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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnors föräldraskap påverkar deras sociala liv 

och deras inställning till arbetslivet. Vi vill svara på hur föräldraskapet har påverkat 

kvinnornas inställning till arbetslivet, hur socialt stöd och interaktion med andra människor 

påverkar mammornas inställning till arbetslivet och möjlighet till karriär samt hur kvinnornas 

privatliv och fritid har förändrats av föräldraskapet. Vi studerar kvinnornas subjektiva åsikter 

och egna upplevelser genom en kvalitativ metod baserad på intervjuer med 13 kvinnor med 

barn i åldern 25–40 år. 

Utifrån resultatet kunde vi dela in kvinnorna i tre grupper: karriärinriktade kvinnor, 

arbetsinriktade kvinnor och svagt arbetsinriktade kvinnor. Vi ser genomgående att 

inställningen till arbete har förändrats av att bli förälder. En förutsättning för kvinnorna som 

satsar på karriär är tillgången till socialt stöd och möjlighet till avlastning av barnomsorgen. 

Ett intressant resultat är att de mest karriärinriktade kvinnorna också anger sig ha mer tid till 

socialt umgänge och fritid än övriga kvinnor i studien. Speciellt de svagt arbetsinriktade 

kvinnorna anger att de fått starkt minskad möjlighet till egen tid utanför familjen och för 

socialt umgänge. Alla kvinnor lyfter fram jämlikhet som ett mycket viktigt område, men 

endast de karriärinriktade verkar hålla en relativt jämlik fördelning mellan hushållsarbete och 

barnomsorg. Övriga kvinnor tar merparten av hushållsarbetet. 

Nyckelord 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fram till början av efterkrigstiden hade samhället en helt annan syn på än idag mäns och 

kvinnors positioner i samhället. Den svenska arbetsmarknaden blomstrade under 1960-talet 

och behovet var stort efter fler arbetstagare, framförallt inom produktions- och 

industrisektorn. Det rådde brist på arbetskraft och man tog in arbetskraft från andra länder. Nu 

fick även gifta kvinnor möjlighet att hjälpa till med familjeförsörjningen. Tidigare var det 

mannen som ensam försörjde familjen. Denna försörjningsnorm har än idag påverkan på 

kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Den svenska staten satsade mycket under 1960-talet 

på att utöka och utveckla barnomsorgen och stiftade nya lagar som gjorde det möjligt för 

kvinnorna att komma in på arbetsmarknaden. (Hirdman, 2005) 

Idag, flera decennier senare satsar samhället än mer på att kvinnor ska kunna kombinera sin 

karriär med familjeliv. Försäkringskassan jobbar för att pappor ska ta ut pappaledighet i större 

utsträckning än tidigare (Försäkringskassan 2010). Föräldraskapet är en stor upplevelse och 

har vare sig man vill eller inte en stor påverkan på både mäns och kvinnors karriärer. En 

aktuell fråga är huruvida familj och barn är en belastning och ett hinder för kvinnors 

karriärutveckling. Att kombinera arbete och barn anses vara problematiskt och det är oftast 

kvinnorna som måste välja mellan familjelivet och sin karriär. Även i dagens mer jämställda 

samhälle är mannen den primära familjeförsörjaren medan kvinnans roll är att ta hand om 

barnen. Detta kan bero på att många arbetsgivare ogärna anställer kvinnor med småbarn, för 

att dessa har högre frånvaro och anses vara mindre produktiva än kvinnor utan barn. På grund 

av föräldraskapet kan arbetsgivaren undermedvetet vara mer villig att ge kvinnor utan barn 

mer ansvarsfulla uppdrag medan mammorna hamnar utanför, vilket hämmar deras karriär 

(England 2005).  

