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ABSTRACT  
Skilsmässor är vanliga i Sverige vilket innebär att samhället består av flertalet ensamstående 

mammor. Den allmänna uppfattningen i Sverige, före 1990-talet, var att ensamstående 

mammor inte skiljde sig så mycket från gifta mammor vad gäller försörjning och 

förvärvsarbete. Statistik från SCB (2009) visar dock att ensamstående småbarnsmammor – 

ifall de förvärvsarbetar - jobbar fler timmar i genomsnitt än sammanboende 

småbarnsmammor. Syftet med denna studie var därför att undersöka ensamstående 

småbarnsmammors motivation till antal timmar i förvärvsarbete. Studien bygger på sju 

djupintervjuer med ensamstående småbarnsmammor samt skriftliga svar på intervjuguiden 

från en respondent. Intervjuerna utfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide som utgick 

från fyra olika hypoteser som sedan prövats via det empiriska materialet.  

 

Denna studie visar att ensamstående småbarnsmammor inte har har råd att deltidsarbeta, olikt 

sammanboende småbarnsmammor. För merparten av dem som valt att arbeta deltid har 

ekonomin styrt deltidens omfattning.  Merparten av kvinnorna ville dock gå ner i arbetstid för 

att få mer tid till barnen. Skälet till att de ensamstående småbarnmammorna jobbar fler 

timmar i genomsnitt än sammanboende småbarnsmammor har således en tydlig koppling till 

ekonomiska incitament men i enlighet med teorin om ”gendered moral rationalities” synes de 

vara underordnade rådande samhällsnormer. Dessa normer skapar ett tryck på kvinnorna att 

spendera så mycket tid som möjligt med barnen. Studien visar även att ensamstående 

småbarnsmammor har större möjlighet och makt att själva bestämma att satsa på sin 

karriär/förvärvsarbete än sammanboende småbarnsmammor. Flera av kvinnorna sade sig 

uppleva att de har större makt över sina liv nu, då de inte behöver anpassa sig efter någon 

annan vuxen i hushållet, jämfört med när de levde ihop med barnens pappa. Vad som även 

framkommit i studien är att det verkar finnas ett orsakssamband mellan den flexibilitet som 

arbetsgivarna tillhandahåller och möjligheten för kvinnorna att satsa på karriär/förvärvsarbete. 

Förutom att majoriteten av kvinnorna har flexibel arbetstid eller förtroendearbetstid så har de 

olika överenskommelser med arbetsgivarna hur de förlägger sitt arbete vilket möjliggör en 

ökad andel timmar i förvärvsarbete. Dessa överenskommelser synes individuella och 

anpassade efter kvinnornas livssituation som ensamstående mammor.  

Nyckelord: Ensamstående mammor, småbarn, förvärvsarbete, gendered moral rationalities.  
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DEFINITIONER 
 

Ensamstående mammor är mammor som endast sammanbor med sina barn. 

Småbarn/förskolebarn är barn mellan 0 och 6 år. 

Gemensam vårdnad innebär ett gemensamt rättsligt ansvar för barnet och ett gemensamt 

ansvar för barnets personliga förhållanden (SOU 2005:43). Vårdnadshavarna ska se till att 

barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavarna 

svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling 

och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 

utbildning. 

 

Växelvis/delat boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda sina föräldrar, till 

exempel varannan vecka (www.forsakringskassan.se). En grundläggande förutsättning för att 

växelvis boende ska vara bra för barnet är att föräldrarna kan samarbeta om barnet (SOU 

2005:43). Bedömningen av om växelvis boende är lämpligt ska vara helt individuell och ta 

sikte på barnets bästa.  

 

Enskild/ensam vårdnad innebär att den vårdnadshavare som har vårdnaden om barnet ensam 

har det rättsliga ansvaret för barnet samt det tillkommande ansvar som redogjorts för under 

rubriken gemensam vårdnad (SOU 2005:43). 

 

Lång deltid innebär 20-34 timmar i förvärvsarbete/vecka (SOU 2005:73). 
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INLEDNING 
 
Under 1930-50-talet var gällande könsnorm inom äktenskapet att mannen stod för den 

ekonomiska försörjningen och kvinnan, som oftast var hemmafru, tog ansvaret för hem och 

barn (SOU 1998:6). Denna könsordning kom att förändras då alltfler gifta kvinnor började 

arbeta utanför hemmet och i samband med att deras löner steg blev de ekonomiska 

incitamenten för att börja förvärvsarbeta allt starkare. De ekonomiska incitamenten för 

kvinnors förvärvsarbete har sedan 1960-talet varit starka och arbetsmarknadsdeltagandet har 

ökat markant vilket gett kvinnor en ökad ekonomisk maktresurs. Denna utveckling har 

inneburit en förändrad könsnorm och idag har vi ett samhälle där t.ex. gifta kvinnor och 

småbarnsmammor förvärvsarbetar samtidigt som män deltar i hushållsarbetet och tar hand om 

barn.  

 

Kvinnors ekonomiska oberoende har starkt bidragit till att allt färre gifter sig och att 

skilsmässorna har ökat (SOU 1998:6). Under 2008 var det 42 336 personer som skilde sig i 

Sverige (SCB). I det moderna samhället strävar individen mot att få ut så mycket som möjligt 

av livet vilket bl.a. inneburit att makar/sambor blivit utbytbara, något som inte hade varit 

tänkbart för tidigare generationer (Björnberg & Kollind, 2003). I dag är det färre som gifter 

sig och istället lever som samboende och de flesta väntar med att skaffa barn och att gifta sig 

(Bygren, Gähler & Nermo, 2004). Denna utveckling är inte unik för Sverige utan har 

observerats i varierande grad i flera länder och kallas för ”den andra demografiska 

transitionen” (Van de Kaa, 1987). 

 

Denna utveckling, med ökade skilsmässor och allt fler barn som föds i samboförhållanden, 

har lett till att samhället består av allt fler ensamstående mammor (Björnberg, 1996). År 2006 

bodde knappt åtta procent, eller nära var tolfte individ (både vuxna och barn) i Sverige, i 

ensamförälderhushåll. Det innebär att av alla drygt 2 miljoner barn mellan 0–17 år bor 21 

procent (400 000 barn) med en ensamstående förälder (Socialförsäkringsrapport, 2009:4).  

 

Den svenska socialpolitiken har som en utgångspunkt att skapa förutsättningar för att alla 

mammor, oavsett civilstånd, ska klara av sin egen försörjning (Björnberg, 1996). De 

ensamstående mammorna i Sverige har sedan länge en hög frekvens av förvärvsarbete och det 
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är först på 1990-talet som de sammanboende mammorna uppnår samma nivå på 

förvärvsarbetet (Hobson & Takahashi, 1997). Omfattningen på förvärvsarbetet för de 

mammor som arbetar är att ungefär hälften av dem arbetar lång deltid och övriga arbetar 

heltid (Bernhardt, 2000). Under 1990-talet ökade arbetslösheten bland ensamstående mammor 

mer än bland befolkningen i övrigt, och för de som hade arbete försvagades ställningen på 

arbetsmarknaden (Fritzell, Gähler & Nermo, 2007). Utvecklingen under 2000-talet visar på att 

andelen sysselsatta ensamstående mammor är oförändrad och fortfarande betydligt lägre än 

för sammanboende mammor.  

Den allmänna uppfattningen i Sverige, före 1990-talet, var att ensamstående mammor inte 

skiljde sig så mycket från gifta mammor vad gällde försörjning och förvärvsarbete 

(Björnberg, 1996). Statistik från SCB (2009) gör gällande att förvärvsarbetets omfattning för 

ensamstående mammor med småbarn är annorlunda än för småbarnsmammor i allmänhet; De 

ensamstående småbarnsmammorna – ifall de förvärvsarbetar – jobbar mer, dvs. fler timmar i 

genomsnitt, än sammanboende småbarnsmammor. Ensamstående mammor är således inte en 

homogen grupp och det är därför viktigt att med studier belysa vad som motiverar 

ensamstående småbarnsmammor till antal timmar i förvärvsarbete. 

 
Syfte, frågeställning och avgränsning  
Syftet är att undersöka ensamstående småbarnsmammors motivation till antal timmar i 

förvärvsarbete, dvs. vad är orsakerna till att de arbetar hel- eller deltid? 

Frågeställningen är: Varför är det så att de ensamstående småbarnsmammorna – ifall de 

förvärvsarbetar – jobbar mer, dvs. fler timmar i genomsnitt, än sammanboende 

småbarnsmammor? 

 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka antal timmar i förvärvsarbete för ensamstående 

mammor eftersom en redovisning av hushållens sammansättning 2006 visar att 81 procent av 

ensamförälderhushållen utgörs av kvinnor (Socialförsäkringsrapport 2009:4). De 

ensamstående papporna är inte bara en sällsynt grupp de har dessutom en bättre ekonomi - på 

samma nivå som sammanboende föräldrar - än familjer med en ensamstående mamma vilket 

bidragit till att fokusera på mammorna (Barn och deras familjer 2006, SCB).  

Studien är avgränsad till att undersöka ensamstående mammor med småbarn eftersom denna 

grupp, i jämförelse med sammanboende småbarnsmammor, uppvisar en skillnad i faktisk 

arbetstid (SCB). Barn mellan 3-6 år går vanligen i förskola vilket kräver att föräldrar lämnar 
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och hämtar barnen vid förskolan och också själva tar sig mellan arbetsplats och hem (Nylin, 

2008:2). Omvårdnaden över barn i åldern 3-6 år utgör därmed en tung arbetsbelastning då 

dessa barn inte kan ta hand om sig själva. Anna-Karin Nylin fann i sin kvantitativa studie om 

föräldrars självupplevda balans i vardagen att både män och kvinnor med ett yngsta barn i 

åldern 7-10 år upplever i högre grad balans jämfört med föräldrar med ett yngsta barn i åldern 

3-6 år. Även barn under tre år kan förväntas utgöra en tyngre arbetsbelastning än barn som är 

sju år och äldre, i enighet med Nylins resultat, åtminstone efter att mamman återgått i arbete 

efter föräldraledigheten med det nyfödda barnet.  

