ny form av samhälle: moderniteten. Han menar på att moderniteten är en 

dubbelsidig företeelse, å ena sidan har utvecklandet av moderna institutioner skapat 

större trygghet och möjligheter för människor världen över, men å andra sidan har 

moderniteten lett till ett socialt liv av snabbt föränderlig karaktär, vilket inte alltid är 

positivt. En avgörande faktor som karaktäriserar moderniteten är något som Giddens 

kallar åtskiljandet av tid och rum. Med detta avses att tid och rum inte längre är 

förbundna med varandra, istället börjar världen bli alltmer global och människor har 

relationer inte bara ansikte mot ansikte, utan även med ”frånvarande” människor 

(Giddens, 1996). Det faktum att modernitetens institutioner skiljer sig från alla tidigare 

former av social ordning innebär även en förändring i grunden av det vardagliga 

sociala livets karaktär, och i förlängningen en påverkan på de mest personliga 

aspekterna av vårt liv, något jag kommer att visa på i uppsatsens analytiska del. Detta 

är viktigt att ha i åtanke i uppsatsens analytiska del, men jag kommer att lägga mest 

fokus på Giddens resonemang kring urbäddning, reflexivitet och livsstil. Dessa 

begrepp kommer jag att gå in på i kommande avsnitt. 

 

Expertsystem – en del av urbäddningen 

Med urbäddning avser Giddens att sociala relationer lyfts ut ur sina lokala 

interaktionssammanhang och omstruktureras, både lokalt och globalt. En av de 

urbäddningsmekanismer Giddens hänvisar till, som jag vill fokusera extra mycket på, 

är upprättandet av expertsystem. Giddens refererar till expertsystem som ”alla system 

av expertkunskaper som bygger på procedurer och regler som kan överföras från 

individ till individ ” (1991, s 274). Expertsystem sträcker sig från teknologisk expertis 

till expertis om sociala relationer och självets intima sidor. Förr i tiden var 

expertkunskaper förbehållna till ett fåtal individer, mycket eftersom läskunnigheten 

var begränsad (Giddens, 1991). Moderniteten präglas istället av förändring; det som 

gäller som sanning idag kan likaväl vara felaktigt i morgon. Således är den moderna 

expertisen präglad av att ständigt förbättras och effektiviseras. Detta gäller allt från 

mode till kosthållning och motionsformer, till mediciner och råd om barnuppfostran. 

Giddens menar på att i och med mängden information så blir tvivlet ett genomgående 
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drag i det moderna förnuftet, och gör att individer tvingas reflektera över de alternativ 

som finns till buds. Systemen av ackumulerad expertis representerar således många 

typer av auktoritetskällor, som ofta är motstridiga i sina råd och anvisningar. En dietist 

förespråkar LCHF och en annan förespråkar stenålderskost. En expert på 

barnuppfostran förespråkar en metod för att få barnet att sova, en annan förespråkar 

något helt annat, ofta helt motsatt. Den stora skillnaden om man jämför moderna och 

förmoderna samhällen är att i modernitetens samhälle kan strängt taget alla som vill 

tillgodogöra sig expertis, lekmän som specialister inom området. Den finns tillgänglig 

dygnet runt, bara man är intresserad. En annan form av expertsystem som 

karaktäriserar moderniteten är den ständiga strömmen av medier, tryckta såväl som 

digitala, och på senare tid även sociala medier. Som Giddens uttrycker det; förmedlade 

erfarenheter har ända sedan skriftspråkets födelse påverkat både självidentiteten och 

den grundläggande organiseringen av sociala relationer. Under moderniteten blir det 

allt vanligare att avlägsna händelser påverkar nära händelser och även självet hos 

individen. 

 

Reflexivitet och livsstil 

Giddens (1991) menar på att i samhällen präglade av modernitet måste självet skapas 

reflexivt. Detta måste ske mitt i det virrvarr som råder vad gäller möjligheter och 

alternativ. De nya formerna att förmedla erfarenheter på medför att självidentiteten 

blir en reflexiv strävan. Giddens uttrycker det som att självet har blivit ett reflexivt 

projekt, som innebär att upprätthålla en sammanhängande, men samtidigt ständigt 

reviderad självbiografisk berättelse. Detta sker mitt i en kontext av många 

valmöjligheter, som sorteras genom en filtrering av expertsystemen. Under det 

förmoderna samhället var en individs livsbana ganska utstakad och såg ungefär 

likadan ut från generation till generation. Modernitetens villkor innebär på det sättet en 

stor förändring för individen; det förändrade självet måste utforskas och konstrueras 

som en del av en reflexiv process, där det handlar om att få ihop personlig och social 

förändring på ett tillfredsställande sätt.  

 

Ytterligare ett begrepp Giddens (1991) anser vara tidstypiskt för moderniteten är 

livsstil. Han beskriver livsstil som ”något man lägger sig till med” (det vill säga, inte 

går i arv, som i förmoderna samhällen), och som är en rutiniserad handling som 
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införlivats i exempelvis klädvanor, matvanor och handlingssätt. Under moderniteten är 

dessa rutiner ständigt öppna för förändringar, på grund av självidentitetens reflexivt 

rörliga karaktär. I och med de allt fler valmöjligheterna som står till buds, tvingas 

individerna komma fram till en livsstil bland många olika alternativ. Giddens 

argumenterar vidare att det sociala livets öppenhet i moderna samhällen, tillsammans 

med mångfalden av auktoriteter och experter, innebär att valet av livsstil blir en viktig 

del i både valet av dagliga aktiviteter som av konstituerandet av självidentiteten. 

 Moderniteten är en posttraditionell ordning där frågan ” Hur ska jag 

leva?” måste besvaras genom dagliga beslut om hur jag ska uppträda, vad 

jag ska ha på mig, vad jag ska äta osv (Giddens, 1991,s 24).  

Valet av livsstil har till stor del att göra med den kontext man befinner sig i, skapandet 

av livsstilar påverkas av grupptryck, förebilder och socioekonomiska förhållanden. 

  

6.0 Teoretisk utgångspunkt – Hochschild 
Hochschild är nästa teoretiker vars teorier jag ämnar använda i min analys. Hochschild 

har bidragit till forskning kring emotionssociologi och hennes teorier kan användas 

dels som redskap för att analysera emotioner kring relationen mellan arbetsliv och 

föräldraskap och dels för att ge genusvinkling till uppsatsen. De begrepp jag kommer 

att lägga mest fokus på är emotionsbegreppet, genusstrategier och tacksamhetens 

ekonomi. 

 

Genusstrategi och känsloregler 

När Hochschild resonerar kring emotioner, menar hon dessa synonyma med känslor. 

Hochschild (2003) resonerar som sagt en hel del kring känslor och på den kulturella 

kontextens betydelse för de känslor man har. Hon menar på att precis som känslor är 

länkande till de normativa regler som finns i den kontext man befinner sig i, så är 

också känslor länkade till sättet känslor uttrycks på i den kontext man befinner sig i. 

Kärlek till exempel; bilden av den perfekta kärleken och det perfekta äktenskapet ser 

helt olika ut beroende på kulturell kontext. Kärlek i den västerländska industrialismen, 

som Hochschild tar som exempel, skulle kännetecknas av en galen hals över 

huvudförälskelse. I Indien däremot, sågs en sådan kärlek som farlig och kaotisk, något 

som kunde hota tryggheten man ansåg skulle finnas i ett äktenskap. Kärlek får alltså 

helt olika uttryck. Den inte bara uttrycks annorlunda, individerna känner också 
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annorlunda. Detta exempel kan appliceras på familjelivet i min uppsats, och därmed 

vilka förväntningar man har på det, vilket jag kommer att gå närmare in på i 

uppsatsens analysdel. Vidare menar Hochschild att individer analyserar ifall en känsla 

man har är lämplig att uttrycka, både ur ett moraliskt perspektiv och i relation till 

situationen. Ett enkelt leende får representera exempel på detta; ler hon mot mig för att 

vara artig (situationen kräver det) eller ler hon för att hon faktiskt gillar mig?  

 

Det faktum kvinnor har börjat lönearbeta i högre utsträckning än tidigare i västvärlden 

menar Hochschild har lett till tre olika genusideologiska typer av äktenskap: det 

traditionella, det egalitära och en mix av traditionell/egalitär. Hochschild menar på att 

varje typ inrymmer regler för hur man ska känna inför arbete i och utanför hemmet. 