Kvinnor har fortfarande generellt sett en högre grad av ansvaret för hushållsarbetet och 

samtidigt höga krav från samhället att vara aktiva på arbetsplatsen (Nordenmark, 2004). Det 

blir allt svårare för kvinnor att finna balans mellan arbete och familj. Kvinnor påverkas i 

högre grad än män, inte bara av föräldraskapet utan även i arbetslivet såväl som familjelivet. 
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Att bli mamma innebär en stor förändring för kvinnan. Förändringen sker inte bara i kvinnans 

kropp utan påverkar även hennes privata tid. Kvinnan får en ny roll i familjen och i samhället. 

Vare sig hon vill eller inte är bilden av moderskap förknippad med en föråldrad föreställning 

om hur en mamma ska vara och bryter hon mot denna föreställning anses kvinnan vara en 

dålig mamma.  

Vad innebär moderskap för en kvinna och hur kan hon förena sitt moderskap med sin karriär? 

Vi är två författare som har olika bakgrund och inställning till vad moderskapet innebär. Vi 

båda är gifta men endast en av oss har barn. Vi har olika syn på vad det innebär att skaffa 

barn. En av oss anser att barn inte är ett hinder för karriären och kan tänka sig kombinera barn 

och karriär, medan den andra vill satsa på karriären först för att sedan skaffa barn. Vi vill göra 

denna undersökning för att få en bättre förståelse för kvinnans situation och hur föräldraskapet 

påverkar hennes inställning till arbetslivet och hennes karriärmöjligheter. Det finns många 

kvinnor som är aktiva på arbetsmarknaden och har en karriär (Armstrong (2003), Wilson 

(2008). Det finns även kvinnor som tycker att karriären är mindre viktig och hellre vill satsa 

på barn och sin familj. Har dessa inställningar förändrats efter att kvinnorna fått barn? 

Förändringar sker inte bara i arbetsrollen utan även inom tidsprioritering. Exempelvis är det 

ofta inte längre möjligt att arbeta övertid.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnors föräldraskap påverkar deras sociala liv 

och inställning till arbetslivet. Vi vill studera hur skillnaderna ser ut när det gäller socialt stöd 

och interaktion med andra människor. Påverkas kvinnornas inställning till arbete och 

möjlighet till karriär av tillgången till avlastning i omsorgen om barnen? Vi studerar 

kvinnornas subjektiva åsikter och egna upplevelser. 

Frågeställningarna är:  

 Hur har föräldraskapet påverkat kvinnornas inställning till arbetslivet? 

 Hur påverkar socialt stöd och interaktion med andra människor mödrarnas inställning 

till arbetslivet och möjlighet till karriär? 

 Hur har kvinnornas privatliv och fritid förändrats av föräldraskapet? 
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1.3 Disposition 

Nedan följer teoriavsnittet där de teorier och begrepp som uppsatsen utgår ifrån presenteras. 

Vidare följer metoddelen där data och metoder presenteras. Efter detta följs en redovisning av 

resultatet från studien, uppdelat i tre olika kvinnogrupper. Därefter följer en avslutande 

diskussion med en återkoppling till teorin och tidigare forskning samt förslag till vidare 

forskning. 

2. Teori 

I avsnittet presenteras tidigare forskning som inspirerade till studien. En del tidigare forskning 

handlar om hur föräldraskapet påverkade kvinnors inställning till arbete och vem av 

föräldrarna som tog mest hand om barnen. Det finns dessutom studier om hur kvinnorna 

kombinerar familjelivet med arbete eller karriär. Dessa undersökningar är särskilt aktuella då 

det fortfarande är kvinnor som använder den största delen av föräldraledigheten 

(Försäkringskassan 2010). 