Av alla barn (0-17 år) med separerade föräldrar har nästan 90 procent av barnen föräldrar med 

gemensam vårdnad (Barn och deras familjer 2001, SCB). Således har jag huvudsakligen 

intervjuat mammor som har gemensam vårdnad tillsammans med barnens pappa. Huvuddelen 

av kvinnorna i denna studie har dessutom delat/växelvis boende för barnen med barnens 

pappa då detta har blivit mycket vanligare. 1992/1993 var det 4 procent av barn med 

separerade föräldrar som bodde lika mycket hos pappa som hos mamma. 2006/2007 hade den 

andelen ökat till 30 procent (Välfärd nr 4, 2009, SCB). 

Disposition 
Uppsatsen fortsätter med en historisk tillbakablick över kvinnors förvärvsarbete efterföljt av 

en sammanfattning av utvecklingen för ensamstående mammors förvärvsarbete vilket knyter 

an till hur utvecklingen för de ensamstående småbarnsmammorna sett ut. Därefter följer en 

redogörelse för relevanta teorier (inklusive de hypoteser som ska prövas) samt tidigare 

forskning inom området. Avsnittet därefter är en redogörelse för studiens metod och data som 

följs av studiens resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion och förslag till fortsatt 

forskning. 
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BAKGRUND 
 

Kvinnors förvärvsarbete 
Under 1930-1950-talet var gifta kvinnor oftast hemmafruar då mannen stod för den 

ekonomiska försörjningen och kvinnan tog allt ansvar för hem och barn (SOU 1998:6). 

Under 1960-talet rådde en stor arbetskraftsbrist vilket gjorde det svårt att försvara att 

hundratusentals arbetsdugliga gifta kvinnor befann sig utanför arbetsmarknaden (Bygren, 

Gähler & Nermo, 2004). Detta ledde till en efterfrågan på politiska reformer för att 

möjliggöra kvinnors förvärvsarbete, t.ex. utbyggnad av barnomsorg och sambeskattningens 

avskaffande i början av 1970-talet. Utbyggnaden av den offentliga sektorn ökade samtidigt 

efterfrågan på arbetskraft inom främst omsorgsyrkena som traditionellt innehas av kvinnor. 

Reformerna gav kvinnor incitament för att förvärvsarbeta och det kvinnliga 

arbetsmarknadsdeltagandet ökade markant (Figur 1), vilket gett kvinnor en ökad ekonomisk 

maktresurs (SOU 1998:6). Kvinnornas ekonomiska oberoende har starkt bidragit till att allt 

färre gifter sig och att skilsmässorna har ökat.  

 

 

 

Idag är normen att både kvinnor och män ska bidra till hemmets försörjning och det som 

skiljer sig åt mellan könen idag är att kvinnor har kortare arbetstid jämfört med män (Bygren, 
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Gähler & Nermo, 2004). I praktiken betyder detta att kvinnans ekonomiska beroende av 

mannen/familjen har minskat men kvarstår på grund av könslönegapet samt könsskillnader i 

arbetstid. Föräldraskapets inverkan på kvinnors förvärvsarbete har visserligen minskat sedan 

1950-talet men kvarstår i hög grad då kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret för 

barnen och hushållsarbetet. Detta avspeglar sig i att kvinnor i högre grad arbetar deltid, 

ansvarar för hushållsarbetet samt tar ut huvuddelen av föräldraledigheten. Det pågår dock 

förhandlingar i familjerna om hushållsarbetet och detta är ett tydligt tecken på att kvinnorna 

har stärkt sina positioner (SOU 1998:6). Den svenska familjepolitiken idag syftar till att göra 

det möjligt att kombinera barn och arbete för både kvinnor och män, s.k. parent-worker 

model (Hobson & Takahashi, 1997). Denna modell förutsätter att alla föräldrar aktivt deltar 

på arbetsmarknaden och att ekonomiska stöd, skatter och subventionerade tjänster är 

utformade för att stimulera båda föräldrarna att förvärvsarbeta. 

 

Utvecklingen av ensamstående mammors förvärvsarbete 
I inledningen nämns att de ensamstående föräldrarna är en relativt stor och växande grupp i 

det svenska samhället. Vid årsskiftet 1998-1999 fanns det ungefär en miljon barnfamiljer, 

med barn mellan 0-17 år, och en dryg fjärdedel av dessa utgjordes av ensamstående föräldrar. 

Nästan 400 000 barn bor med en ensamstående förälder (Socialförsäkringsrapport, 2009:4).  

 

Sedan lång tid tillbaka har man konstaterat att ensamstående mammor har en sämre 

ekonomiska situation än andra grupper i jämförbara åldrar (ensamstående pappor, 

ensamstående utan barn och sammanboende med/utan barn) (SOU 2001:54). Ensamstående 

mammors dåliga ekonomiska situation befästes ytterligare under 1990-talet. Den stora 

försämringen skedde under 1990-talets början och fram till mitten av det decenniet. Även 

andra grupper upplevde försämringar under den här tiden men dessa grupper har, olikt de 

ensamstående mammorna, återhämtat sig eller förbättrat sin ekonomiska situation under slutet 

av 1990-talet.  

 

Det skedde en kraftig minskning av anknytningen till arbetsmarknaden generellt under 1990-

talet men det drabbade ensamstående mammor i synnerhet, åtminstone i jämförelse med 

familjeförsörjare i sammanboende par (SOU 2001:54). Andelen förvärvsarbetande bland de 

ensamstående mammorna minskade från 82 till 74 procent under 1990-talet. Den stora 

nedgången i arbetsutbud för denna grupp blir mycket tydlig vid studier av samtliga 
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ensamstående mammors genomsnittliga veckoarbetstid som sjönk från 29,4 till 26,2 vilket 

motsvarar mer än 10 procent. Denna minskning var till stor del en konsekvens av att färre 

ensamstående mammor förvärvsarbetade. Även övriga mammor och kvinnor minskade sitt 

förvärvsarbete men det var vanligare att sammanboende mammor förvärvsarbetade än att 

ensamstående mammor gjorde det. Det främsta skälet till den försämrade ekonomiska 

situationen för ensamstående mammor var att antalet veckoarbetstimmar bland dem som hade 

ett arbete utvecklades dåligt. Samtidigt ökade antalet veckoarbetstimmar för sammanboende 

mammor kraftigt. 

 

Den fortsatta utvecklingen under 2000-talets första hälft för de ensamstående mammorna 

bestod av att andelen som förvärvsarbetade var oförändrad och fortfarande betydligt lägre än 

för sammanboende mammor (Fritzell, Gähler & Nermo, 2007). Trots detta hade förankringen 

till arbetsmarknaden för denna grupp förstärkts då färre var arbetslösa och i tidsbegränsad 

anställning. Den minskade arbetslösheten motsvarades dock av en ökning av andelen 

förtidspensionärer bland ensamstående mammor. Den förbättrade arbetsmarknaden förstärkte 

även den ekonomiska situationen för de ensamstående mammor som hade ett arbete och 

inkomstutvecklingen var påfallande positiv under tidsperioden. Samtidigt saknade 

fortfarande, åren 2004/2005, fyra av tio ensamstående mammor möjlighet att få fram en liten 

summa pengar vid oförutsedda utgifter och en lika stor andel hade svårt att klara de löpande 

utgifterna. Medianarbetsinkomsten steg dock för ensamstående mammor samtidigt som de, i 

jämförelse med den övriga befolkningen, halkade efter då det gäller disponibel 

inkomstutveckling. 

 
Jag har ovan redogjort för välfärdsutvecklingen under perioden 1990-2005 för ensamstående 

mammor i allmänhet men hur ser förvärvsarbetsfrekvensen ut för ensamstående mammor med 

småbarn i en jämförelse med andra grupper under de senaste åren (2005-2008)? Statistik från 

SCB (2009) visar tydligt att sammanboende kvinnor är i högre grad sysselsatta (Figur 2), men 

att den faktiska medelarbetstiden per vecka är längre för ensamstående småbarnsmammor, än 

för sammanboende småbarnsmammor (Figur 3). Alltså, för att knyta an till uppsatsens 

frågeställning, ensamstående småbarnsmammorna – ifall de förvärvsarbetar – jobbar mer, dvs. 

fler timmar i genomsnitt, än sammanboende småbarnsmammor, vilket gör det viktigt att 

undersöka orsakerna till detta. 
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'Sambo' betyder här både gifta och samboende kvinnor,  'ensam' betyder ensamstående kvinnor,  'alla' omfattar 
kvinnor med och utan barn i ett visst civilstånd, medan  med 'barn' betyder här barn under 7 år. 
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  
För att skapa förståelse kring varför ensamstående småbarnsmammor förvärvsarbetar mer än 

sammanboende småbarnsmammor fokuserar jag i denna studie på ett antal relevanta teorier 

som skulle kunna förklara ensamstående småbarnsmammans motivation till antal timmar i 

förvärvsarbete. Under varje teoriavsnitt presenteras även den hypotes som ska prövas via det 

empiriska materialet. 

 
Teorin om rationella val och rational economic man  
Handlingar kan förstås som ett resultat av rationella val (Gilje & Grimen, 2006). Detta bygger 

på vissa antaganden, nämligen att individen har vissa givna önskemål och viss information 

om världen. Ett rationellt handlande innebär att välja det bästa av de handlingsalternativ som 

finns, dvs. det alternativ som ger största förväntade nyttovärde. Teorin om den rationella 

economic man utgår från att individen gör kostnadsberäkningar i syfte att maximera nyttan 

(Duncan & Edwards, 1997). Nytta definieras vanligtvis i monetära termer men kan även 

handla om preferenser för t.ex. ledighet/tid att spendera med barnen. En ensamstående 

mamma, som rationell economic man eller person, väljer således mellan att använda sitt 

humankapital (t.ex. utbildning) för att säkra den högsta möjliga lönen på arbetsmarknaden 

genom att arbeta många timmar i förhållande till reservationslönen som ges av att stanna 

hemma alternativt arbeta deltid. Reservationslönen är individuell och påverkas framförallt av 

nivån på den alternativa inkomsten, t.ex. ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemet. Vad 

som påverkar reservationslönen är även faktorer som ålder på barnen och tillgång till 

barnomsorg. Vad som är ekonomisk rationellt ser olika ut beroende på om man lever i en 

liberal välfärdsstat såsom USA, en konservativ välfärdsstat såsom Tyskland eller en 

socialdemokratisk välfärdsstat som Sverige, med tanke på skillnaderna vad gäller t.ex. 

tillgång till barnomsorg. Den svenska socialpolitiken har som utgångspunkt att skapa 

förutsättningar för att ensamstående mammor ska försörja sig själva och det är därför mest 

ekonomiskt rationellt för ensamstående mammor i Sverige att arbeta heltid eller lång deltid. 