Kortfattat så innebär det traditionella äktenskapet att både mannen och kvinnan anser 

att kvinnans plats är i hemmet, även om hon också har ett arbete utanför. Mannens 

plats är på arbetet, oavsett om han måste hjälpa till hemma. Vanligt för kvinnor i det 

traditionella äktenskapet är att uttrycka tacksamhet för möjligheten att stötta familjen 

ekonomiskt, medan mannen känner att han gör sin fru en tjänst som hjälper till med 

hushållsarbetet. Kvinnor i traditionella äktenskap anser det inte vara rätt att identifiera 

sig med sitt jobb, och känner skuld ifall man gör det. Hochschild hävdar att män å sin 

sida inte vill identifiera sig för mycket med ”kvinnogöra” i hemmet, även om en del 

ändå ägnade sig åt dito. För egalitära äktenskap så gäller helt andra regler. Både män 

och kvinnor anser att båda parterna i ett äktenskap har delat ansvar för både betalt och 

obetalt arbete. Kvinnor ska identifiera sig lika mycket med sitt arbete och känna att 

hennes karriär är lika betydelsefull som mannens. Mannen ska känna att han är lika 

betydelsefull i hushållet och som förälder som sin fru. Trots detta, fann Hochschild 

(2003, s 127) att så inte var fallet alla gånger1. De känsloregler som rådde för mixen 

av traditionell/egalitär innebär kortfattat att både mannen och kvinnan anser att det är 

bra att kvinnan har ett heltidsarbete, och därmed en identitet utanför hemmet. Hon ska 

uppskatta och bry sig om sitt förvärvsarbete samtidigt som hon ensam ansvarar för 

hushållsarbetet. Gällande hushållsarbetet har kvinnan inte rätt att bli arg om hennes 

man inte hjälper till särskilt mycket, då deras positioner inte var jämställda i hemmet. 

 

                                                        
1 Hochschild genomförde intervjuer med 50 par där kriterierna var att minst i en i 

förhållandet arbetade heltid, samt att de även hade barn under sex år 
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Alla dessa olika känsloregler skapas inte slumpmässigt beroende på hur man 

organiserar arbetsliv och familjeliv – individer använder sig av så kallade 

genusstrategier. Hochschild (2003) definierar dessa genusstrategier som när vi 

anpassar våra tankar och känslor, vår genusideologi, med rådande situation. Våra 

känslomässiga handlingar är på intet sätt slumpmässiga; snarare ständigt styrda av mål 

vi har. Vi gör våra val för att upprätthålla det genusideal vårt ego har ställt upp; kanske 

att vara en bullmamma med ett skinande rent hem eller kanske att vara en hårt 

arbetande karriärmamma. Dessa mål upprätthåller en sorts maktbalans mellan 

makarna i ett äktenskap. Hochschild menar vidare på att vi kan se oss själva inte bara 

som människor utan även som användare av genusstrategier. I många fall 

sammanfaller vår genusstrategi med den vi anser vara ”vårt riktiga jag”. Den person vi 

försöker att vara matchar vem vi tror att vi verkligen är. Antingen är vi medvetna om 

att vår genusstrategi passar in med ”vårt riktiga jag”, eller så är vi totalt omedvetna om 

att vi använder oss av någon form av genusstrategi för att bli den vi vill vara. 

Hochschild exemplifierar detta resonemang med kvinnor som sexstrejkar, skriker åt 

sin man eller låtsas vara sjuka – allt för att få honom att ta ett större ansvar gällande 

hushållsarbetet. De använder alltså sin genusstrategi för att uppnå sitt riktiga jag, som 

de anser vara en kvinna som inte blir förtryckt till att göra allt hushållsarbete själv. 

 

Tacksamhetens ekonomi 

Hochschild (2003) resonerar mycket kring tacksamhet, när känner man tacksamhet 

och för vilka gåvor känner man tacksamhet. Hon menar på att graden av tacksamhet vi 

känner är ett resultat av de förväntningar vi har. Till exempel, om vi förväntar oss att 

hushållsarbetet ska delas lika så uppfattar vi det inte som en gåva när vår partner gör 

sin del av arbetet, då kan istället en oväntad present uppfattas som en gåva. En person 

som däremot inte förväntar sig att partnern ska göra hälften av hushållsarbetet, 

kommer att uppfatta även en liten insats av hemarbete som en hjälp, som en gåva. 

Vidare menar Hochschild på att tacksamhet i allra högsta grad är kulturellt betingat. 

Familjelivet och äktenskapet representerar ett bra exempel på detta. Det sociala livet 

har stått inför en stor förändring i och med modernitetens uppkomst, som i sin tur har 

medfört att även kvinnor har blivit en aktör på arbetsmarknaden. Detta har i sin tur 

medfört en förändring även på hemmaplan i hur man organiserar familjelivet med två 

arbetande personer, men samma mängd hushållsarbete som måste göras. Både kvinnor 
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och män har fått nya roller i och med denna nya kulturella kontext. I ljuset av denna 

förändrande vardag, vad kan en kvinna förvänta sig av sin man? Vad ser hon som en 

gåva, vad bör hon känna sig tacksam för? Men också, vad vill mannen bli tackad för? 

Vilken handling från honom förväntar han sig att hans fru ska känna tacksamhet inför? 

Svaret på dessa frågor finns ofta att finna i hur kulturella strömningar påverkar båda 

parterna i äktenskapet. Ibland är man överens om vad man bör betrakta som en gåva, 

men ibland kan den kulturella kontexten påverka mannen och kvinnan på olika sätt, 

och då vilar äktenskapet på två motsatta grunder. Som exempel tar Hochschild upp en 

kvinna och en man, som båda jobbar heltid. Mannen tycker att han är en exemplarisk 

make, han tar hand om tvätten, bäddar sängarna och diskar. Om man jämför med hans 

bror och hans pappa, så gör han väldigt mycket mer hemma. Om man jämför med 

deras äktenskap för 10 år sedan, gör han alltså betydligt mer nu. Hans fru borde 

verkligen känna sig tacksam för det! Hans fru i sin tur, är betydligt mer missnöjd. Hon 

tycker, att trots att de båda jobbar 100 procent, så gör hon 80 procent av 

hushållsarbetet. Hon ser hjälpen hon får av sin man som en bonus, men inte som en 

gåva som hon känner tacksamhet inför. Detta menar Hochschild på är ett exempel på 

när mannens gåva inte blir väl mottagen, helt enkelt för att kvinnan inte ser det som en 

gåva.   

 

Tacksamhetens ekonomi är alltså en effekt av yttre samhällsförändringar, som också 

tar sig uttryck i intima relationer som finns i familjer och inom äktenskapet. Trots 

kvinnans inträde på arbetsmarknaden, ses fortfarande hushållsarbete och 

barnuppfostran av många som ”kvinnogöra”. Hochschild menar på att kvinnan ser 

ekonomin som den största förändringen hennes intåg på arbetsmarknaden medfört, 

medan mannen ser kvinnan som den som har förändrats mest. Kvinnan har helt enkelt 

anpassat sig snabbare till den ekonomiska förändringen, medan det är svårare för 

mannen att anpassa sig till den förändring som har skett utanför arbetet, i hemmet. ”En 

kulturell lag som har resulterat i en ny ”genuslag” i hemmet” (Hochschild, 2003, s 

106). 

 

Känslomässiga konsekvenser 

Självklart blir det känslomässiga konsekvenser av vilken typ av genusideologiskt 

äktenskap man har, vilka känsloregler som råder och vilken genusstrategi som bedrivs. 
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Särskilt när makarna har olika genusideologiska ideal inom samma äktenskap; som 

exempel att kvinnan är egalitärt inriktad och jobbar heltid, men har en mer traditionell 

man som inte gör sin del av hushållsarbetet. Då visar Hochschilds (2003) resultat på 

att dessa kvinnor oftare blev sjuka och kände en generell frustration över livet som 

helhet. Kvinnor som lade en stor del av sin identitet i karriären, men inte fick dessa 

behov tillfredsställda hade lägre självkänsla och blev oftare deprimerade. De generella 

resultaten indikerar på att kombinationen av individens genusideologi och resultaten 

av båda makarnas genusstrategier hade avgörande konsekvenser för individernas 

mående. 

 

7.0 Analys av empirin  
Jag kommer att presentera analysen uppdelad i kategorier. Inom varje kategori 

kommer jag att analysera var och en av intervjuerna med hjälp av mitt teoretiska 

ramverk, och avsluta med ett jämförande avsnitt vari jag återkopplar mot den 

historiska bakgrunden och fokuserar på en eventuell förändring. Jag har tagit mig 

friheten att förkorta en del citat av utrymmesskäl, utan att missa andemeningen i dessa. 

För att underlätta läsningen kommer jag att ge en kortare presentation av mina 

respondenter. 

 

Eva är min respondent som fick barn på 60-talet, idag ca 80 år. Deras två barn är 

uppväxta med båda föräldrarna, i en mellanstor stad i norra Sverige. Eva arbetade 

heltid inom vården under barnens uppväxt. Lena är min respondent som fick sin fyra 

barn mellan 80- och 90-talet. Hon är idag i 50-årsåldern. Även Lenas barn är 

uppvuxna med båda föräldrarna, i en mellanstor stad i norra Sverige. Lena arbetade 

deltid inom vården under barnens uppväxt. Tina är ca 30 år och min sista respondent, 

som fick sina två barn under 00-talet. Tinas barn är även dem uppväxta med båda 

föräldrarna, också i en mellanstor stad i norra Sverige. Tina arbetade deltid inom 

socialtjänsten under barnen uppväxt. 

7.1 Föräldraledighet 

Under intervjun med Eva (respondent 60-tal) var frågorna under kategorin 

föräldraledighet för henne ganska lätta att besvara. Vid frågor rörande pappans 

eventuella föräldraledighet så framkom det att han inte hade varit hemma något alls, 

varken i anslutning till barnens födelse eller senare. Som förklaringen till det användes 
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uttryck som ” Det var ingen diskussion, det fanns ju inte på kartan på den tiden”.  