2.1 Tidigare forskning 

Studien ”Föräldraledighet och arbetslivskarriär” av Ann-Zofie Duvander (2007) visar att 

kvinnor med små barn har olika inställningar till arbete där inställningen ofta har förändrats 

efter att denne blivit förälder. Det finns en grupp kvinnor som återgår till sitt arbete efter en 

kort föräldraledighet samtidigt som det finns de som tar en längre föräldraledighet. Resultaten 

visar att det finns systematisk variation i längden på föräldraledigheten och att detta har 

betydelse för ens fortsätta karriär. När en kvinna stannar hemma med barn under en längre 

period kan en sådan attityd uppfattas av arbetsgivare som ett beteendemönster och en signal 

om kvinnans prioritering vilket kan resultera i att hon fortsättningsvis kommer att ha hög 

frånvaro från sitt arbete. Detta kan i sin tur resultera i diskriminerande behandling av kvinnor 

med små barn, främst för de kvinnor som tar en lång föräldraledighet. Undersökningen visade 

också att kvinnorna som tog en kort föräldraledighet förutsattes vara mer intresserade av att 

satsa på arbetslivet och sin karriär.  
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Elvin-Novak och Thomssons (2001) studie “Motherhood as idea and practice: A discursive 

understanding of employed mothers in Sweden” är en kvalitativ studie där 24 arbetande 

mammor i Sverige undersöktes. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad 

moderskapet betydde i det vardagliga livet för svenska kvinnor och hur de påverkades av sitt 

föräldraskap. Resultatet visade att för kvinnor var det viktigaste barnets välmående. Barnen är 

centralpunkten för modern. Moderskapet innebar för kvinnorna att vara mamma och att hon 

alltid måste finnas tillgänglig för sitt barn, fysiskt eller mentalt. Verkligheten för svenska 

mammor handlar om att balansera sitt arbete och familjeliv. Om en situation uppstår där man 

måste prioritera kommer alltid barnen på första plats. 

Nordenmark (2004) presenterar sin forskning som genomförs i Sverige i boken ”Arbetsliv, 

familjeliv och kön”. Resultatet visade att det fortfarande är kvinnor som utför det mesta av 

hushållarbetet och barnsomsorgen, oavsett om mannen har arbete eller inte. För att hinna med 

barnen och hushållsarbetet väljer de själva att arbeta deltid. Vad gäller män hittades inget 

samband mellan barn och kortare arbetstider. Resultatet i undersökningen visade att 

kvinnorna som valt att satsa på en yrkeskarriär samtidigt när de har små barn tenderar att vara 

mer stressade. Kvinnorna slits ut mellan arbetets och familjelivets krav. Det framgick att 

dessa kvinnor önskar att ha arbetstidsförkortning. Dessutom påpekar Nordenmark att i 

Sverige läggs stora resurser på att underlätta för svenska kvinnor att kombinera arbetsliv och 

familjeliv, däremot stimuleras män inte till att ta ett större ansvar för hushållsarbete och barn.  

Thompson och Walker (1989) tog upp i sin studie ”Gender in Families: Women and Men in 

Marriage, Work, and Parenthood” de olika könsrollerna när det gäller äktenskap, arbete och 

föräldraskap. Deras bilder av moderskap och faderskap avslöjar våra gemensamma ideal, 

normer och förväntningar när det gäller kvinnor och män som föräldrar. Moderskap är 

oundvikligt, varje kvinna kommer eller borde vara en mamma. Att vara mamma är ofta starkt 

förknippat med kvinnans identitet. Det är ett konstant och unikt ansvar. Moderskap har 

omedvetet påverkat på kvinnan som exempelvis rent intuitivt vet hur man gör för sitt barn, 

hon tar hand om sitt barn utan svårigheter. Thompson och Walker (1989) rapporterar i sin 

studie att mammor spenderar mer tid med sina barn än vad pappor gör och många mödrar 

tycker att det finns en djupare mening i att vara mamma. Efter att en kvinna blir mamma 

slutar hon ofta att arbeta medan mannen arbetar mer. Pappan förväntas bli försörjare snarare 

än att ha förmågan till barnomsorg. Dessutom spelar det ingen roll om mamman arbetar eller 

inte då hon ändå har huvudansvaret för barnen. Enligt Thompson och Walker (1989) utgör 

föräldraskapet en stor påverkan på kvinnans minskade arbetstimmar. För kvinnor går ofta 
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familj före arbete och när kraven ökar i arbetslivet och familjelivet går ofta kvinnorna, inte 

männen, ned i arbetstid.  