I enighet med detta visar en studie av Michael Gähler baserad på ”Undersökningar av 

Levnadsförhållanden” (ULF-data) för åren 1990/1991, 1994/1995 och 1998/1999 att det lönar 

sig ekonomiskt för ensamstående mammor att förvärvsarbeta i jämförelse med att inte göra 

det (SOU 2001:54). Det lönar sig även att öka sin arbetstid om man har ett arbete. Studien 

kartlade även följande mönster: Merparten av de ensamstående mammor som inte 

förvärvsarbetar vill förvärvsarbeta och huvudsakligen på heltid. Orsakerna som de angav var 
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att de vill öka sina inkomster och skälet till inget arbete eller deltidsarbete berodde på att det 

inte fanns tillräckligt med arbetstillfällen.  

 

I denna studie kommer ekonomiska incitament som motivation till antal timmar i 

förvärvsarbete prövas utifrån följande hypotes: Ensamma småbarnsmammor har inte råd att 

deltidsarbeta olikt sammanboende småbarnsmammor. 

 

Teorier om individualisering och självförverkligande 

Individualiseringen i det moderna samhället innebär att människorna befrias från traditioner 

och istället ställs individen inför många val om hur man kan leva sitt liv (Beck, 2000).  

Kärnfamiljen bygger på en feodal tilldelning av könsroller och under 

moderniseringsprocessen försvinner de gamla könsrollerna, som en konsekvens av att kvinnor 

utbildar sig, förvärvsarbetar och för att antalet skilsmässor ökar, det sker således ett förändrat 

förhållande mellan produktion och reproduktion. Utvecklingen har gått mot att kvinnor 

skjuter upp barnafödandet och att de föder färre barn då även förvärvsarbete har blivit ett 

viktigt mål för dem (van de Kaa, 1987). Kvinnor tenderar att återuppta lönearbete efter att de 

har fött barn och förvärvsavbrott förekommer enbart om de väntar fler barn. Allt fler kvinnor 

idag ser lönearbete som mycket mer än bara en ”mellanliggande fas” (Beck & Beck-

Gernsheim, 2002, s. 61). Belägg för denna teori återfinns i Ulla Björnbergs forskning (1996) 

om mödrar på 1990-talets arbetsmarknad i Sverige, som bygger på en intervjuundersökning 

från 1992 med förvärvsarbetande föräldrar med barn i 5-års ålder gällande deras uppfattningar 

om möjligheten att förena förvärvsarbete och familjeliv. Jämförelser mellan ensamstående 

och gifta mammor visade att de ensamstående mammorna var mer arbetsorienterade och de 

tenderade att betona arbetet som något som är mer viktigt för deras självidentitet.  

För att undersöka om de ensamstående småbarnsmammorna har en stark förvärvsorientering 

och vilja att satsa på karriär kommer följande hypotes att prövas: Ensamma mammor 

föredrar att heltidsarbeta då de vill satsa på sin karriär. 

 

Makt- och resursteorier 

Normativ makt 
Normativ makt handlar om att en part hänvisar till olika normer och värderingar gällande vad 

som lämpar sig bäst i en viss situation, t.ex. att kvinnor bör ansvara för barn och hushåll samt 
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arbeta deltid (SOU 1997:139). Denna makt syftar till att ändra den andra personens 

inställning; maktutövningen riktas mot medvetandet. På så sätt kan maken (eller mannen i 

samboparet) överföra föreställningar om vad kvinnor och män bör göra när det gäller t.ex. 

yrkesval och omsorg om barn till sin fru (eller sambo). 

Belägg för att normativ makt råder inom familjer ges av en engelsk studie av 

arbetsfördelningen i tvåförsörjarfamiljer utförd 1993 av Gregson och Lowe (Gregson & Lowe 

1993, se: SOU 1997:139). I familjer med traditionell arbetsfördelning har hushållsarbete en 

stark positiv roll för kvinnornas könsidentitet (och det omvända för männen), och om hon 

förvärvsarbetar alls blir det på deltid. I familjer med en mer jämställd fördelning av 

hushållsarbetet tar båda parterna avstånd från föreställningen att hushållsarbete är kvinnogöra. 

I en studie, utförd 1996, undersökte Göran Ahrne och Christine Roman fördelningen av arbete 

och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män i familjer i Sverige samt hur hushållens 

arbetsfördelning har förändrats (SOU 1997:139). Resultaten visar att den faktiska 

arbetsfördelningen mellan makar/sambor inte är jämställd utan att kvinnor tar ett mycket 

större ansvar för hushållsarbetet och att denna snedfördelning förstärks då paren får barn. Det 

finns en traditionell uppfattning hur hushållsarbetet bör fördelas i främst konventionella och 

patriakala familjetyper. Det är huvudsakligen männen i dessa familjetyper som står för en 

traditionell syn på kvinnors roll i hushållet. Arbetsfördelningen tyder på att männen i många 

av dessa familjer utöver normativ makt. Men även i de jämställdhetsorienterade familjerna (i 

motsats till Gregson och Lowe´s forskning) fanns en syn på hushållsarbete som ett kvinnligt 

ansvarsområde. Småbarnsmammorna i sådana familjer upplevde att de var ”lyckligt lottade” 

då de hade en man som utförde hälften av hushållsarbetet men ingen utav männen såg delat 

ansvar för hushållsarbetet som ett privilegium.   

11 
 



Maktresurser 

Maktskillnader kan inte förklara allt som händer i en familj men för att förstå arbetsfördelning 

och konflikter måste man se till parternas maktresurser och hur dessa påverkar 

förhandlingsresultatet. Bloods och Wolfes resursteori för äktenskaplig makt säger att makars 

relativa resurser har en avgörande betydelse på maktbalansen i äktenskapet (Blood & Wolfe, 

1960, se: SOU 1997:139). En resurs kan vara i princip vad som helst men det ska vara något 

som den andre parten vill ha, t.ex. pengar, kärlek, trygghet, prestige. En hypotes är att 

hushållsarbetets fördelning är ett resultat av makarnas/sambornas relativa resurser (inkomst, 

utbildning, status). Hypotesen utgår från att den som har mest maktresurser undslipper 

hushållsarbete. En stor inkomstskillnad mellan makar/sambor innebär att den part, oftast 

mannen, som har högst lön också har ett övertag i förhandlingen om hushållsarbetet.  

Hypotesen att hushållsarbetes fördelning är ett resultat av makarnas/sambornas relativa 

resurser får ett visst stöd i en studie av Magnus Nermo och Marie Evertsson som baseras på 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2000 (Bygren, Gähler & Nermo, 2004). De undersökte i 

vilken utsträckning konfliktnivån mellan makarna är relaterad till makarnas relativa tillgång 

till inkomst, social status och utbildning. Resultatet visar att makarnas relativa fördelning av 

olika resurser är av betydelse för hur man fördelar hushållsarbetet, dock förklarar de endast en 

liten del av variationen i makarnas hushållsarbete och konflikter.  

I parförhållanden pågår ett maktspel mellan kvinnor och män, där manlig dominans ofta 

utövas i förtäckt form och blir på så sätt osynlig även för de inblandade parterna själva 

(Björnberg & Collind, 2003). De resurser som parterna har påverkar detta maktspel. En 

kvinna som tackar nej till en chefstjänst för att både hon och hennes man anser att hans karriär 

är viktigast är utsatt för en sorts dold makt. Relationsorienterade kvinnor sätter det som 

främjar relationen i främsta rum. Kvinnan tror att deltidsarbete är ett fritt och aktivt val fast 

det i själva verket är en anpassning efter mannens behov. Detta teoretiska perspektiv speglas i 

kvinnors beskrivningar av att de valt att arbeta deltid och göra mer av hemarbetet. Enligt ett 

alternativt perspektiv anpassar kvinnor inte alltid handlingar och beslut efter vad som är bäst 

för relationen. Dessa kvinnor kan ha egna mål som att satsa på förvärvsarbete/karriär. För att 

förstå kvinnors inflytande i familjer så måste man ta hänsyn till hur kvinnors valmöjligheter 

ser ut, vad de önskar och vill (Thagaard, 1996, se: Björnberg & Collind, 2003). Det finns 

olika faktorer som påverkar kvinnors valmöjligheter när det gäller valet mellan del- eller 

heltidsarbete. Vissa faktorer ligger utanför familjen, t.ex. barnomsorg och inkomstnivåer, 

medan andra faktorer, såsom vilken makt mannen har, är en viktig faktor i familjen. Detta 
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innebär att en man som inte är villig att utföra hemarbete eller sätter sin karriär i främsta rum 

begränsar kvinnans valmöjligheter. Ibland kommer maktskillnaderna upp till ytan genom gräl 

och bråk eller så förhandlar parterna med varandra och pratar igenom sina förväntningar och 

alternativ (SOU 1997:139).  

Mammor som lever ensamma med sina barn står inte under någon annan vuxen persons 

maktutövande, t.ex. normativ makt, i sina hem. De är därför mer fria att bestämma över sin 

tid, något som sannolikt påverkar antalet timmar i förvärsarbete. Huvuddelen av kvinnorna i 

denna studie har dessutom gemensam vårdnad med barnens pappa samt växelvis boende för 

barnen med barnens pappa. Detta borde avspegla sig i att de ensamstående 

småbarnsmammorna har större makt att själva bestämma att satsa på sin 

karriär/förvärvsarbete. I denna studie kommer därför, mot bakgrund av ovanstående teorier, 

följande hypotes prövas: Ensamstående småbarnsmammor har större möjlighet och makt att 

själva bestämma att satsa på sin karriär/förvärvsarbete än sammanboende 

småbarnsmammor. 