Evas svar visar att hon uppfattade deras uppdelning som tidstypisk, och anger det som 

skäl till att fördelningen inte diskuterades. Föräldraledigheten var tre respektive fyra 

månader. Svaren rörande föräldraledighet hos Lena (respondent 80-tal) såg lite 

annorlunda ut. Här var pappan hemma de tio föräldraledighetsdagarna han hade rätt 

till, i anslutning till tre av fyra barns födelser. Lena menade på att detta sågs som 

självklart när möjligheten fanns. En motsättning kan dock anas när Lena svarade att 

hon tog all resterande föräldraledighet själv med samtliga barn, trots att möjligheten 

fanns att pappan skulle vara föräldraledig. Hon uppgav att det fanns en diskussion 

kring saken, men att ingen av föräldrarna ville något annat: ”Det var nog ganska 

vanligt att det var mammorna som var hemma, jag visste bara en pappa som var 

hemma”. Själv var hon ledig med barnen 1,5 respektive 2 år med tvillingarna. 

Tina (respondent 00-tal) uppvisade en annan version av föräldraledighet. Pappan var 

hemma med båda deras barn, även om det ena gången endast rörde sig om två 

månader, på grund av att han hade fått ett nytt jobb och att det därmed var svårt att 

vara föräldraledig. Tina var hemma 13 månader (pappan 2 månader) respektive 9 

månader (pappan 7 månader) med barnen. Tina uppgav att det pratades mycket om 

föräldraskap mellan henne och pappan och att de hade resonerat att det var värt att 

bortse från det inkomstbortfall som blev i samband med pappans föräldraledighet. ”Vi 

pusslade med ekonomin för att kunna vara lediga ihop under sommaren, det var grymt 

skönt”. Det var viktigt för Tina och hennes sambo att barnen skulle ha en lika bra 

relation till sin pappa som till sin mamma. 

 

Hochschild lyfter fram olika genusstrategier i sina teorier. Jag anser att dessa tre 

kvinnors svar kan relateras till olika typer av genusstrategier. Evas svar kan appliceras 

på strategin om sig själv som en stark kvinna som klarar sig utan hjälp av någon. 

Lenas strategi kan ses som en kvinna som sätter barnen i första rummet, alltid. Och 

Tinas strategi skulle kunna sägas vara en jämställd kvinna som tycker det är självklart 

att även pappan ska vara föräldraledig. 

 

Jämförelse föräldraledighet 

Att det har skett en förändring kring synen på föräldraledighet är tydlig. Evas svar kan 

kopplas till 60-talets utformning av föräldraförsäkringen, som då var en 
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moderspenning som endast mamman hade tillgång till.  Pappan hade helt enkelt inte 

möjlighet att vara ledig, även om han hade velat. För 80- och 00-talets kvinna såg 

däremot föräldraförsäkringen annorlunda ut. 1974 kom en möjlighet för pappan att 

vara föräldraledig, men det faktum att Lena trots allt tog all föräldraledighet kan 

härledas till Lundqvist (2007) resonemang kring den inte alltför problemfria 

övergången till tvåförsörjarmodellen. Även om forskning och expertis visade på att 

kvinnor och män bör dela på ansvaret för familjens försörjning, tog det tid för 

familjerna att anpassa sig till detta nya sätt att tänka, vilket jag ser resultat på i Lenas 

svar. Gällande 00-talet verkar politikens fokus på pappans uttag av föräldraledighet i 

och med införandet av den andra pappamånaden gett resultat, i detta fall gestaltat av 

att Tinas man har varit föräldraledig med båda barnen. Att de tog det beslutet av 

hänsyn till barnens bästa, kan ses som en reaktion på samhällsdebatten gällande 

pappans betydelse för barnens utveckling. 

 

7.2 Arbetsliv 

När det kommer till arbetsliv var Eva den enda som under största delen av barnens 

uppväxt arbetade heltid, så även hennes man. Eva berättade att det sågs som en 

självklarhet att hon som hade utbildning skulle arbeta heltid, halvtider var något som 

knappt fanns på den tiden. Även detta beslut skedde utan diskussion eller reflektion. 

Eva påtalar att hon var nöjd med sitt yrkesliv, även om hon många gånger kände att 

hon försummade sina barn till förmån för arbetet. ”När jag ser tillbaka så var det ju 

vansinnigt, jag har aldrig varit på en examen eller en lucia. Inte fick man ledigt för 

sådant, inte heller när barnen var sjuka”. Lena i sin tur har endast arbetat heltid 

mellan första och andra barnet, sedan har hon arbetat mellan 65-75 procent. Hon 

uppger att det beslutet togs främst för att hon ville vara hemma med barnen, men 

också då hon kände att arbetet inom vården tog mycket energi. Varken hon eller 

hennes man ville ha det på något annorlunda sätt, och det föll sig ganska naturligt att 

det var hon som skulle vara hemma med barnen, ett mönster hon ser bland många i 

deras närhet. Som en konsekvens av deltiden hade familjen aldrig råd med 

utlandsresor eller så, Lena påtalar att de har varit tvungna att omprioritera ekonomiskt. 

På frågan om hon kände att hon någon gång försummade sina barn till förmån för sitt 

arbete svarade hon nej, men påpekade däremot:  
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Med Samuel skulle jag nog ha varit mer närvarande, jag skulle vara så 

duktig. Jag var nog färgad av mitt jobb. Han fick inte äta något sött, det var 

det ena med det tredje. Det där blir ju en onödig press på en, lite mycket 

fokus på fel grejer 

Även Tina arbetade 75 procent, och uppgav att detta var ett beslut för barnens skull. 

”Vi ville inte ha våra barn långa dagar på förskolan, och känner båda att vi 

prioriterar familjen före karriären. Vi diskuterade inte så mycket vem som skulle gå 

ner på deltid, det föll sig ganska naturligt”. Tina uppskattar att sju av tio av hennes 

tjejkompisar med småbarn arbetar deltid. På frågan om hon känner att hon någon gång 

har försummat sina barn till förmån för arbetet, nämner hon de få gångerna barnen har 

tvingats gå långa dagar på förskolan på grund av jobbresor. Däremot nämner Tina 

mobilen som en ständig källa till dåligt samvete. ”Även om vi sitter och leker med 

ungarna har både jag och min sambo en ovana att kolla jobbmailen på mobilen, man 

har ju alltid mobilen där”. 

 

Jag tolkar resonemanget Lena för kring hennes upplevelse av att hon ibland lade fokus 

på fel saker som ett utslag av tilliten till expertsystem och till modernitetens reflexiva 

karaktär. Hon kände tillit till rekommendationerna som fanns om barns sockerintag, 

samtidigt som hon var tvungen att reflektera över vilka olika alternativ som fanns till 

buds. Denna stress över all information gjorde att hon inte var så närvarande för sonen 

som hon skulle ha önskat. Här kan vi se att valet av livsstil blir en viktig del i både 

valet av dagliga aktiviteter och av konstituerandet av självidentiteten. 

Även hos Tina ser jag ett medvetet val av livsstil. Hon påtalar att hon och hennes 

partner medvetet har valt att prioritera familjen före karriären. Giddens menar på att 

valet av livsstil till stor del är kontextbundet och känsligt för grupptryck, något man 

kan se i Tinas kommentar om att merparten av hennes tjejkompisar också har valt att 

jobba deltid, med tanken att prioritera familjen före karriären. 

 

Jämförelse arbetsliv 

Evas resonemang kring arbetslivet kan ses som en konsekvens av att familjepolitiken 

inte hade anpassats nog efter kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Detta gestaltas 

bland annat i problematiken kring att få ihop vardagen ifall barn var sjuka, men även 

genom avsaknaden av deltidstjänster. Lena hänvisar många av sina beslut till tanken 
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att det är ”för barnens bästa”, bland annat att arbeta deltid. Möjligtvis kan detta beslut 

ha färgats av 80-talets fokus på pedagogik och barnets behov, något som Lena även 

blev inspirerad av via sitt arbete. Undermedvetet kan även den allmänna synen på 

kvinnan som förknippad med moderskap och kvinnlighet och inte med förvärvsarbete 

ha påverkat beslutet att föräldraledigheten i majoriteten av fallen utnyttjades av 

mamman. Vid en analys av Tinas svar på frågor kring arbetsliv lever denna syn på 

kvinnan till viss del kvar, vilket visas i hennes svar att det ”föll sig naturligt” att det 

var hon som skulle jobba deltid. Vad gäller hennes uttalande om att mobilen är en 

ständig källa till dåligt samvete, går detta att applicera på Giddens begrepp åtskiljandet 

av tid och rum. Mobilen gör att man är tillgänglig dygnet runt, tid är inte längre 

förknippat med rummet. Som Giddens påpekar, det förändrade sociala livet medför 

även en förändring i de mest personliga aspekterna av vårt liv. 