Hakim (2006) i sin studie ”Women, careers, and work-life preferences” menar att 

föräldraskapet har påverkan på kvinnornas inställning till arbete. Detta leder till att hälften av 

alla kvinnor med chefspositioner i England är barnlösa. Trots att många av dem är gifta, så 

satsar de på karriären och inte på familjen. Hakim kallar dessa kvinnor för arbetscentrerade. 

De anpassar sitt familjeliv efter sitt arbetsliv. De kvinnor som vill kombinera arbetsliv och 

familj vill, enligt Hakim (2006), ha flextid som kan passa in i familjelivet och ha arbetsplatsen 

nära hemmet. Sådana kvinnor kallar forskarna anpassningsbara. De kvinnor som väljer att 

stanna hemma eller gå ned i arbetstid är en stor grupp.  

I Hill, Yang, Hawkins och Ferris (2004) studie vilken gjordes i 48 länder ”A cross-cultural 

test of the workfamily interface in 48 countries” står västvärlden mitt i en dramatisk 

förändring när det gäller arbete och familj. Forskare påstår att familjer där både kvinnan och 

männen har en karriär har ökat. Resultatet visade att arbeten med flexibilitet försvagar 

konflikten mellan arbete och familj samt bidrar till företagens vinster. Med flexibilitet menar 

de när och var arbetet kan utföras.  

Diane Reays (1999) studie ”Mothers’ Involvement in Childrens Primary Scooling” från 

Storbritannien är en kvalitativ studie med djupa intervjuer om föräldrarnas engagemang i sina 

barns skolgång. I undersökningen deltog 33 kvinnor och tre av deras manliga partners. Hon 

undersökte hur kvinnor både bevarar och utmanar genusskillnader. Undersökningen visade att 

familjer av olika klasspositioner skiljer sig åt gällande sitt engagemang och deltagande i 

barnens fostran. De har olika värderingar och prioriteringar som exempelvis kan hänföras till 

klass och kön. Studien visade att det finns klasskillnad och kan förstås i termer av skillnader i 

kulturellt kapital. Med kulturellt kapital menar Reays individernas utbildningskapital och sätt 

att prata och uppfatta saker. Dessa skillnader i kulturellt kapital producerar skillnader i klass- 

och genus. Enligt henne är familjen en primär plats för kulturell och social reproduktion och 

mammorna har en framträdande roll i barnens uppfostran jämfört med papporna. Hon menar 

att det är mammorna som har en viktig roll för social klassreproduktion och ser till att det 

kulturella kapitalet fungerar.  

Alla denna tidigare forskning visar att en kvinnlig inställning till arbete kan vara färgad av en 

mängd olika faktorer men den största orsaken beror på deras sociala bakgrund och vilka 

barndomsupplevelser de hade. Kvinnor kan dessutom både bevara och utmana 

genusskillnader och kan ha annorlunda syn på arbete under småbarnsperioden än under den 
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period när de inte hade egna barn. Utifrån detta anser vi att det är intressant att undersöka hur 

kvinnors inställning till arbetslivet påverkas av att bli förälder. 

3. Metod 

3.1 Metodval 

För att kunna undersöka hur kvinnornas inställning till arbete har förändrats genom 

föräldraskap har en kvalitativ ansats använts. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer 

för att kunna förstå kvinnorna upplevelse av den förändrade inställning, om den finns, till 

arbete. Vi vill få bättre insikt och förståelse för kvinnornas upplevelse av föräldraskapet och 

dess påverkan. Detta motiverar oss till att använda den hermeneutiska vetenskapsteorin. 

Hermeneutiken strävar efter att få förståelse för människor och deras livsvärden. Efter teorin 

försöker forskaren utifrån sin egen förförståelse, de tankar, intryck och känslor som forskare 

har, förstå forskningsobjektet subjektivt. Det hermeneutiska synsättet använder sig av den 

kvalitativa metoden (Backman 2008). Med den kvalitativa metoden går det att få en djupare 

förståelse för fenomenet än med kvantitativa metoder som är mer orsak/sambandsinriktade. 