 
Teorin om gendered moral rationalities och samhällsnormer  
Teorin om gendered moral rationalities är en kritik av teorin om rational economic man som 

förklaring till individens handlande (Duncan & Edwards, 1997). Enligt denna teori är 

förståelse om vad som anses rätt och ansvarsfullt att göra som mamma och förvärvsarbetare 

det primära i förklarandet av ensamstående mammors förvärvsarbete. Det handlar om frågor 

som: Hur påverkas barnen av mammans beteende? Hur ser förväntningarna från omgivningen 

ut? Vad tycker och tänker andra? Förvärvsarbete är således moraliskt felaktigt och 

svårförenligt med mammarollen. Ekonomisk rationalitet kan avgöras av kriterier vad som är 

socialt riktigt och rätt och ändras beroende på kontexten. Den ekonomiska rationalitet som 

ensamstående mammor uppvisar är dock kollektiv och genusbetingad snarare än individuell 

och genusfri.  Individuella faktorer som humankapital och ersättningsnivå i socialförsäkring 

har fortfarande betydelse vid beslut gällande förvärvsarbete men de är sekundära. 

Kalkyleringar om individens nyttomaximering är viktiga först efter att hänsyn tagits till de 

sociala och moraliska aspekterna. För att förstå ensamstående mammors beslut om antal 

timmar i förvärvsarbete krävs en bredare och djupare syn som inte utgår från individen som 

ett separat själv utan utgår från förståelsen av normer, sociala processer och de förväntningar 

och övertygelser som formar vad olika sociala grupper upplever som rationellt handlande. 
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Simon Duncan (2003) har funnit snarlika resultat kring hur moderskap och förvärvsarbete ska 

kombineras vid studier av sammanboende mammor i Storbritannien; gendered moral 

rationalities påverkas således inte av civilstånd. I Sverige balanserar mammor omvårdnaden 

om barn med att arbeta utanför hemmet (Andenaes 1996; Back-Wiklund & Bergsten 1997; 

Haavind 1987; Magnusson 1998). Svenska mammor prioriterar sina barn men inte helt och 

hållet på bekostnad av att vara förvärvsarbetare utanför hemmet. Kvinnans professionella liv 

får inte ske på bekostnad av barnet utan målet är att balansera en stor barnsfär med en mindre 

arbetssfär, är detta inte möjligt så prioriteras barnen (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001). 

Synen på föräldrarollen vägleds i hög grad av könsnormer (SOU 1997:139). Det finns främst 

förväntningar som är knutna till moderskapet som innebär att en mamma förväntas prioritera 

barnen framför yrkesliv och karriär. Föreställningen om vad som är en ”bra mamma” är 

betydligt entydigare än den om en ”bra pappa”. Studier om attityder till familj och 

förvärvsarbete bland kvinnor och män visar att en relativt stor andel kvinnor och män i 

Sverige anser att kvinnor med småbarn bör förvärvsarbeta på deltid (SOU 1997:138). Även 

om männen generellt sett är positiva till kvinnors förvärvsarbete är det i större utsträckning 

männen som anser att barnen far illa om mamman förvärvsarbetar. De kulturella 

föreställningarna om moderskap förklarar således till viss del varför det nästan alltid är 

kvinnorna som tar mest hand om barnen (Ahrne, Roman & Franzén, 2008). 

 

I denna studie kommer följande hypotes att prövas utifrån gendered moral rationalities och 

samhällsnormer: Ensamstående småbarnsmammor har inte makt att själva bestämma hur 

mycket de ska förvärvsarbeta. 
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METOD OCH DATA  
 

Val av metod 
Skälen till valet av den kvalitativa metoden i denna studie är att den metoden lämpar sig väl 

för studiens syfte (Kvale, 1997). Syftet är att förstå varför ensamstående mammor med 

småbarn arbetar fler timmar i genomsnitt än sammanboende mammor med småbarn. 

Förståelsen måste jag som forskare söka i de ensamstående mammornas livsvärld. Det handlar 

om att förstå hur de upplever sin situation som bäst kommer till uttryck via samtal med 

kvinnorna och det handlar således inte om kvantifiering. Studien bygger på sju djupintervjuer 

som utförts utifrån en intervjuguide (se bilaga) med en semistrukturerad form som tillåter 

följdfrågor och fördjupning. Möjligheten att följa upp svar från respondenterna möjliggör att 

få en så exakt beskrivning som möjligt av vad kvinnorna upplever. Intervjuerna följer dock en 

viss ordning och utgår från fyra olika teman/hypoteser. En utav respondenterna hade inte 

möjlighet att träffas och har istället besvarat frågorna i intervjuguiden skriftligen. Syftet med 

intervjuerna är att de ska utmynna i nyanserade beskrivningar och olika aspekter av de 

ensamstående småbarnsmammornas livsvärld. Denna studie har en deduktiv ansats vilket 

innebär att olika teorier har bidragit till olika hypoteser som lett fram till skapandet av 

frågorna i intervjuguiden (Aspers, 2007). Valet av relevanta teorier har utgått från 

målsättningen att teorierna ska skapa förståelse och förklaring av studiens frågeställning. Jag 

har utgått från flertalet teorier för att inte ha ett för snävt utgångsläge för empirin. 

Urval 
Urvalet består av åtta kvinnor som är ensamstående småbarnsmammor. Kvinnorna är mellan 

28 och 43 år gamla, bor i närförort i Stockholms län och är av svensk urspung. 

Homogeniteten i etnicitet eliminerar eventuella kulturella aspekter som annars kan påverka 

resultatet. Samtliga respondenter är tjänstemän varav två innehar chefspositioner. 

Utbildningsnivån spänner från gymnasie- till högskoleutbildning. Samtliga, med ett undantag 

för den respondent som är timanställd, har en tillsvidareanställning. Tre av respondenterna 

arbetar i den offentlig sektorn, fyra arbetar i den privata sektorn och en arbetar på en facklig 

organisation. De har varit ensamstående sedan ett halvår till fem år tillbaka samt har antingen 

ett eller två barn. Sex av kvinnorna har gemensam vårdnad tillsammans med barnens pappa 

och delat/växelvis boende och övriga två har ensam vårdnad. Respondenterna har genererats 

genom snöbollsurval (Bryman, 2004). 
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Tillvägagångssätt 
Inför intervjuerna har kortfattad information om studiens syfte samt intervjuns ungefärliga 

tidsåtgång mailledes presenterats för respondenterna. Innan intervjuerna påbörjades utfördes 

en provintervju med en vän för att se om frågorna var lättbegripliga. Intervjuguiden har inte 

reviderats i någon större utsträckning. Intervjutillfällena har inletts med en kort presentation 

av mig själv, vilken utbildning jag läser och studiens syfte. Intervjuperioden var kort och 

intensiv och utfördes under några dagar i november 2009. Intervjuerna varade i mellan 25 till 

45 minuter och spelades in med hjälp av en MP3-spelare. Intervjuerna har genomförts i en 

positiv anda, präglats av intellektuell nyfikenhet och en ömsesidig respekt samt ägt rum i 

respondenternas hemmiljö på initiativ av respondenterna själva (Kvale, 1997).    

 
Forskningsetik 
För att skydda respondenterna har studien utgått från fyra grundläggande krav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). Respondenterna har informerats om studiens syfte samt att deltagandet är 

frivilligt. Respondenterna har tillfrågats om medverkan cirka en vecka innan själva intervjun 

ägt rum och har således haft god marginal att tänka igenom sitt samtycke till att medverka. 

Samtliga respondenter har försäkrats anonymitet och att fingerade namn kommer att användas 

i uppsatsen samt att de kommer att få ta del av studien när den är godkänd och klar (Kvale, 

1997). Information har även lämnats om att det insamlade materialet endast kommer att 

användas i denna studies ändamål (Vetenskapsrådet). 

 
Analys av empirin 
Det transkriberade materialet har kodats genom att varje uttalande som kan kopplas till 

teorierna och hypoteserna har fått en färg, s.k. marginalmetod (Aspers, 2007). Jag har således 

försökt styrka relationen mellan respondenternas mening, den första ordningens konstruktion, 

med de teoretiska begreppen, den andra ordningens konstruktion. Det innebär att varje enskild 

del av en teori måste ha stöd i empirin. De teorier som bara delvis bestyrkts har också ägnats 

intresse och kommenterats under resultatdelen. Respondenternas kodade uttalanden har sedan 

analyserats för sig i relation till teorierna och hypoteserna. Slutligen har empirin presenterats 

genom representativa citat som evidens för de teorier och hypoteser som fått stöd i denna 

studie.      
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Validitet, reabilitet och generaliserbarhet 
Validitet kan hänföras till i vilken utsträckning vald metod undersöker det den är avsedd att 

undersöka (Kvale, 1997). Jag har genom hela studiens process försökt uppnå validitet. De 

teoretiska förutsättningarna är väl övervägda likväl är dess koppling till de frågor som ingår i 

intervjuguiden. Under intervjuerna har jag hela tiden sökt efter förtydliganden från 

respondenterna för att säkerställa förståelse för deras upplevelser. Samtliga intervjuer har 

spelats in och sedan transkriberats ordagrant för att inte förlora viktig information. Validering 

handlar även om att kontrollera, att hela tiden hålla sig kritisk till analysen och att ifrågasätta 

analysen, detta har varit en genomgående strategi genom arbetet med studien. 

Reabilitet handlar om att uppnå stabila resultat oavsett forskare för att motverka godtycke och 

subjektivitet (Creswell, 2007). För att inte motverka kreativiteten har reabiliteten haft en 

underordnad roll i denna studie (Kvale, 1997). Reabilitet handlar även om god 

inspelningskvalitet av intervjuerna för att säkerställa kvaliteten på transkriberingen (Creswell, 

2007) vilket kan anses uppnått.   

I denna studie blir det svårt att påvisa någon generaliserbarhet då det rör sig om ett mycket 

litet urval ur populationen (Bryman, 2004). 