7.3 Hushållsarbete 

Vad gäller hushållsarbetet så var även detta något som skedde utan diskussion och 

reflektion för Evas del. Hennes svar” Haha, ja vad tror du? Vi delade inte, utan jag 

tog allt hushållsarbete. Så var det. När jag jobbade dag och kom hem klockan 16, då 

hade jag all städning, matlagning och tvättning kvar” är ganska talande för hur 

uppdelningen såg ut. Som exempel på sysslor hennes man ägnade sig åt nämner hon 

utearbete, men att han aldrig någonsin skulle laga mat eller bädda en säng. Hon 

nämner dock att han brukar hjälpa till att skaka mattorna, något hon tycker är bra. 

Vidare nämns en situation då han hade dammat en matta ute på gården. ”Då ringde de 

inom en minut från grannarna och sa låt bli, innan det blir en vana. Det där är 

kvinnogöra”. Eva beskriver Tornedalen (som de kom från) som en machokultur där 

det inte var populärt när män gjorde vad som ansågs vara kvinnogöra. Det faktum att 

hennes man var ledig på helgerna ändrade inte fördelningen hemma, detta eftersom 

han ägnade sina lediga dagar åt sina intressen fiske och jakt. Trots att de diskuterade 

fördelningen, så fanns det aldrig på kartan att det skulle bli någon ändring. Trots att 

Eva enligt egen utsago var väldigt frustrerad, trött och arg. 

Även Lena och hennes man hade en väldigt traditionell uppdelning gällande 

hushållsarbetet, även om det enligt Lena var ett gemensamt beslut. Lena beskriver det 

som att hon gjorde hushållsarbetet, och hennes man utearbete såsom lagning av bil och 

cyklar. Trots det tycker jag mig ana ett visst missnöje i hennes redogörelse. Bland 
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annat förklarade hon att uppdelningen föll sig naturlig ”trots att jag egentligen inte är 

speciellt huslig av mig. I början var jag ju inte världens bästa kock…men man lär sig” 

I Tinas familj kan en liknande mönster skönjas. Hon beskriver fördelningen av 

hushållsarbetet som att hon gör ”innegrejerna och killen gör utegrejerna”, ett mönster 

som hon även känner igen bland sina kompisar. Hon tycker ändå att de gör ungefär 

lika mycket grejer, förutom att hon plockar mer. ”Men jag är ju hemma mer också”. 

Hon beskriver sig som hyfsat nöjd med fördelningen, även om hon ibland upplevde 

det som orättvist när hennes kille var nere i källaren och fixade, och hon fick ta hand 

om barnen och hushållsarbetet. ”På ett sätt blir det ju avkoppling för honom”. 

Fördelningen diskuterades, men ingen av parterna såg någon möjlighet till förändring 

eftersom Tina enligt egen utsago har tummen mitt i handen.  

Ett citat från Tina beskriver hennes upplevelse av hushållsarbetsfördelningen: ” Trots 

att det är 2013 tror jag att det är jättevanligt att ha en traditionell uppdelning hemma. 

Trots att man är så medveten om jämställdhet, så är det så lätt att det blir så här”. 

 

Eva och hennes man är ett typexempel på Hochschilds teorier om tacksamhetens 

ekonomi. Ett talande exempel är när Evas man hjälper till att skaka mattorna. Eva 

berättade detta, i vilket jag uppfattade som försvarsställning för sin mans räkning, som 

att det skulle gestalta att han trots allt hjälpte till med vissa grejer. Eva kände 

uppenbarligen tacksamhet för hennes mans ”gåva”, helt enkelt för att hon inte kunde 

förvänta sig hjälpen. Detta går även att knyta till Hochschilds åsikt om att känslor kan 

anses vara kontextbundna och påverkade av grupptryck, något som tar sig uttryck i 

exemplet med mattorna. Känslan av tacksamhet hos Eva påverkades också av det 

faktum att uppväxtorten var en machokultur, då män inte förväntades göra kvinnogöra 

vilket också var tydligt i och med grannens uttalande. Hochschilds menar på att en 

konsekvens av att ett äktenskap när mannen är traditionellt inriktad och kvinnan mer 

egalitärt är att kvinnan oftare blir sjuk och känner en generell frustration över livet 

som helhet. Något jag kan se i Evas svar upprepade gånger under intervjun. För Lenas 

del kan hennes citat kring matlagningen ses som vad Hochschild benämner 

genusstrategi. Lena anpassar sina tankar och känslor efter rådande situation. I detta fall 

krävde situationen att hon skulle bli en matlagerska, vilket även passade in på hennes 

egen genusstrategi som en mamma som prioriterar barnen först. I denna syn på sig 

själv kan god hemlagad mat ses som kompatibelt med Lenas genusstrategi. Tinas och 

hennes mans äktenskap uppfattar jag vara egalitärt, enligt Hochschilds tillskrivning av 
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begreppet. Detta innebär att båda makarna anser att hushållsarbetet ska delas lika, och 

att både parterna ska anse sin karriär lika viktig, samt att man är lika betydelsefull som 

förälder. Tina menar på att de trots allt delar lika på hushållsarbetet, även om de har 

olika sysslor. Men, likt Hochschilds studie, finner jag en motsättning i detta. Tina 

uttrycker en frustration och en orättvis känsla över att hennes man får ”koppla av” 

nere i källaren, medan hon får ta hand om barn och klassiskt hushållsarbete. 

Detta understryks ytterligare av hennes uttalande om att det trots en medvetenhet kring 

jämställdhet, ändå är lätt att ha en traditionell uppdelning hemma. 

 

Jämförelse hushållsarbete 

Vad som är tydligt vid ett jämförande av de olika respondenternas svar, är att synen på 

kvinnlighet fortfarande är förknippat med hem och familj. Detta mönster verkar finnas 

kvar oavsett tidsperiod i och med att samtliga kvinnor hade huvudansvaret för 

hushållsarbetet och det största ansvaret för barnen i och med längst föräldraledighet 

och deltidsarbete. Den största förändringen verkar ha skett mellan 60- och 80-talet, då 

det i Evas fall inte ens var en diskussion kring hur hushållsarbetet skulle fördelas. 

Införandet av jämställdhetslagen från 1980 verkar ha gett effekt i form av en jämnare 

fördelning av hushållsarbetet än tidigare, även om de traditionella rollerna verkar 

svårrubbliga, något som uttrycks av både Lena och Tina. Krisen i och med 

industrialiseringen, som Fink & Lundqvist refererar till, där kvinnor och män 

tvingades ur den traditionella familjen och därmed alienerades från sina traditionella 

roller, verkar ända in på 2000-talet ge ringar på vattnet. Detta gestaltas i mina 

respondenters svårigheter att få till en kombination av familjeliv/yrkesliv som de är 

nöjda med. 

 

7.4 Förskola/skola 

Kombinationen av två förvärvsarbetande föräldrar och barnomsorg orsakade mycket 

bryderier för Eva. Hon berättar att daghem (motsvarighet till dagens förskola) fanns 

från det att barnen hade fyllt sex år. Förskolan var även begränsad till tre timmar 

barnomsorg per dag. Innan barnen fyllde sex var det enda alternativet som fanns att 

anlita en barnflicka, eller att lösa det med hjälp av släkt och vänner. Eva berättar att 

hon och hennes systrar hjälptes åt med barnen, även grannfrun fick rycka in som 

barnvakt medan Eva sov efter nattjobb för att få vardagen att gå ihop. Man var 
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beroende av ens umgänge för att kunna yrkesarbeta. Med yngsta barnet fanns ingen 

annan lösning än att Eva fick sluta jobba ett tag eftersom det inte gick att lösa det med 

barnpassning. Kostnaden för barnflickan orsakade också en del bekymmer: ”Ibland 

kändes det som att jag betalade för att jobba. Jag hade 1000 kr i lön när Jan var liten, 

300 kr gick till barnflickan plus att vi även betalde mat och husrum till henne”. När 

det gäller hämtning och lämning till daghem och skola, så påpekar Eva att hennes man 

skötte den saken. Detta lyfter hon särskilt fram som en bra sak som han gjorde. Trots 

att hennes man hade mer fysiskt kontakt med daghemmet i och med hämtningar och 

lämningar, så var uppger Eva att det var till henne personalen vände sig om det var 

något speciellt. På frågan om upplevelsen av kvalitén på daghemmets omsorg är hon 

tydlig med sin åsikt: ”Det var förskräckligt! Det var säkert 20-30 barn på bara en 

fröken. Det var inte bra, det var förvaring” 

För Lena var vardagen inte lika svår att få ihop. Alla barnen har gått på dagis, något 

som sågs som självklart. Första och andra barnet gick hos dagmamma till en början, på 

grund av en önskan från Lena att det skulle vara så familjelikt som möjligt, med 

hemlagad mat och mindre barn. När andra sonen kom så bytte de till dagis, på grund 

av att Daniel var snäll och ställde inga krav på uppmärksamhet. Han behövde som 

Lena uttryckte det, tuffa till sig och få lite mer stimulans. ”Det var faktiskt Mats som 

drev igenom att vi skulle söka dagis”. Hon påtalar vidare att barnen gick mindre än 

många andra på dagis, eftersom Lena jobbade deltid. Hämtningar och lämningar 

delades ganska lika mellan föräldrarna. Kvalitén på förskolans omsorg upplevdes som 

jättebra, med små barngrupper på bara tolv barn under tiden hennes äldsta två barn 

gick på dagis. ”Det var jättebra, inte så mycket pedagogik som det verkar vara nu. De 

fick vara barn, och måla och klistra och busa och sådär”. Om det var något speciellt 

så berättar Lena att förskolepersonalen tog kontakt med henne. ”Alltså de pratade ju 

med Mats eftersom hämtade så ofta, men om det var något speciellt så pratade dem 

nog med mig. Jag tror att de var rädda att Mats skulle glömma, haha”. 