Intervjuerna ger därför möjligheter för intervjupersonerna att redogöra detta. Att genomföra 

en deltagande observation hos intervjupersonerna är ett stort och tidskrävande arbete och 

därför anser vi att intervjuer är mer lämpade för att kunna redogöra för intervjupersonernas 

upplevelser. Med vår begränsade kunskap kring undersökningsområdet samt vår ringa 

erfarenhet i intervjuförfarande finner vi att den semistrukturerade formen var mest lämpad. 

Det induktiva förhållningssättet mellan teori och praktik har används, där resultatet har 

jämförs med aktuella teorier och tidigare forskning. 

3.2 Urval 

För att kunna hantera datamängden till studien har vi valt ut kvinnor i åldern 25–40 år med 

olika bakgrund som har barn. För att kunna diskutera kvinnornas inställning till arbetslivet 

innan och efter föräldraskapet var det även ett kriterium att de hade jobb innan och efter 

barnafödandet. Rollen som exempelvis ensamstående kan påverka synen på arbetslivet och 

saknar möjlighet till ekonomiskt eller annat stöd i samma utsträckning som de som lever med 
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någon. Därför är det även ett viktigt kriterium att kvinnorna är samboende. Ett 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval har utförts. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet görs 

på basis av vilka personer finns tillgängliga för forskaren (Bryman 2002, s. 114–115), detta 

var dock lite problematiskt då urvalsgruppen visade sig vara svår att få tillgång till enligt de 

kriterier som tidigare nämns. För att få tillgång till fler intervjupersoner har därför ett 

snöbollsurval gjorts. Snöbollsurval innebär att personer i fältet har identifierat andra som är 

lämpliga för studien (Ibid., s. 115). Snöbollsurvalet kan förknippas med viss risk att studien 

inriktas på ett visst nätverk istället för att studera ett helt fält. För att undvika denna risk och 

för att kunna nå lämpliga intervjupersoner har vi försökt att sprida urvalet genom att vi har 

bett våra kontakter, intervjupersoner och intervjupersoner kontakter rekommendera lämpliga 

personer som kan passa in i studien eller hänvisa oss vidare till andra lämpliga personer, ett 

medvetet försökt för att få en så stor variation som möjligt. Det är en fördel för att kunna öka 

tolkning och generaliserbarhet (Aspers, 2007, s. 92). Resultatet blev att urvalet delvis har 

grundat sig på personliga kontakter, dock ej från våra kontaktnät utan personer från andra 

nätverk spridda över hela Stockholmsregionen. 

Tre av kvinnorna är själva arbetsgivare. Övriga är arbetstagare eller arbetslösa. Vi har inte 

tagit hänsyn till männen över huvud taget. Ingen av kvinnorna kommer från landsbygden. 

3.3 Intervjuerna 

För att kunna besvara forskningsfrågor valde vi att göra semistrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform valdes för att skapa en gemensam ram för samtliga intervjupersonerna samtidigt 

som det finns utrymme för intervjupersonerna att kunna uttrycka sig fritt kring frågorna. Vi 

finner att det är en lämplig metod att använda då vi vill undersöka och få en djupare förståelse 

kring ämnet hos deltagarna. Studien började med en sammanställning av en intervjuguide (se 

bilaga 1) och en testintervju genomförde med mer vardagliga och enkla frågor. Allt detta 

behövdes för att kunna fatta beslut om hur huvudstudien skulle se ut. Förstudien var 

nödvändig för att knyta ihop teoretiska frågeställningar och förbättra vår intervjuguide inför 

övriga intervjuer (Aspers, 2007, s. 71–73). De frågor och svar som inte var relevanta för 

studien kunde minimeras eller helt uteslutas. Intervjutiden varade mellan 40–60 minuter i 

hemmiljö. En deltagande observation på kvinnornas hemmiljö gjordes i samband med 

intervjun. Observationer av synliga tillgångar och intervjupersoners beteenden antecknades 