 

Begränsningar  
Studien bygger på en deduktiv ansats som har fungerat som en stabil utgångspunkt för att 

komma vidare i forskningsprocessen (Aspers, 2007). Även om förkunskaper är ofrånkomliga 

så finns det alltid en risk med att ha för mycket kunskap om det studerade ämnet så att 

forskaren blir blind för det som faller utanför studiens teorier och hypoteser. Jag hoppas dock 

att jag lyckats undvika att enbart läsa in teorin i empirin.  

En utav kvinnorna hade inte möjlighet att bli intervjuad utan fick istället besvara frågorna i 

frågeguiden skriftligen. Det innebär bl.a. att det inte har funnits någon större möjlighet att 

följa upp de svar som hon angett. 
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RESULTAT 
 

Resultatet inleds med en kort presentation av de ensamstående småbarnsmammor som  

intervjuats i denna studie (inklusive den kvinna som skriftligen besvarat frågorna i 

intevjuguiden). Sedan presenteras det empiriska resultatet genom citat som tydliggör vilka 

teorier och hypoteser som får stöd respektive inte får stöd. 

 

Presentation av de ensamstående småbarnsmammorna 

Eva är 31 år, har en dotter som är sex år och har varit ensamstående mamma i fem år. Hon har 

gemensam vårdnad tillsammans med dotterns pappa och växelvis boende. Hon har 

gymnasieutbildning samt 60 högskolepoäng och jobbar heltid som administratör på en statlig 

myndighet. 

Karin är 32 år, har en son som är tre år och har varit ensamstående mamma i nästan ett år. 

Hon har gemensam vårdnad med sonens pappa och växelvis boende. Hon är utbildad jurist 

och jobbar deltid (90 procent) som chef på en statlig myndighet. 

Sara är 34 år, har två söner som är tre respektive fem år och har varit ensamstående mamma i 

två år. Hon har gemensam vårdnad tillsammans med barnens pappa och växelvis boende. Hon 

är utbildad energiingenjör och jobbar deltid (90 procent) som konsult på ett privat företag. 

Maria är 33 år, har en son och en dotter som är fyra respektive sex år och har varit 

ensamstående mamma i två och ett halvt år. Hon har gemensam vårdnad tillsammans med 

barnens pappa och växelvis boende. Hon är utbildad förskolelärare och jobbar heltid som 

förskolechef på en privat förskola. 

Moa är 43 år, har en dotter som är fem år och har varit ensamstående mamma från början och 

har ensam vårdnad om barnet. Hon har gymnasieutbildning och jobbar deltid (90 procent) 

som säljkampanjledare på ett privat företag. 

Agnes är 29 år, har två döttrar som är fyra respektive sex år och har varit ensamstående 

mamma i snart ett år. Hon har gemensam vårdnad tillsammans med barnens pappa och 

växelvis boende. Hon har gymnasieutbildning och jobbar heltid som ombudsman på en 

facklig organisation. 
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Pia är 42 år, har en son som är fem år, har varit ensamstående mamma från början och har 

ensam vårdnad om barnet. Hon har gymnasieutbildning och jobbar deltid (82 procent) som 

affärsresesäljare på ett privat företag. 

Jenny är 28 år, har två döttrar som är två respektive tre år och har varit ensamstående mamma 

i nästan ett halvår. Hon har gemensam vårdnad tillsammans med barnens pappa och växelvis 

boende. Hon har gymnasieutbildning, är timanställd genom ett konsultföretag och jobbar 

heltid som assistent inom offentlig sektor. 

 
Ekonomiska incitament 
Samtliga kvinnor som ingår i studien anser att ekonomin påverkat valet av hel- respektive 

deltidsarbete. När de fattade beslutet om hur mycket de skulle arbeta räknade sju av åtta 

kvinnor på vad det skulle innebära för ekonomin. De fyra kvinnor som arbetar heltid anger 

ekonomiska skäl som främsta orsak till att de jobbar i den omfattningen. Agnes och Jenny 

arbetar båda heltid och beskriver att de inte har något annat val. Jenny säger: 

”Går jag ner i arbetstid klarar jag det inte ekonomiskt.” 

Agnes säger: 

”Ja, jag är tvungen att jobba heltid jag har inget val ekonomiskt.” 

Även de som arbetar deltid har i stor utsträckning låtit ekonomin styra antalet timmar i 

förvärvsarbete. Pia räknade på minsta möjliga förvärvsarbete för att klara av ekonomin och 

kom fram till att det räckte med att hon arbetade 82 procent: 

”Jag räknade ut hur pass mycket jag måste jobba eller hur lite jag kunde jobba 

för att få det att gå ihop rent ekonomiskt.” 

Sara arbetar deltid, 90 procent, p.g.a. att hennes ekonomi inte tillåter mindre arbetstid: 

”Nej jag räknade själv och kände efter vad klarar jag av och vad orkar jag med, 

vill jag jobba tio timmar de veckor jag inte har barnen, måste jag det, klarar jag 

det ekonomiskt.” 

Även Moa resonerade kring hur mycket hon kunde gå ner i tid då hon tidigare, innan hon fick 

barn, arbetat heltid: 

19 
 



”Ja det var nog 80 eller 90 procent det var aldrig diskussion om att gå upp på 

100 och inte på 50 heller för då skulle jag inte klara mig ekonomiskt utan det 

var 80, 90.” 

Sex av sju kvinnor upplever att de inte hade råd att gå ner i arbetstid och fem av sju uppger  

att de skulle gå ner i arbetstid om de fick högre lön. Merparten (sex) av kvinnorna vill gå ner i 

arbetstid för att få mer tid till barnen, alltså även de som redan arbetar deltid vill arbeta 

mindre tid.   

Tre av kvinnorna hade bytt till ett mer välbetalt arbete under tiden som småbarnsmammor. 

T.ex. Sara som för sju månader sedan bytte till en annan tjänst inom företaget: 

”Jag ville ha närmare hem, jag var trött på att åka in till stan och betala pengar 

för att ta min bil till jobbet och betala förmånsbeskattad parkering när jag inte 

behövde det, men jag bytte även till en annan tjänst då jag ville dels komma 

ifrån där jobbet låg och jobba med någonting annat som angränsar till det jag 

tidigare arbetat med mycket för att kunna få upp lönen.” 

Ingen av mammorna har något inkomstprövat bidrag. 

Hälften av kvinnorna, dvs. de som arbetar heltid, uppger att de inte har råd att gå ner i deltid. 

Det finns således ett visst stöd för att ensamstående mammor inte har råd att deltidsarbeta. För 

merparten av dem som valt att arbeta deltid har ekonomin styrt hur mycket de har kunnat gå 

ner i tid. Merparten (sex) av kvinnorna vill gå ner i arbetstid för att få mer tid till barnen, märk 

väl att hälften av dem som vill arbeta mindre tid redan arbetar deltid. Kvinnorna uppger att 

detta skulle kunna realiseras om de fick högre lön. Kvinnorna uppvisar således ett ekonomiskt 

rationellt beteende då de antingen arbetar heltid eller lång deltid. Heterogeniteten i arbetstid 

stöds av teorin om economic man/individens nyttomaximering; valet av arbetstid styrs av 

kvinnornas individuella reservationslön för att arbeta deltid samt preferenser för ledighet/tid 

med barnen. 

 
Vilja att satsa på karriär/förvärvsarbete  
De kvinnor som jobbar heltid, dvs. hälften, uppger att den egentliga arbetstiden ligger runt 40-

50 timmar i veckan och den ”deltidsarbetande” chefen Karin uppger att motsvarande siffra 

ligger runt 45-48 timmar. Även Moa som arbetar 90 procent medger att hon förmodligen 

arbetar mer än 90 procent. Viljan att satsa på karriär/förvärvsarbete är inte kopplad till 
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heltidsarbete utan det finns en tydlig vilja att satsa på förvärvsarbete och karriär i denna grupp 

oavsett hel- eller deltidsarbete. Samtliga kvinnor, bortsett från en, ansåg t.ex. att det är viktigt 

att utvecklas på jobbet. Moa säger: 

”Ja jag tycker att det är viktigt att utvecklas och jag tycker att det är roligt att 

ha stimulerande arbetsuppgifter, tycker jag är jätteroligt, men om man 

förknippar det med karriär...jag är ingen sån som behöver klättra utan jag vill 

göra det jag tycker är roligt och det jag känner att jag är bra på.” 

Moa samt de två kvinnorna med chefsposition upplever att de har både krävande och 

stimulerande arbetsuppgifter och att de har tagit på sig så pass mycket ansvar som de klarar 

av. Karin har en hög chefstjänst på en myndighet med 600 anställda och säger att hon inte är 

intresserad av att ta på sig fler krävande arbetsuppgifter: 

”Inte vad jag har idag däremot skulle jag vilja förvalta de arbetsuppgifter jag 

har idag och ha det ansvaret som jag har och utveckla de arbetsuppgifter som 

jag har.” 

Maria som är chef på en förskola säger: 

”Nu har jag ju den tjänsten som är mest krävande inom förskolan så det är ju 

om man ska upp på kommunnivå men det känner jag väl att jag inte vill just 

nu.” 

Eva och Agnes har arbetat relativt kort tid på sina respektive arbetsplatser och de vill ha fler 

krävande arbetsuppgifter och mer ansvar. Agnes berättar att hon kontinuerligt får mer ansvar 

och Eva säger: 

 ”Mm, men jag är på väg att få det, men jag är så ny men jag kommer att få det.”  

Tre av kvinnorna upplever att de numera satsar på att förverkliga sig själva samt att de satsar 

mer på karriär och förvärvsarbete än tidigare när de var sammanboende. Maria säger: 

”Ja i mitt fall så har jag verkligen det för vi hade alltså vår relation var så att 

jag var hemma så det blir ju väldigt stor skillnad när man är ensam nu måste 

jag ju verkligen se över mitt och så tror jag att man ser till personlig utveckling 

när man är ensamstående, att jag känner att mitt liv måste också innehålla 

saker, andra saker än bara barnen.” 
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Tre av kvinnorna hade bytt till mer avancerade arbetsuppgifter under tiden som 

småbarnsmammor.  Eva har bytt arbetsplats två gånger under tiden som ensamstående 

småbarnsmamma och hon resonerar så här: 

”Alltså...man kanske blir lite mer bekväm när man är sammanboende, man 

tänker det spelar ingen roll bara jag har...bara man trivs på jobbet så går jag 

där och lullar. Jag hade ju tänkt stanna på min tidigare arbetsplats hela livet 

men nu har jag ju bytt jobb två gånger och det har ju blivit jättebra.” 