 

Även Tinas barn har gått/går på förskola. Hon benämner det som givet att barnen 

skulle gå på förskolan. Det var viktigt för båda föräldrarna att det inte skulle bli så 

långa dagar, därav Tinas deltidsarbete. Tina upplever förskolan som kanon, en liten 

förskola med bara fjorton barn. Vidare berättar hon att barnen i år jobbar mycket med 

text, att väcka glädjen för detta hos barnen genom att titta mycket i böcker. ”Det känns 

som en vettig nivå, man vill ju att de ska få vara barn allra mest”. Vad gäller 
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kontakten med förskolepersonalen, uppger Tina att det är till henne dem ringer om det 

är något. Även om hon och hennes sambo hämtar och lämnar i lika stor utsträckning. 

 

Evas påpekade om att hennes man hämtade och lämnade barnen kan kopplas till 

Hochschilds begrepp tacksamhetens ekonomi. Under hela intervjun som helhet får jag 

känslan av att Eva inte förväntade sig särskilt mycket alls av sin man, och då blir detta 

bidrag till vardagspusslets lösning oerhört viktigt för Eva. Hon känner stor tacksamhet 

över detta eftersom hon inte förväntade sig det. Lenas resonemang kring dagis vs 

dagmamma går tydligt att koppla till Giddens tankar om reflexivitet, genom att Lena i 

detta val måste reflektera över vad som är det bästa alternativet för hennes barn. 

Hennes uttalande om att Mats faktiskt drev igenom bytet från dagmamma till dagis, 

går att applicera på Hochschilds teori om tacksamhet. Just det faktum att hon använder 

ordet faktiskt, vittnar om att detta inte var något hon förväntade sig att han skulle driva 

igenom. Tinas uttalande om att hon uppskattar det pedagogiska inslaget i förskolans 

verksamhet genom att introducera barnen för text och läsning, kan kopplas till 

Giddens tankar kring expertsystem. Tina litar helt enkelt på att förskolepersonalen gör 

ett bra jobb, och att det är till gagn för barnen att på en vettig nivå bekanta sig med 

text. 

 

Jämförelse förskola/skola 

Av Evas berättelse att döma så verkar inte 1962års familjeutredning gett något utslag 

vid tidpunkten då hennes barn behövde barnsomsorg. Utredningen kom fram till att 

tillgången till barnomsorg inte hade hängt med i ökningen av förvärvsarbetande 

kvinnor, något som är tydligt i detta fall. Tanken av SOU från 1961, verkar inte heller 

ha gett genomslag fullt ut. I utredningen anser man att de som fostrar det uppväxande 

släktet inte ska ha avsevärt lägre levnadsnivå är de som inte har barn. Kostnaden för 

barnomsorgen tycker jag motsäger detta, då den låg på 30 procent av kvinnans 

inkomst. Samtliga respondenters påpekande att personalen nog ändå kontaktade dem 

före deras män, kan ses som ett utslag av att den generella synen på jämlikhet mellan 

män och kvinnor inte nådde ut till alla välfärdsinstutioner, i detta fall förskolan. Att 

kontakten sker med mamman, trots att mannen oftast hämtar barnen, tyder på att synen 

på kvinnan som huvudansvarig för barn lever kvar än. 80-talets fokus på barnen och 
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deras behov, kan ha resulterat i Lenas positiva bedömning om förskolans sätt att låta 

barn få vara barn, utan att störa dem med en massa pedagogik.  

 

7.5 Uppfostran och föräldraskap 

Min upplevelse av Evas ensamhet som mamma förstärktes ytterligare när hon på min 

fråga om hon och pappan pratade mycket om föräldraskap svarade ” Det tror jag inte 

vi gjorde. Det var ju så att han jobbade, och han jobbade långa dagar. Och jag var 

ensam med barnen, det var så”. Eva beskriver vidare helgerna när hon jobbade: ”Då 

lämnade han gärna över barnen till någon annan, eller att någon kom hem till oss. I 

Tornedalen var det inte manligt nog att se efter barn”. Även detta svar kändes ganska 

tidstypiskt, även om en missnöjdhet över situationen gick att ana hos Eva. Hon uppgav 

vid ett senare tillfälle att hon inte pratade om föräldraskap med någon, det var mera en 

mentalitet att man klarade sig själv och tog det som det var. Vad gälldes synen på 

föräldraskap och uppfostran var Eva tydlig med att hon och hennes man inte var 

överens. Hon berättar att hennes man alltid skulle kompensera sitt dåliga samvete över 

att ha varit frånvarande eller otrevlig med dyra presenter till barnen, då Eva ansåg att 

det inte var vad som behövdes. 

 

Lena nämnde inte heller pappan kring frågan om det pratades mycket om föräldraskap, 

däremot påtalade hon att det var mycket diskussioner kring ämnet i den mammagrupp 

vari hon ingick. På frågan om hon upplevde att båda föräldrarna var lika delaktig i 

barnens uppfostran, svarar hon ja med eftertryck. Detta kan ses som en aning 

motsägelsefullt, då Lena trots allt har tillbringat betydligt mer tid med barnen i och 

med sin deltidstjänst och föräldraledighet. Vad gäller föräldraskap menar Lena på att 

det svåraste har varit att veta att man ändå gör fel, trots att man gör så gott man kan. 

Föräldraskapet i Tinas familj upplever jag har byggt mer på en dialog mellan 

föräldrarna. Hon uppger att hon och hennes sambo diskuterar mycket kring 

föräldraskap och uppfostran. ”Vi pratar jättemycket om vad vi tycker är viktigt, och 

vad vi vill ge våra barn i livet”.  Bland annat hade de resonerat kring att det var värt 

att bortse från det inkomstbortfall som blev i samband med pappans föräldraledighet. 

”Vi pusslade med ekonomin för att kunna vara lediga ihop under sommaren, det var 

grymt skönt”. Det var viktigt för Tina och hennes sambo att barnen skulle ha en lika 

bra relation till båda föräldrarna. Denna dialog är hon mycket glad över, hon berättar 
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att flera kompisar har killar som inte är så intresserade av att prata om ”barn, 

pedagogik och värderingar”. När det kommer till frågor och funderingar kring barn 

och föräldraskap, uppger Tina att hon vände sig till sin mamma, sina kompisar och till 

internet. ”Hade man frågor eller var orolig när barnen var sjuka så var Google ens 

bästa vän. Eller värsta, för man fattade ju alla grejer det kunde vara”. Samtidigt 

uppger hon denna ständiga källa till information som något svårt med föräldraskapet. 

”Man matas med sjukt mycket information om alla faser barnen går igenom, hur 

viktigt det är med anknytning, att vara närvarande. Fastän man gör sitt bästa så vet 

man ju att det alltid går att göra bättre”. 

 

Anledningen till att både Eva och Lena verkade ha huvudansvaret för barnen, kan 

tillskrivas både Hochschilds resonemang kring genusstrategier och Giddens 

resonemang kring livsstil. Som jag nämnt tidigare, hade både Eva och Lena en strategi 

som en mamma som fixar det mesta själv, utan att be om hjälp från andra. Valet av 

livsstil är som bekant känsligt för kontexten man befinner sig i, och även grupptryck, 

något jag uppfattar i båda kvinnornas redogörelse. Då människor i deras omgivning 

enligt min uppfattning hade en liknande uppdelning med mamman som huvudansvarig 

för barnen så påverkas deras livsstilsval av detta. Lenas och Tinas uttalande om att 

man vet att man gör fel i föräldraskapet, kan knytas till Giddens tankar kring 

reflexivitet och expertsystem. I Lenas fall kan expertsystemet gestaltas i form av 

påverkan från jobbet inom vården. I Tinas fall har hon många experter som hon 

tvingas reflektera över vem hon ska tro på; hennes mamma, kompisar och även alla 

olika svar som finns till buds på Google. Det faktum att Tina och hennes sambo valt 

att dela på föräldraledigheten kan också ses som en följd av det utökade expertsystem 

och dess föränderlighet Giddens skriver om. Här avses både pappors betydelse för 

barnen och den ekonomiska betydelsen för kvinnan av att inte ensam ta hela 

föräldraledigheten. Båda är ämnen som fått utrymme i samhällsdebatten. 