även ned under intervjun vilket gjordes för att kunna skapa en bild av kvinnornas liv. Efter 

intervjuerna antecknade vi våra intryck. Innan intervjuerna startade presenterades kortfattat 
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författarna, syftet med uppsatsen och en förklaring av etiska aspekter. Förklaring av de etiska 

aspekterna presenteras i eget avsnitt. Intervjuerna började med generella bakgrundsfrågor för 

att senare ta upp mer känsliga ämnen, detta för att minska en känsla av osäkerhet som kan 

uppstå för den intervjuade i samband med intervjun. Intervjuerna spelades in vid alla 

intervjutillfällena efter godkännande av intervjupersonerna. Efter detta ställde vi några 

inledande frågor om den intervjuades egenskaper, värderingar och relationer. Dessa frågor var 

relevanta att ställa på grund av att det gav oss nödvändig bakgrundsinformation om kvinnor 

och deras interaktioner. De övriga frågor var utformade på sådan sätt för att ha koppling med 

de teoretiska begreppen. För att undvika intervjuareffekten valde vi medvetet att ställa 

kontrollfrågor. På detta sätt motverkade vi att intervjupersonen undermedvetet anpassade 

svaren efter vad den tror att vi vill höra eller hur ett svar skulle se ut. 

3.4 Bearbetning av data 

Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter intervjun eller senast dagen efter. De ämnen 

som intervjupersonerna inte berört har inte transkriberats. Efter transkriberingen har 

materialet läst igenom flera gånger, både materialet från intervjuerna och de deltagande 

observationerna, för få en helhetsbild av intervjupersonernas upplevelser. Vi sökte efter 

likheter och skillnader i materialet genom att markera det vi fann intressant och relevant för 

studien. Utifrån materialet identifierade vi tydliga skillnader mellan intervjupersonernas 

inställning till arbete. Vi valde att dela in intervjupersonerna i tre typer baserat på skillnader i 

deras inställning till arbete. För att analysera insamlat material och relatera den till vald teori 

använde vi en idealtypscentrerad analys.  Det innebär att vi konstruerade tre idealtyper med 

renodlande egenskaper utifrån det empiriska materialet (Aspers, 2007, s. 192–193). Det 

klargjordes i empiriskt material att det förekommer tre olika typer av inställningar till arbete 

bland kvinnorna. Kvinnornas egenskaper framkom i samtalet men också hur de utför sitt 

vardagsliv och hur de bedömer detta.  

3.3 Etiska överväganden 

När det gäller den etiska aspekten i denna studie har vi efterstävat att följa Forskningsetiska 

Principer (Vetenskapsrådet). De har angivit allmänna grundkrav i syfte att ta hänsyn till 

undersökningsdeltagare som utgör grunden inom forskningsområden. Individskyddskravet 

består av fyra huvudpunkter. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda 
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personer i undersökningen om syftet med undersökningen. Vidare ska forskaren informera 

berörda personer att deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att berörda personer i undersökningen har rätt att själv bestämma 

över sitt medverkande och ett samtycke ska ges av deltagaren. Ibland kan det innebära att 

forskaren måste ha samtycke från vårdnadshavare till exempel om deltagarna är under 15 år. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om enskilda individer som deltar i 

undersökningen inte kan identifieras av utomstående och hanteras så att obehöriga inte kan få 

tillgång till uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att information om enskilda individer som 

har samlats in får inte användas i annat än forskningsändamål och får inte använda i andra 

sammanhang som direkt eller indirekt kan påverka individen.  

Vid första kontakten med kvinnorna informerades om syftet med studien och även 

information om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Vid intervjutillfällena upprepades 

även denna information. Samtliga namn har avkodats och ersatts med siffror och eventuella 

personliga detaljer har ändrats för att skydda deras identitet och uppgifter som kan anses vara 

känsliga för kvinnorna. Anonymitet var även ett krav från kvinnorna för att de skulle vilja 

vara med i undersökningen och för att vi skulle få ut så mycket information och material från 

studien. Innan intervjuerna startade fick vi kvinnornas medgivande till inspelnig av intervju. 