För Agnes var det viktigt att känna att hon klarar sig själv och att inte längre vara beroende av 

dåvarande maken. 

”Ja lite alltså nu känner jag att jag vill bevisa för mig själv att jag klarar min 

yrkesroll.” 

Hälften av kvinnorna uppger att de ibland eller ofta arbetar på helger och/eller kvällstid och 

främst hemifrån. Karin uppger att hon både ofta och regelbundet arbetar på helger och under 

kvällstid: 

”Man har förtroendet att göra arbetsuppgifterna på den tiden som det krävs 

men det kräver även att man alltid är tillgänglig förutom när man har semester 

eller är barnledig.” 

Agnes uppger: 

”Jag sitter ofta på helger och jobbar igen och jag jobbar mycket kvällstid när 

jag inte har barnen.” 

Resultatet visar, i likhet med Ulla Björnbergs studier (1998) som jämförde gifta och 

ensamstående mammor, att kvinnorna är karriärs- och förvärvsorienterade då mer än hälften 

av dem tagit på sig mer avancerade arbetsuppgifter och/eller bytt till mer välbetalt arbete samt 

arbetat kvälls- och övertid. Samtidigt vill merparten av kvinnorna gå ner i arbetstid för att få 

mer tid till barnen vilket innebär att hypotesen om att ensamma mammor föredrar att 

heltidsarbeta då de vill satsa på sin karriär inte får stöd i denna studie. 

Makten att bestämma själv 
Fem av åtta kvinnor upplever att de har större möjlighet att satsa på karriär och förvärvsarbete 

nu än tidigare när de var sammanboende. De upplever att de har större makt över sina liv och 

att de inte behöver anpassa sig efter någon annan vuxen i hushållet. Maria och Agnes 
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upplever att när de var sammanboende så fick de åsidosätta sina egna karriärer till förmån för 

männens. Maria säger: 

”Mitt ansvar var hemmet och barnen och det fanns inget utrymme för mig över 

huvudtaget i vår relation, det var han, han hade eget företag så det var han och 

hans bara som var hela...det liksom influerade allting som vi gjorde och jag fick 

anpassa mig efter det.” 

Agnes: 

”Ja, jag känner att jag har större möjlighet till att satsa, för jag är bara 

beroende av mig själv, jag har liksom ingen jag behöver ställas till svars inför, 

eller vad man ska säga, jag har ingen jag behöver hävda varför jag måste göra 

si och så och jag kan ta ansvar för mig själv och min egen väg, tidigare var jag 

tvungen att backa för hans karriär.” 

Eva upplever att hon haft möjlighet att ta på sig mer ansvar och arbetsuppgifter som 

ensamstående: 

”Jo men det tycker jag att jag har för att...han jag bodde med han hade ju så 

konstiga tider och hans grejer var ju viktigast, nu är jag själv och då har jag 

mina föräldrar och de ställer ju upp till 100 procent så...även om jag hade ett 

jobb som skulle innebära att jag skulle resa mycket så skulle det funka för mina 

föräldrar hjälper mig”. 

Karin och Sara upplever att de numera styr sina egna liv. Sara uttrycker det så här: 

”Ja det gör jag egentligen, i och med att de här veckorna (syftar på de barnfria 

veckorna) egentligen så har jag ingen tid att passa, nu träffar jag en kille och 

han vill ju gärna ses men han styr ju inte min tid på det sättet mitt ex var väldigt 

kontrollerande så han kunde bara: ”du har åtta timmars arbetsdag, en timmes 

lunch och sedan har du en halvtimme dit och en halvtimme hem så du ska vara 

hemma klockan bla bla” och någonting annat var helt oacceptabelt.” 

Karin säger: 

”Jag styr mig själv mycket mer det är ingen som har en massa åsikter om man 

sitter och jobbar eller om telefonen ringer på kvällen fast jag har Oskar (barnet) 
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eller inte har Oskar så kan jag svara eller jobba lite på kvällen och det är ingen 

som har åsikter om det utan jag styr själv mitt förvärvsarbete och mitt yrkesliv 

och ingen lägger sig i det.” 

Denna studie påvisar således ett stöd för hypotesen att ensamstående småbarnsmammor har 

större möjlighet och makt att själva bestämma att satsa på sin karriär/förvärvsarbete än 

sammanboende småbarnsmammor då flera av kvinnorna bl.a. upplevt att de som 

sammanboende fått anpassa sig till männens karriärer. Vilka maktteorier som är mest 

tillämpbara här har inte kunnat avgöras inom ramen för denna studie. Generellt kan dock 

sägas att dessa kvinnor numera lever utan män som kan utöva normativ makt och/eller män 

som har mer maktresurser och därmed ett övertag i förhandlingen om hushållsarbetet.  

Flexibilitet  
Vad som även framkommit i denna studie är en aspekt som kvinnorna själva tog upp vid 

intervjuerna. Det handlar om den den flexibilitet som arbetsgivarna tillhandahåller (med 

undantag för Pia som har fast arbetstid) och som möjliggör för dessa kvinnor att satsa på 

karriär och förvärvsarbete. Förutom att de har flexibel arbetstid eller förtroendearbetstid så har 

de olika överenskommelser med arbetsgivaren hur de förlägger sitt arbete. Dessa 

överenskommelse synes individuella och anpassade efter kvinnornas livssituation som 

ensamstående mammor. De verkar ha fått större makt från arbetsgivaren så att de friare kan 

disponera över sin tid när arbetet utförs, jämfört med mammor i parförhållanden. Därmed kan 

denna aspekt knytas till maktteorier. I Evas och Jennys fall handlar denna utökade makt om 

att jobba kortare dagar de veckor de har barnen för att sedan jobba mer än 100 procent de 

barnfria veckorna. Karin arbetar mycket och kan i gengäld bl.a. vara hemma och vårda sonen 

vid sjukdom utan att förlora inkomst: 

”Jag har fått vabbat mer men där har ju jag en väldigt bra arbetsgivare så att 

min arbetsgivare vet ju att jag jobbar så pass mycket så därför får jag vara 

hemma med Oskar så gör man inte vabb på mig, så där har jag det ju bra så att 

jag inte förlorar inkomst på det.” 

Marias tjänst som chef på en förskola innebär att hon arbetar betydligt mindre de dagar som 

hon har barnen för att sedan ta igen det under de dagar när barnen är hos sin pappa: 

”De är väldigt öppna med att jag gör så här det här är ju en lösning för mig det 

finns ingen anledning för mig just nu att gå ner i tid över huvud taget för jag 
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jobbar egentligen mindre än 75 procent när de är med mig och täcker igen det 

annars.” 

Moa har möjlighet att även sköta sitt arbete i bilen eller hemifrån: 

”En fördel för mig som är ensamstående är att jag har en jättebra chef som gör 

att jag har möjlighet att jobba hemifrån när Emma (barnet) eller jag är sjuka så 

det är jätteskönt att inte ha den här pressen att alltid behöva åka in till jobbet 

utan jag kan börja min dag med att jobba hemma tills Emma vaknar om vi har 

haft en sen kväll, gå upp äta frukost och sedan lämnar jag henne och åker till 

jobbet och jobbar resten av tiden så jag har väldigt flexibel arbetstid så.” 

 
Maktlöshet - samhällsnormer 
Det är tydligt att sociala och moraliska aspekter spelar en stor roll för samtliga kvinnor i 

studien och att det har påverkat deras beslut gällande arbetstid, Agnes resonerar så här: 

”Barnomsorgen har ju öppet den tid man behöver men man har ju ett samvete 

också så även om barnen trivs på dagis så har man ändå samvete man vill ju 

hinna med att ha dem också.” 

För att kunna vara så mycket som möjligt med sina barn arbetar de heltidsarbetande 

kvinnorna mer under de veckor som de har barnen så att de i praktiken arbetar deltid de 

veckor som barnen bor hos dem. T.ex. Jenny: 

”Jag arbetar 40 timmar per vecka när jag är barnfri och tar då sedan igen så 

många timmar som möjligt.”  

Agnes säger: 

”Jag lägger ju upp mitt arbete så att jag jobbar jätte jättemycket när de är med 

sin pappa och ganska lite när de är med mig, jag kanske jobbar fem,sex,sju  

timmar de dagarna som de är med mig och sedan sitter jag på kvällen när de 

har somnat men när de är med sin pappa så får jag jobba 12-timmarspass.” 

Även Sara och Karin som båda arbetar deltid (90 procent) arbetar mindre under de barnfria 

veckorna för att sedan ta igen det den vecka som barnen bor hos sin pappa. Sara uppskattar att 

hon arbetar 75 procent de veckor hon har barnen. Moa uttrycker det som en balansgång 
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mellan att få dottern att må så bra som möjligt och att klara av den ekonomiska situationen, 

hon säger: 

”När Emma började på förskolan då gick jag ner till 80 procent sen var det 80 

till jag kände att hon mår inte dåligt av att gå lite längre och det blev lite mer 

pengar i kassan och då gick jag upp till 90.” 

Samtliga kvinnor upplever att det finns en förväntan från t.ex. vänner och familj att inte arbeta 

för mycket för barnens skull. Eva känner ett behov av att förklara för omgivningen hur hon 

lyckas kombinera föräldraskap och heltidsarbete: 

”Det är ju det första man pratar om att man säger att man har flextid så den 

ena veckan jobbar jag mer och den andra mindre. Hm...eftersom jobba heltid i 

åtta timmar, resvägen en timme dit en timme hem det är tio timmar, då skulle 

jag lämna mitt barn 10 timmar hos barnomsorgen och det är lite mycket det är 

ju den vakna tiden för henne i princip och det är inte okej. Ehh...jag personligen 

tycker inte att det är okej...och den allmänna uppfattningen är väl att det inte är 

okej ja eller att man borde kanske umgås med barnet lite mer av den vakna tiden 

så därför känner jag ett behov av att förklara att den veckan som jag har Klara 

så jobbar jag mindre.” 