 

Jämförelse föräldraskap och uppfostran 

Även i Evas svar på frågor runt föräldraskap och uppfostran så syns tydliga spår i 

svårigheterna som uppstod för familjerna i och med kvinnornas övergång till 

förvärvsarbete. Kanske kan också den oro som Roman påvisade fanns i samhället 

under 60-talet även påverkat familjerna. Det vill säga, oron gällande att förändringen 
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av köns-och auktoritetsroller som uppkom i och med den ändrade familjesituationen i 

förlängningen skulle resultera i ”familjens sammanbrott”.  I analysen av Tinas svar 

kring dessa frågor så pratades hon mycket i termer av ”vi”, och det framkom ofta att 

de tillsammans diskuterade mycket kring föräldraskapet. Att alltfler pappor under 

2000-talet tog ut föräldraledighet i och med införskaffandet av den extra 

pappamånaden, kan ha resulterat i ett större engagemang kring uppfostrings och 

föräldraskapsfrågor. Detta ser jag i alla fall tydliga exempel på i Tinas berättelse. Då 

både Eva och Lena pratar i termer om ”jag” så gör Tina det motsatta, och pratar om 

föräldraskapet som något hon och hennes man är lika delaktiga i. 

 

7.6 Fritid 

Vad gäller fritiden så finns det en företeelse som ser likadan ut hos samtliga 

respondenter. Nämligen hur föräldrarna leker med sina barn. Eva, Lena och Tina 

berättar alla att de läste, målade, pysslade och spelade spel med sina barn, medan deras 

män gjorde mer ”farliga/manliga” aktiviteter, såsom klättra i träd, jaga, hoppa från 

3:an på badhuset, snickra och ha olika fysiska tävlingar. På frågan om vad familjen 

gjorde när de var samlade tillsammans svarade Eva att skidåkning var ett 

återkommande inslag, även om hon påtalade att det inte var mycket ledighet 

tillsammans. Lena berättade att familjen har varit mycket ute i stugan som hennes man 

har byggt när årstiden tillät. ”Jag har varit glad att barnen hat fått lite stillhet under 

semestern. Att de måste använda fantasin och hitta på saker, inte bara vara med 

kompisar ut och in”. Tina beskriver att mycket av den gemensamma ledigheten 

tillbringades ute, till exempel bad och cykelutflykter på sommaren och snökojor på 

vintern. ”Vi hälsade också mycket på hos farmor och farfar och mormor och morfar, 

det älskar barnen. Och mamma och pappa framförallt, då slipper vi ungarna ett tag 

och kan slänga oss i soffan och slappa, haha”. Vad gäller familjens umgänge så 

påtalade Eva att de mest umgicks med släkten och de grannar som man hjälptes åt med 

kring barnen. Vidare umgicks de med kollegor till båda två; Eva beskriver deras 

umgängesliv som rikt. Lena berättade att mycket av umgänget var kring med Mats 

hockeykompisar och deras flickvänner, men även med föräldrar till barnens kompisar 

och med släkten. För Tinas del skedde det största umgänget med kompisar från förr, 

som också hade barn. ”Vi har så pass mycket kompisar här från förr, så vi känner att 

vi inte riktigt har tid för nya…även om man känner sig lite otrevlig ibland”. 
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Det faktum att alla respondenter och deras män har samma sätt att leka med sina barn 

kan appliceras på Hochschilds resonemang kring genusstrategier. Alla kvinnorna 

verkar ha en strategi att vara en så närvarande mamma som möjligt, och engagera sig 

mycket i sina barn, vilket passar med den bild de själva har satt upp. Samma sak gäller 

männen, särskilt Eva och Lenas man, som verkar lägga mycket av sin identitet i 

tanken om det ”manliga” sättet att vara. Då passar det utmärkt in att leka med barnen 

på ett manligt sätt, såsom jakt och ”galna” lekar. Att Lena beskriver stugan som den 

”Mats har byggt”, tycker jag förstärker deras genusideologier. Lena själv cementerar 

också traditionella könsroller, med sig själv som dem omvårdande kvinnan och hennes 

man som den manlige händige mannen. I Tinas reflektion kring umgänge, anas en 

press på att vidga sin umgängeskrets genom att börja umgås med nya människor. 

Detta kan tolkas genom Giddens ögon som en del av den livsstil modernitetens 

individer tvingas välja, som i detta fall skapar en stress hos Tina. Eftersom tiden enligt 

hennes upplevelse inte räcker till, så tvingas hon välja mellan sitt gamla umgänge och 

att börja umgås med nytt folk, detta som en del av modernitetens reflexiva karaktär.  

 

En ytterligare skillnad jag upplever mellan Eva och Lena och Tina, är Tinas 

avslappnade inställning till att ta hjälp från andra, i detta exempel föräldrarna. Detta 

tas uttryck i uttalandet om att framförallt åka till ursprungsfamiljerna för att slappa i 

soffan och slippa barnen en stund, men även att ogenerat kunna be om hjälp. Även 

Eva hade mycket hjälp av släkten, men i hennes fall var det för att kunna arbeta, inte 

för att kunna slappa i soffan. Detta går att koppla till Hochschilds tankar kring 

känsloregler och dess bundenhet till den aktuella kontexten. Tina har inte dåligt 

samvete över att låta föräldrarna ta hand om barnen för att hon själv ska kunna ta det 

lugnt, trots att hon i andra sammanhang tänker att hon borde prioritera barnen mer. 

Min upplevelse är inte att hon känner tacksamhet över hjälpen från föräldrarna, därför 

att hon förväntar sig det. I förlängningen tycker jag att detta går att se som ett uttryck 

av kvinnornas olika genusstrategier; Tina ser sig mer som en jämställd kvinna/mamma 

som inte behöver bära allt ansvar själv. Alla tre familjerna har en livsstil som 

inbegriper socialt umgänge med släkt och vänner. Även Eva som har haft lite fritid 

och en problematisk familjesituation i och med sin mans sjukdom, upplever att de haft 

ett rikt umgängesliv. Det är tydligt att familj och övrig släkt är centrala i samtliga 
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respondenters liv. Detta ser jag som en motsättning mot vad som ofta framhålls som 

ett individualiserat och mindre familjeorienterat liv i det svenska samhället. 

 

Jämförelse fritid 

Det faktum att Lena beskriver den lediga tiden ur barnens perspektiv samt ur en 

pedagogisk aspekt, kan härledas tillbaka på 80-talets ökade fokus på barn och deras 

behov. Det finns en reflektion i hennes berättelse om varför mycket tid tillbringades i 

stugan, nämligen för att barnen skulle få utveckla sin fantasi och inte bara ”bli 

underhållna” av kompisar. Alla tre familjerna har en livsstil som inbegriper socialt 

umgänge med släkt och vänner. Även Eva som har haft lite fritid och en problematisk 

familjesituation i och med sin mans sjukdom, upplever att de haft ett rikt umgängesliv. 

Det är tydligt att familj och övrig släkt är centrala i samtliga respondenters liv. Detta 

ser jag som en motsättning mot vad som ofta framhålls som ett individualiserat och 

mindre familjeorienterat liv i det svenska samhället. 

 

7.7 Övriga observationer 

På frågan om traditioner var viktiga att föra vidare så var samtliga respondenter inne 

på samma spår. De ansåg att traditioner fyllde en viktig funktion, nämligen att få in 

lite fest i vardagen. Som exempel uppgav alla julen, midsommar, valborg och påsk. 

Alla respondenter uttryckte också en yttre påverkan att ”vara lyckad”, något som 

respondenterna reflekterade gick ut över barnen. Eva gav som exempel att det var 

viktigare för henne att baka bullar och bröd, än att följa med sin dotter på friidrotten. 

Lena berättade att hon bakade en tårta till sonens kalas för att hon uppfattade det som 

mer ”kalas-kompatibelt” trots att sonen inte ens gillade tårta, utan egentligen hade 

önskat glass. Tina berättade om stressen kring barnkalasen; ”Saker man tror att man 

gör för barnen som egentligen är för sig själv, eller egentligen i förlängningen, för 

andra”. Som exempel på detta nämner hon att allt fika måste vara hembakat, med 

cupcakes som ser ut som grodor och tårtor ser ut som bilar. ”Och då står man där och 

svär i köket, fast barnen skiter ju i hur tårtan ser ut. Ibland kan jag känna att det blir 

en tävlan som går ut över barnen”. På frågan om vem det är hon tävlar med svarar 

hon att det är med kompisar. Vidare funderar Tina kring att det är en tävling i många 

av livets områden. ”Man ska vara ledig i 8 veckor per sommar, minst, och dessutom 
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ha renoverat klart och jävligt snyggt hemma också. Fastän man vet att det är sjukt så 

vill man inte ha en trädgård som förfaller, du vet”.  

Angående visioner och önskningar gällande sina barns framtid så uttryckte Eva en 

stark åsikt: högre utbildning. Som skäl till denna åsikt ansåg hon att de skulle ha 

meningsfulla jobb som de trivs med och göra rätt för sig. Utbildning på en högre nivå 

var inte alls lika viktigt för Lena och Tina, även om det sågs som bra. Tinas och Lenas 

visioner angående sina barns framtid var liknande varandra, det vill säga, att de ska 

vara lyckliga, våga göra egna val, ha kul, att de ska få ha kompisar och uppleva kärlek. 