Pia tror att omgivningen ifrågasätter valet av heltidsarbete mer än valet av deltidsarbete: 

”Det kanske det skulle finnas såna som undrar hur ska du orka med det, hur ska 

det gå, mer att man ifrågasätter att man kan jobba heltid än att man jobbar 

deltid.” 

Karin tror att omgivningen skulle tycka att det var dåligt om hon gick upp i tid men att det 

skulle vara bra för sonens skull om hon gick ner i tid. Hon säger följande: 

”Då skulle man ha mer tid för Oskar man ska satsa mer på barnen istället för 

karriären det har jag fått mycket kommentarer om  från omgivningen, särskilt 

från andra kvinnor måste jag säga, ja eftersom jag har en ganska så hög 

chefstjänst då, jag sitter ju på en myndighet med 600 anställda och jag är ju en 

av dem som ligger näst högst i ledningen direkt under myndighetschefen och får 

mycket kommentarer om det faktiskt att det är konstigt att man satsar på 

karriären när barnen är små det finns faktiskt tid för det sen och ska man 
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verkligen göra det här och hur får jag ihop det här då, nästan lite anklagande 

kommentarer om att man har ett högt uppsatt jobb fastän man har småbarn.” 

Agnes tror å ena sidan att hennes pappa skulle oroa sig över hennes ekonomiska situation om 

hon gick ner till deltidsarbete men å andra sidan att han skulle tycka att det var väldigt bra för 

barnen som skulle få träffa sin mamma mer. 

De fyra kvinnor som arbetar deltid anger att den främsta orsaken till deltidsarbete är att få mer 

tid till barnen samt att barnen inte ska behöva ha så långa dagar inom barnomsorgen. Karin 

säger: 

”Tiden med Oskar att man vill ha tiden med Oskar att jag vill inte att han ska 

behöva gå åtta till halv fem alla dagar i veckan alltid alltså.” 

Teorin om gendered moral rationalities är väl tillämpbar för att förklara kvinnornas beslut 

gällande arbetstid. Det är tydligt att det finns moraliska och sociala aspekter, t.ex. att barnen 

ska slippa alltför långa dagar inom barnomsorgen samt att kvinnorna vill spendera så mycket 

tid som möjligt med sina barn, som påverkar hur mycket de kan arbeta. Det faktum att 

samtliga pappor arbetar heltid stöder dessutom att denna moraliska rationalitet är 

könsbetingade. Samtliga kvinnor reflekterar över omgivningens (såsom vänner och familj) 

förväntningar som är knutna till moderskapet. Dessa innebär att kvinnorna t.ex. förväntas 

prioritera barnen framför yrkesliv och karriär. Kvinnorna upplever således ett visst tryck från 

omgivningen att vara så mycket som möjligt med sina barn. Hypotesen att ensamstående 

mammor inte har makt att själva bestämma hur mycket de ska förvärvsarbeta är verifierad i 

det avseendet att samtliga kvinnor, i den mån de kan, anpassar sitt arbetsliv så att de får så 

mycket tid som möjligt med sina barn. I likhet med Ylva Elvin-Nowak och Hellne Thomssons 

(2001) studie prioriterar kvinnorna i denna studie sina barn men de har samtidigt en stark 

orientering utanför hemmet som förvärvsarbetare. Elvin-Nowak och Thomssons fann att 

kvinnans professionella liv inte får ske på bekostnad av barnet utan målet är att balansera en 

stor barnsfär med en mindre arbetssfär. Resultatet i denna studie skiljer sig dock beträffande 

det sistnämnda då dessa kvinnor verkar förena en stor barnsfär med en stor arbetssfär. Detta 

hänger sannolikt ihop med att ensamstående småbarnsmammorna har en större möjlighet att 

satsa på karriär och förvärvsarbete än sammanboende småbarnsmammor. 
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SLUTDISKUSSION MED FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Skilsmässor är vanliga i Sverige vilket innebär att samhället består av flertalet 

ensamstående mammor. Den allmänna uppfattningen i Sverige, före 1990-talet, var att 

ensamstående mammor inte skiljde sig så mycket från gifta mammor vad gäller försörjning 

och förvärvsarbete. Statistik från SCB (2009) visar dock att ensamstående 

småbarnsmammor – ifall de förvärvsarbetar - jobbar fler timmar i genomsnitt än 

sammanboende småbarnsmammor. Det finns begränsad kunskap om orsakerna till detta och 

jag har därför valt att närmare studera denna grupp och deras motivation till antal timmar i 

förvärvsarbete.  

I denna studie får hypotesen att ensamstående mammor inte har råd att deltidsarbeta, olikt 

sammanboende småbarnsmammor, ett visst stöd då de som arbetar heltid uppger att de inte 

har råd att gå ner i deltid. För merparten av dem som valt att arbeta deltid (lång deltid) har 

ekonomin avgjort hur mycket de har kunnat gå ner i tid.  Merparten av kvinnorna vill dock 

gå ner i arbetstid för att få mer tid till barnen. Kvinnorna uppger att detta skulle kunna 

realiseras om de fick högre lön. Den ekonomiska rationalitet som kvinnorna uppvisar är 

individuell och kopplad till reservationslön och preferenser för tid med barnet. Men för att 

förstå kvinnornas beslut om antal arbetstimmar måste även hänsyn tas till de normer som 

råder i samhället. Dessa normer skapar förväntningar/tryck på kvinnorna att t.ex. inte låta 

barnen vara för långa dagar inom barnomsorg. Dessa normer har således format vad de 

ensamstående småbarnsmammorna upplever som ett rationellt handlande när det kommer 

till förvärvsarbete. Skälet till att de ensamstående småbarnmammorna jobbar fler timmar i 

genomsnitt än sammanboende småbarnsmammor har således en tydlig koppling till 

ekonomiska incitament men i enlighet med teorin om gendered moral rationalities synes de 

vara underordnade de moraliska och sociala förväntningarna att spendera så mycket tid som 

möjligt med barnen. Det faktum att samtliga pappor till barnen till dessa kvinnor arbetar 

heltid talar för att denna moraliska rationalitet är könsbetingad. Hypotesen att ensamstående 

mammor inte har makt att själva bestämma hur mycket de ska förvärvsarbeta får också stöd 

i denna studie då kvinnorna upplever ett tryck från omgivningen, såsom vänner och familj, 

att de ska vara mycket med sina barn och att barnen ska slippa långa dagar på förskolan. 

Beslut om antal timmar i förvärvsarbete avgörs således i relation till det ansvar kvinnorna 

upplever att de har gentemot sina barn. Kvinnorna är således maktlösa gentemot rådande 

samhällsnormer vilket kommer till uttryck genom att de anpassar sina arbetsliv till 
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mödraskapet, t.ex. genom att arbeta på kvällen när barnen sover eller att de arbetar heltid 

eller mer de veckor som barnen är hos pappan.  

Studien har vidare funnit stöd för hypotesen att ensamstående småbarnsmammor har större 

möjlighet och makt att själva bestämma att satsa på sin karriär/förvärvsarbete än 

sammanboende småbarnsmammor. Flera av kvinnorna sade sig uppleva att de har större makt 

över sina liv då de inte behöver anpassa sig efter någon annan vuxen i hushållet jämfört med 

när de levde ihop med barnens pappa. Vilka maktteorier som är mest tillämpbara här har inte 

kunnat avgöras inom ramen för denna studie men det kan bero på att männen haft mer 

resurser, t.ex. högre befattning och/eller högre lön, och därmed ett övertag i förhandlingen om 

hushållsarbetet. Att kvinnorna i denna studie upplever en större möjlighet och makt att själva 

bestämma att satsa på sin karriär/förvärvsarbete än förut verkar avspegla sig i antal timmar i 

förvärvsarbete då de jobbar antingen heltid eller lång deltid (82% eller mer). 

Vad som även framkommit i studien är att det verkar finnas ett orsakssamband mellan den 

flexibilitet som arbetsgivarna tillhandahåller och möjligheten för kvinnorna att satsa på 

karriär/förvärvsarbete. Förutom att majoriteten av kvinnorna har flexibel arbetstid eller 

förtroendearbetstid så har de olika överenskommelser med arbetsgivarna hur de förlägger sitt 

arbete vilket möjliggör en ökad andel timmar i förvärvsarbete. Dessa överenskommelser 

synes individuella och anpassade efter kvinnornas livssituation som ensamstående mammor.  

Fortsatt forskning inom detta område skulle vara att studera hur föräldravänliga de svenska 

arbetsgivarna är. Hur ser t.ex. möjligheterna ut för ensamstående småbarnsmammor att förena 

yrkesliv och föräldraskap? Vad gör arbetsgivarna för att underlätta för denna grupp? 

Tillämpar de uttalade föräldrapolicies och/eller handlar det om individuella 

överenskommelser mellan arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren? Vad gör de fackliga 

organisationerna? Sådan forskning skulle även kunna inrymma studier kring hur ensamma 

mammor gör karriär på deltid. Är karriär på deltid möjligt eller är det så att kvinnor arbetar 

deltid ”på papperet” fastän de i praktiken arbetar heltid, såsom det till viss del verkar i denna 

studie?  

 

29 
 



REFERENSER  
 

Ahrne, Göran, Roman, Christine & Franzén, Mats (2008). Det sociala landskapet. Göteborg. 
Bokförlaget Korpen. 

Aspers, Patrik (2007). Etnografiska metoder. Malmö. Liber AB. 
 
Baxter, Jennifer & Alexander, Michael (2008). Mothers' work-to-family strain in single and 
couple parent families: the role of job characteristics and supports, Australian Journal of 
Social issues vol. 43 No. 2 winter.  
 
Beck, Ulrich (2000). Risksamhället: På väg mot en annan modernitet. Uddevalla. Bokförlaget 
Daidalos AB. 
 
Beck, Ulrich & Beck-Gernsheim, Elisabeth (2001). Individualization: Institutionalized 
Individualism and its Social and Political Consequences. London, GBR: Sage Publications 
Ltd,. 
 
Björnberg, Ulla (1996). Kvinnorna och välfärden. Uppsala. Forskningsrådsnämnden (FRN). 
 