 

Det faktum att traditioner uppenbarligen var viktigt för alla respondenter, kan kopplas 

till Giddens tankar kring livsstil och reflexivitet. Vikten av traditioner såsom firandet 

av julen och midsommar, kan ses som ett aktivt val av livsstil i en värld då man 

ständigt tvingas reflektera över hur man vill leva sitt liv och som Hochschild menar, 

vilken genusstrategi man väljer. Att samla familjen kring julgranen eller 

midsommarstången, med hemlagad mat och mysig stämning, kan ses som ytterligare 

en del i mina respondenters genusstrategi som den ”perfekta” mamman. Ytterligare 

exempel på detta, ser vi Evas familjs återkommande skidåkning, och Lenas familjs 

somrar i stugan. En annan likhet som gick att se var att alla kvinnor hade ett behov av 

att ”hävda sig” för andras skull, här gestaltat i form av bakning. Detta går att applicera 

på Nilssons bok om den moderna hemmafrun, som förutom förvärvsarbetar även ska 

hinna vara en gammeldags hemmafru. Nilsson funderar kring vad det innebär att 

kvinnors självförverkligande finns i hemmet, som det på ett sätt tycks göra hos mina 

respondenter. Detta går vidare att koppla till Hochschilds genusstrategier, att de val 

man gör gör man för att bli den ideala person ens ego har satt upp, här gestaltat i ”den 

perfekta värdinnan/mamman”. 

 

Jämförelse övrigt 

Det faktum att Eva ansågs det vara ”jätteviktigt” med utbildning kan härledas tillbaka 

till hennes eget liv och svårigheten hon själv stått inför. Hon beskrev sitt eget yrkesliv 

som jättebra och att arbetet var viktigt för henne. En anledning till detta kan ha varit 

att arbetet sågs som ett andningshål där hon fick fokusera på sig själv och inte bara 

barnen och sin sjuke make och alla problem hemma. Då Eva i sin omgivning hade sett 

många hemmafruar som hade hela sin identitet i att vara mamma och fru så var det 
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viktigt för henne att hennes barn inte skulle fastna i den fällan. Man måste ha i åtanke 

att övergången till kvinnligt förvärvsarbete var i sitt startskede och långt ifrån 

problemfri under 60-talet, vilket har färgat Evas upplevelse av familjelivet/yrkeslivet. 

Lena och Tinas liknande önskningar och visioner inför sina barns framtid kan ses som 

en fortsättning på det fokus på barnens behov som tog sin början under 80-talet. 

Mycket av den media man utsätts för idag handlar just om ens eget 

självförverkligande, att finna sig själv, något som kan kopplas till Giddens tankar 

kring expertsystem och livsstil. Medan detta kan ha påverkat Tinas resonemang kan 

Lena ha blivit färgad av sitt jobb. Något hon också påtalar flera gånger under 

intervjun. 

 

8.0 Diskussion 
En stor förändring gällande kombinationen familjeliv och yrkesliv har skett mellan 60- 

och 00-talet, både på en samhällsnivå och för den enskilda individen. Välfärdsstatliga 

förändringar har gjort det betydligt lättare för föräldrar att kunna förvärvsarbeta, där de 

största byggstenarna är utbyggnaden av barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Vad 

som slår mig är att respondenternas svar tyder på kontextens betydelse för vilka 

möjligheter man har, inte vilka egna val. Kvinnor på 60-talet hade till exempel inte 

någon möjlighet att dela på föräldraledigheten, eller att jobba deltid. Evas berättelse 

om barnens dagis visar också på att det var den möjlighet som fanns för deras familj, 

trots att hon beskriver dagiset som ”förskräckligt”. Möjligheterna har ändrats sedan 

dess, på 80-talet fanns möjligheten att välja olika former av barnomsorg.  

Jag tycker mig kunna koppla mina respondenters svar till varsin typ av äktenskap som 

Hochschild resonerar kring. Evas hör till den traditionella typen som innebär att hon 

har allt ansvar hemma, även om hon har ett förvärvsarbete också. Lenas äktenskap kan 

kopplas till mixen av traditionell/egalitär, vilket innebär att hon lägger mycket av sin 

identitet i arbetet, men att hon ändå tar det största ansvaret i hemmet. Slutligen kan 

Tinas äktenskap tolkas vara av egalitär karaktär då båda har samma ansvar i hemmet, 

även om det är olika uppgifter som görs. Detta kan vara ett tecken på att det har hänt 

en del på jämställdshetsfronten sedan 60-talet. Tyvärr uppfattar jag att det är en rejäl 

uppförsbacke kvar innan målet är nått, vilket inte underlättas av att kvinnorna själva 

cementerar traditionella könsroller. Detta ser jag på flera ställen i intervjuerna, bland 

annat i att kvinnorna gör överlägset mest hushållsarbete ”för att det är enklast så, och 
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så är det ju bekvämt”. Det faktumet att kvinnor cementerar könsroller, ser jag även hos 

Hochschild. Jag reagerade på att hon i sitt resonemang kring tacksamhetens ekonomi 

använder uttrycket ”att mannen hjälper till med hushållsarbetet”, när hon hade kunnat 

uttrycka det med ”att mannen göra sin del” av hushållsarbetet. Att Hochschild, som är 

en beläst och jämställdhetsvurmande kvinna, uttrycker sig på det sättet tycker jag visar 

på hur svårt det är att ändra på könsroller som har funnits i all evighet. Ett annat 

exempel hos mina respondenter är att kvinnorna har ansvaret för barnen medan 

männen jagar, fixar cyklar eller renoverar, vilket påtalas i intervjuerna. Båda är viktiga 

arbeten som måste göras, men det finns en viktig skillnad man inte får glömma. En 

nybyggd altan, en stor gädda eller en snabb cykel är saker männen får uppskattning av 

från andra, saker som syns. Inte många kvinnor får uppskattning utifrån för att de är så 

duktiga på att torka snoriga näsor eller att de är duktiga på att vika tvätt. 

Vardagssysslor som utförs i tystnad får inte den uppskattning de förtjänar. Detta kan få 

känslomässiga konsekvenser för kvinnorna i förlängningen, om man inte är helt 

tillfreds med fördelningen hemma. En missnöjdhet gällande detta ha kunnat skönjas 

hos samtliga respondenter. En positiv förändring gällande jämställdhet ser jag dock i 

att Tina är den enda som pratar om föräldraskapet som ett gemensamt projekt, som 

man tillsammans resonerar och reflekterar kring. Lena menade själv på att båda 

föräldrarna var lika delaktiga i föräldraskapet och uppfostringsfrågor, vilket motsägs 

av att hon använder ordet ”jag” på frågor kring dessa ämnen, när Tina använder ”vi”. 

Detta kan ses som ytterligare ett incitament på att övergången från den traditionella 

familjen med traditionella könsroller var svår, och tog tid. 

 

En annan stor förändring från 60 och 80-talet är uppkomsten av internet. Den ständiga 

tillgången till information är både bra och stressande för kombinationen familjeliv och 

yrkesliv. Bra då man som Tina kan googla fram vilken sjukdom ens barn kan tänkas 

ha, och få råd om hur man ska agera. Mindre bra då internet är fullt av experter som 

alla har rätt, vilket gör att man som förälder måste sålla mellan informationerna. Rent 

yrkesmässigt har internet underlättat för många föräldrar, arbetet har blivit mer 

flexibelt genom att man kan jobba hemifrån om man har förhinder för att kunna vara 

på arbetsplatsen. Å andra sidan kan denna ständiga tillgänglighet gå ut över andra, 

som i Tinas exempel med föräldrarnas mobilanvändande medan de leker med barnen.  
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Mina resultat visar på hur stor betydelse välfärdsstatliga beslut har för den enskilda 

individen. Denna kunskap gör det extra viktigt för de som skapar lagar och policys att 

reflektera över vad deras beslut leder till i förlängningen. Ett exempel är det faktum att 

kvinnor i heterosexuella förhållanden som deltidsarbetar gör dem ekonomiskt 

beroende av sina män. Många kvinnor, däribland mina respondenter, deltidsarbetar av 

omsorg till barnen. Detta är en stor och viktig uppoffring, som borde premieras. 

Tyvärr leder deltidsarbete i förlängningen till sämre pension, vilket leder till att 

kvinnans ekonomiska beroende av sin man i många fall blir livslångt. Skulle det kunna 

gå att lagstifta för att kvinnans ekonomiska framtid skulle vara tryggad, genom 

exempelvis ett krav på att hon ska ha laglig rätt till en del av mannens inarbetade 

pension? En annan väg att gå kan vara att skapa policys som uppmanar pappor att ta 

större ansvar för barnomsorg och arbeta deltid.  

 

Det allra bästa vore naturligtvis att kvinnor och män skulle tjäna lika mycket för 

samma arbete. Detta ser jag som den enskilt viktigaste faktorn till att skapa jämlikhet, 

framförallt i familjefrågor. För många familjer blir det en för stor ekonomisk förlust 

att låta mannen vara föräldraledig. Familjen bör trots allt ses som ett gemensamt 

projekt, och i linje med detta bör det ligga att inte någon i familjen ska bli ekonomiskt 

lidande. I bästa fall kan min uppsats bidra till en större reflektion kring frågor som 

denna. En annan intressant fortsättning på uppsatsen hade varit att intervjua barnen till 

respondenterna, för att se deras syn på sina föräldrar och sin egen syn på föräldraskap. 