Björnberg, Ulla & Kollind, Anna-Karin (2003). Att leva själv tillsammans. Upplaga 1:1. 
Malmö. Liber AB.  

Bryman, Alan (2004). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Malmö. Liber AB. 

Bygren, Magnus, Gähler, Michael & Nermo, Magnus. (2004). Familj och arbete – vardagsliv 
i förändring. Kristianstad. SNS Förlag.  
 
Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry and research design – choosing among five 
approaches. London. Sage Publications Inc. 
 
Duncan, Simon & Edwards, Rosalind (1997). Lone mothers and paid work – rational 
economic man or gendered moral rationalities?. Feminist Economics 3 (2), s. 29–61. 

Duncan, Simon (2003). Mothers, care and employment: Values and theories. Economic and 
social research council. 

Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Hellne (2001). Motherhood as idea and practice a 
discursive understanding of employed mothers in Sweden. Gender and Society, vol. 15, no. 3, 
s. 407-428. 

Fritzell, Johan, Gähler, Michael & Nermo, Magnus (2007). Vad hände med 1990-talets stora 
förlorargrupper?. Välfärd och ofärd under 2000-talet. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2-3. 

Hobson, Barbara & Takahashi, Mieko (1997). The parent-worker model: Lone mothers in 
Sweden, Särtryck ur Lone mothers in European Welfare Regimes. Stockholms universitet, 
särtryck från sociologiska institutionen. 
 
Kvale, Steiner (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur. 
 

30 
 



Nylin, Anna-Karin (2008). Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med 
allting - en kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen. Magisteruppsats i 
demografi/sociologi. Working Papers in Social Insurance 2008:2. Försäkringskassan. 
 
Van de Kaa, Dirk J. (1987). Europe’s second demographic transition. Population Bulletin (42) 
1. 
 
SOU 1997:137. Glastak och glasväggar? Den könssegregerade arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsdepartementet. 
 
SOU 1997:138. Familj, makt och jämställdhet. Arbetsmarknadsdepartementet. 

SOU 1997:139. Hemmet, barnen och makten. Arbetsmarknadsdepartementet. 

SOU 1998:6. Ty makten är din... Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 

SOU 2001:54. Ofärd i välfärden. Socialdepartementet.  

SOU 2005:43. Vårdnad - Boende - Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar. Del A. 
Justitiedepartementet. 

SOU 2005:73. Reformerad föräldraförsäkring: kärlek, omvårdnad, trygghet. 
Socialdepartementet. 
 

Elektroniska källor   
 

Försäkringskassan. Socialförsäkringsrapport 2009:4. Ensamstående föräldrars ekonomiska 
situation. Tillgänglig: 
�http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Rapporter/Socialf
%C3%B6rs%C3%A4kringsrapporter/Socialf%C3%B6rs%C3%A4kringsrapport%202009_4.
pdf �. (2009-11-23). 
 
Försäkringskassan (uppdaterad: 2008-11-07). Underhållsstöd vid växelvis boende - 
Information till dig som bor tillsammans med ditt barn halva tiden. Tillgänglig: � 
www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Publikationer/Faktablad/
Underh%C3%A5llsst%C3%B6d%20vid%20v%C3%A4xelvis%20boende.pdf �.  
(2009-11-23). 

OECD (2009). Statistikdatabasen. Figur 1. Kvinnors förvärvsfrekvens i Sverige 1970-2008. 

Tillgänglig: � http://stats.oecd.org/Index.aspx �. (2010-01-04). 

SCB. Barn och deras familjer 2001. Tillgänglig: �  
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030102.pdf �. (2009-12-20). 

SCB. Barn och deras familjer 2006. Tillgänglig: � 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2006A01_BR_BE51ST0704.pdf �.  
(2009-11-25).  

SCB (2009). Statistikdatabasen. Figur 2. Sysselsättningsintensitet för kvinnor med 
hemmaboende barn... Tillgänglig: � 

31 
 

http://stats.oecd.org/Index.aspx(2010-01-04)
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030102.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2006A01_BR_BE51ST0704.pdf


http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=
AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels
%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboend
e+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat
=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+perso
ner+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k
%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK �. (2009-11-20). 
 

SCB (2009). Statistikdatabasen. Figur 3. Faktiskt medelarbetstid per vecka i huvudsysslan för 
sysselsatta kvinnor... Tillgänglig: � 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=
AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta
+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och
+%F6vertidtimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+ef
ter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5
r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+
%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar
+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+ci
vilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&innehall=NAKU
HeltidAndel&starttid=2005&stopptid=2008&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1� (2009-11-
20). 

 
SCB. Välfärd nr 4 (2009). Växelvis boende ökar bland skilsmässobarn. Tillgänglig: � 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K04_TI_02_A05TI0904.pdf �. 
(2009-12-01). 
 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tillgänglig: � http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf �. (2009-12-17). 

 

 

 
 
 

32 
 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUSysselgradJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Syssels%E4ttningsintensitet+f%F6r+personer+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+med+hemmaboende+barn+efter+civilst%E5nd%2C+k%F6n+och+yngsta+barnets+%E5lder%2E+%C5r&innehall=NAK
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=ficpez&xu=91982001&omradekod=AM&huvudtabell=NAKUMedelvJmfAr&omradetext=Arbetsmarknad&tabelltext=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nvaro%2D+och+%F6vertidstimmar+per+vecka+och+andel+heltidsarbetande+%28huvudsysslan%29+samt+efter+k%F6n%2C+civilst%E5nd+och+om+det+finns+hemmaboende+barn+eller+ej%2E+%C5r&preskat=O&prodid=AM0401&deltabell=&deltabellnamn=Sysselsatta+15%2D74+%E5r+%28AKU%29+efter+faktisk+medelarbetstid%2C+fr%E5nv
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K04_TI_02_A05TI0904.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

BILAGA  

Intervjuguide 
 

Intervjun kommer att handla om i vilken omfattning du förvärvsarbetar, skälen till hel-/deltid, 

är hel-/deltid ett aktivt val samt synen på förvärvsarbetets omfattning. 

 

I. Familjesituation 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur många barn har du? 

- Hur gamla är barnen? 

- Hur länge har du varit ensamstående mamma? 

- Hur ser situationen ut för dig vad gäller vårdnaden samt boendet för barnen? 

- Hur ser barnomsorgen ut för ditt/dina barn? 

 

II. Förvärvsarbete 

- Vad har du för yrke? 

- Jobbar du i privat eller offentlig sektor? 

- Jobbar du heltid eller deltid? Om deltid, ange % av heltid? 

- Har du fast arbetstid eller s.k. flexibel arbetstid? 

- Jobbar du ibland/ofta på helgen, kvällstid eller annan obekväm tid?  

- Hur många timmar per vecka arbetar du egentligen, inkl. övertid m.m.? 

- Skulle du vilja gå ner i arbetstid?  
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III. Ekonomiska incitament  

- När du fattade beslutet om att arbeta hel-/deltid räknade du på vad det skulle innebära för din 
ekonomi? 

- Har du råd att gå ner i arbetstid?  

- Om du fick högre lön skulle du då gå ner i arbetstid? 

- Har du något inkomstprövat bidrag? Om ja: skulle en ökning eller minskning av detta/dessa 

bidrag förändra ditt val av arbetstid? 

 

IV. Vilja att satsa på ”karriären” (självförverkligande/individualism) 

- Är din karriär viktig för dig, är det viktigt att utvecklas på jobbet?  

- Skulle du vilja ta på dig mer ansvar/fler och/eller mer krävande arbetsuppgifter på jobbet?  

- Upplever du att du har en annorlunda inställning till karriär/förvärvsarbete nu än tidigare när 

du var sammanboende? Om, på vilket sätt? 

 

V. Makten att kunna bestämma själv om hur mycket man vill satsa på sitt arbete/karriär 

 [om bättre möjligheter än för sammanboende mammor]  

- Har du alltid jobbat hel-/deltid? Har du förändrat din arbetstid, hur, när, varför? 

- Upplever du att du har en större möjlighet att satsa på din karriär/förvärvsarbete nu än 

tidigare när du var sammanboende? Har du t.ex. möjlighet att ta på dig mer ansvar/andra mer 

krävande arbetsuppgifter. Om ja, beskriv vad det är som möjliggjort detta. 

- Hur gick du tillväga när du fattade beslutet om hur mycket du ska arbeta? Har du t.ex. 

diskuterat ditt beslut angående valet av hel-/deltid med någon annan? Varför/varför inte? Om 

ja – med vem? 

- Hur upplever du att delad vårdnad/inte delad vårdnad påverkat ditt val av hel-/deltidsarbete?  
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- Vad innebär det för ditt arbete/karriär att du ”bara” har barnen varannan vecka/är barnfri 

vissa dagar?  

 

VI. Maktlöshet, inte kunna bestämma själv  

- Upplever du att du kan förändra din arbetstid? Hur? Om nej, varför inte? 

- Har möjligheten till barnomsorg påverkat ditt val av hel-/deltidsarbete? På vilket sätt?  

- Vilket stöd har du från t.ex. familj, vänner, den andre föräldern? Har du t.ex. tillgång till 

barnpassning? 

- Vad tror du att din arbetsgivare tycker om att du arbetar hel-/deltid? 

- Vad tror du att din arbetsgivare skulle tycka om du ville förändra din arbetstid?  

- Vad tror du omgivningen (familj, den andre föräldern, vänner, kollegor) tycker om att du 

arbetar hel-/deltid?  

- Vad tror du omgivningen (familj, den andre föräldern, vänner, kollegor) skulle tycka om att 

du förändrar din arbetstid?  

- Jobbar den andre föräldern hel-/deltid? 

- Tar den andre föräldern allt ansvar för barnet/-en när barnet/-en är där? Kan du räkna med 

att den andre föräldern tar allt ansvar för barnet/-en under sin vecka/tid, t.ex. tar ut vård av 

sjukt barn (VAB) eller måste du vara ajour.  

 

VII. Avslutningsvis 

- Vad skulle du säga är den främsta orsaken till att du jobbar hel-/deltid? 

- Är det något som du känner att jag har glömt att fråga/är det något du vill tillägga? 
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