Det vore intressant ur en socialpsykologisk vinkel att se hur deras olika uppväxter och 

den kontext de befinner sig i idag har format dem som människor. 
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10.0 Bilaga 1 
Kodningen – steg för steg 

 

Första steget efter transkriberingen är att upprepande gånger läsa igenom intervjuerna, 

för att näst få en bra bild av dem. Nedan kommer jag steg för steg beskriva hur 

kodningen gick till, och även illustrera med exempel från intervjuerna. 

 

Steg 1. Efter att ha läst igenom materialet så kunde ett antal kategorier utkristalliseras 

ur respondenternas svar. I sökandet efter kategorier valde jag till slut att använda 

följande, då dessa kunde kopplas till uppsatsens syfte: Bakgrund, föräldraledighet, 

förskola/skola, arbetsliv, hushållsarbete, uppfostran och föräldraskap, fritid och en 

kategori benämnd övriga observationer. Detta efter att under processens gång fått 

förkasta ett antal kategorier, som sedan visade sig hänga ihop med någon annan. Dessa 

slutgiltiga kategorier beskriver övergripande vilka ämnen intervjun behandlar. Här ges 

ett exempel ur frågan om hur respondenten resonerade kring uppdelningen av 

föräldraledigheten. 

 

Text Kategori 

”Det fanns inget resonemang. Pappan 

kunde inte vara hemma, han fick inte vara 

hemma” 

Föräldraledighet 

 

Både frågans utformning och respondentens svar kan tydligt härledas till kategorin 

föräldraskap. 

 

Jag illustrerar med ett nytt exempel ur frågan hur respondenten svarade på frågan hur 

arbetet hemma delades upp 

 

Text Kategori 

”Haha, vad tror du? Vi delade inte, utan 

jag tog allt hushållsarbete” 

Hushållsarbete 

 

Här ser vi på samma sätt som ovan, att både frågans utformning och respondentens 

svar tydligt kan härledas till kategorin hushållsarbete. 
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Nästa steg efter att ha passat in alla meningar i respektive kategorier, var att passa in 

svaren i kategorierna till ett antal underkategorier. Här ställde jag mig frågan: Vad är 

det egentligen som sägs? Här kan samma svar höra till flera olika underkategorier. 

Nedan följer ett exempel 

 

Text Kategori Underkategori 

”Haha, vad tror du? Vi 

delade inte, utan jag tog allt 

hushållsarbete” 

Hushållsarbete Tidstypiskt 

Samma som ovan Hushållsarbete Missnöjdhet 

 

Respondentens svar kan både tolkas som att det var en typisk 

uppdelning för tiden, men det går även att skönja ett missnöje i hennes sätt att svara på 

frågan. 

Jag höll samtidigt koll på ordval som kunde tyda på något speciellt, värdeladdade ord. 

Till exempel kan användningen av ordet ”jag” i frågor om det gemensamma 

föräldraskapet tyda på att det inte var så mycket diskussioner med pappan kring dessa 

frågor.  

 

Steg tre blir att presentera empirin jag har kodat på ett aptitligt sätt. Jag har valt att 

göra det med en hel del citat, detta på grund av att jag anser att det gör analysen 

levande och personlig. Det är trots allt kvinnornas berättelser jag vill lyfta fram, för att 

sedan titta på en förändring i jämförelse mot övriga respondenter. Jag valde att 

presentera empirin under mina olika kategorier, förutom att kategorin ”bakgrund” föll 

bort då den som namnet antyder innehöll bakgrundsinformation som inte kan 

användas i analysen. Jag har försökt visa på vilka underkategorier jag har relaterat 

svaren till, för att detta ska bli tydligt för läsaren samt att öka trovärdigheten. 
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10.1 Bilaga 2 
Intervjufrågorna 

  

1 Vilket år är du född? 

2 Var är du uppväxt?  

3    Har du några syskon? . 

3 Är du uppvuxen med båda dina föräldrar?  

4 Vad arbetade dina föräldrar med? 

5 Vilken utbildning hade dina föräldrar?  

6 Hur många barn har du, och när är dem födda? 

7 Är dina barn uppvuxna med båda föräldrarna? 

8 Vad var det som gjorde att ni valde att skaffa barn? 

9 Hur gamla var ni när ni skaffade barn? 

10 Varför blev det just vid den tidpunkten? 

11 Hur var det i er omgivning, hur gamla var andra förstagångsföräldrar? 

12 Var bodde ni under dina barns uppväxt?  

13 Var pappan med under förlossningen? 

14 Var pappan hemma något i anslutning till barnets/barnens födelse? Om ja, hur 

mycket? 

15 Varför togs det beslutet? 

16 Hur var det för dig att bli förälder? 

17 Vem vände du dig till för frågor & stöd kring barn och barnuppfostran? 

18 (Följdfråga, pratade ni mycket om föräldraskap?) 

19 Hur länge var du mammaledig? 

20 Utnyttjade du all din föräldraledighet? 

21 Var pappan föräldraledig med barnen under någon tid? 

22 Hur resonerade ni kring uppdelningen av föräldraledigheten? (Följdfråga, var 

du nöjd med er uppdelning?) 

23 Vad arbetade du och din man med under era barns uppväxtår? 

24 Vad har du för utbildning?  

25 Vad har din man för utbildning? 

26 Hur mycket arbetade ni (procent av heltid)? 

27 Hur kom ni fram till det (gällande arbete)? 

28 Var du nöjd med ditt yrkesliv? 
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29 Vad hade du för ungefärlig månadsinkomst? 

30 Jämfört med andra i din omgivning, jobbade du mer eller mindre? 

31 Kände du någon gång att du försummade dina barn till förmån för ditt arbete? 

32 Finns det något du skulle ha gjort annorlunda i kombinationen 

yrkesliv/familjeliv ifall du hade kunnat? 

33 Ungefär hur mycket låg föräldraförsäkringen på? 

34 Hur delade ni på arbetet hemma? 

35 Vem kunde ha vilka sysslor? 

36 Var du nöjd med den fördelningen? 

37 Diskuterade ni den fördelningen? 

38 Tror du att ni hade liknande uppdelning som andra familjer i er närhet?  

39 Hur tänkte ni kring det praktiska kring barnens saker? (klädinköp, kontakt 

med skola/förskola, fritidsaktiviteter) 

40 Omgivningen, hur gjorde dem? 

41 Skulle du säga att ni hade en för tiden vanlig uppdelning gällande 

hemarbete/yrkesliv? 

42 Ge exempel på konflikter som kunde uppstå i er familj? 

43 Gick dina barn på förskola/daghem? I så fall, hur mycket . Om, inte, varför 

44 Hur kom ni fram till det? 

45 Upplevde du att dina barn gick mer eller mindre i förskola i jämförelse med 

andra barn? 

46 Vad var kostnaden för barnomsorgen? 

47 Hur sköttes det praktiska kring hämtningar och lämningar? 

48 Var du nöjd med arrangemanget med barnen på förskola? 

49 Fanns det något annat alternativ? 

50 Hur upplevde du kvaliteten på förskolans omsorg? 

51 Litade du på att förskolepersonalen gjorde ett bra jobb? 

52 Hade någon av er föräldrar mer kontakt med förskolan än den andra? Om ja, 

varför? 

53 Hur gjorde omgivningen? 

54 Upplever du att du och din man var lika delaktiga i era barns uppfostran?  

55 Berätta hur du umgicks med dina barn? 

56 Vad gjorde din man med era barn? 

57 Vad gjorde ni när ni var lediga tillsammans hela familjen? 
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58 Vilka umgicks ni med under dina barns uppväxt? (Grannar, släkt, 

barnfamiljer, kompisar, jobbarkompisar) 

59 Hur blev det så? (Att ni umgicks med xxx) 

60 Hade du varit ifrån dina barn en längre tid under barnens uppväxt? 

61 Under dina barns uppväxt, upplevde du att du räckte till som mamma? 

62 Vad hade du tyckt har varit det svåraste som förälder? 

63 Vad har varit viktigt för dig som mamma? 

64 Upplevde du att din man delade åsikt om vad som var viktigt i föräldraskapet? 

65 Vad hade du för visioner/önskningar angående dina barns framtid? 

66 (Möjlig följdfråga, hur tänkte du kring om dina barn gällande högre 

utbildning?)  

67 Upplever du någon skillnad gällande framtidsvisioner för dina barn 

(Jämförelse mellan dina barn)?  

68 Ge exempel på något som kunde oroa dig gällande dina barns framtid? 

69 Hur var ditt och din mans engagemang runt era barns skolsituation? 

70 Vad hade ni för rutiner kring läxläsning?  

71 Hur ser du på skolans roll dina barns liv? 

72 Vad förväntade du dig av skolan? 

73 Tror du att det var lättare att vara barn på 60talet än på 40 talet?  

74 Vilka traditioner tycker du att det är viktigt att föra vidare?? 

75 Vad är viktigt för dig i livet? 

76 Vad tror du är viktigt för din man? 

77 Vilka värderingar ville du ge vidare till dina barn? 

78 Vad är du nöjd med som mamma? 

79 Vad är du mindre nöjd med? 

80 Beskriv dig själv kortfattat. 

       81Vad tycker du om att bli intervjuad? 

       82 Är det någon fråga du tyckte jag borde ha ställt? 
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