När intervjun var färdig upprepade vi informationen om studiens syfte och upplägg och 

forskningsetiska principer. I den mån kvinnorna önskar kommer de delges den färdiga 

rapporten. 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Validiteten i denna studie syftar till hur väl undersökningen är genomförd (Bryman, 2002). 

Uppsatsförfattarnas ringa erfarenhet inom intervjumetodik kan ha bidragit till ställandet av en 

del frågor som inte hade någon anknytning till studien, men som ändå kunde ge annan 

information som var värdefull för andra delar av studien. Ingen hänsyn har tagits till mannens 

yrke i studien. Ingen av kvinnorna kommer från landsbygden. Dessa faktorer kan minska 

möjligheten att generalisera resultaten. 

Reliabiliteten i denna uppsats är direkt kopplad till trovärdigheten. God reliabilitet innebär att 

en annan forskare skulle kunna komma fram till samma resultat om studien skulle göras om 

på nytt. Studien skall vara genomförd på ett sådant sätt att resultatet inte kan uppstå av 

slumpen eller tillfällighet (Ibid.). Studiens reliabilitet kan vara svårt att uttala sig om då 
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författarna inte kan kontrollera att vid en eventuell replikation av studien skulle intervjusvaren 

vara desamma. Detta medför att det är svårt att bedöma hur hög tillförlitligheten är (Ibid.). 

Författarna kan inte heller vara helt säkra på tillförlitligheten och sanningshalten i svaren som 

fåtts. Det finns dock ingen anledning att tro att vi inte har fått sanningsenliga svar. Denna 

studie har fokus på intervjudeltagarna uppfattningar och tankar och kan inte utgöra grunden 

gentemot andra kvinnor. För att ge studien ökad reliabilitet användes kontrollfrågor, som att i 

tidigt skede ställa en fråga och senare upprepade frågan igen för att se om samma svar gavs. 

Dock är kontrollfrågor inte någon vattentät metod för att vi ska upptäcka osanna påståenden 

under en intervju. Eftersom det kunde finnas en del frågor som kan vara känsliga att få svar på 

skedde intervjuerna i hemmiljö, detta hoppas vi kunna ge ökad reliabilitet. 

3.5 Kritisk reflektion 

Det resultat som undersökningen leder till kan inte generaliseras. Orsaken till detta är att 

endast tretton personer har deltagit i undersökningen. För att få mer representativa svar till 

uppsatsens frågeställning skulle en mycket större undersökning behövas. Vi har försökt att 

vara objektiva och lämna eventuella förutfattade meningar om vad som påverkas av att få 

barn. Samtidigt har vi varit väldigt intresserade av kvinnornas inställning till arbetslivet. En 

fördel är att vi inte känner till många av intervjupersonerna. Dessa kan då fritt prata om deras 

upplevelse utan att behöva känna sig obekväma. Vi har varit noga med att ta det lugnt vid 

intervjutillfällena för att kvinnorna inte ska känna sig stressade och intervju tillfällen skedde 

ofta under frånvaror av barn. Några kvinnor i undersökningen har utländsk bakgrund och kan 

ha svårighet med språket. Det kan ha bidragit till att vi fått kortfattade svar eller svar där 

intervjupersonerna eventuellt inte förstått frågan. 

4. Resultat  

Utifrån det empiriska materialet såg vi ett tydligt mönster som ledde till att vi kunde dela in 

kvinnorna i tre olika typer utifrån deras inställning till arbete. Första typen av kvinnor har en 

karriärinriktad inställning till arbete. Denna grupp består av fyra kvinnor som har 1–2 barn. 

Samtliga kvinnor har akademisk utbildning. Andra typen av kvinnor har en arbetsinriktad 

inställning till arbete. Denna grupp består av fyra kvinnor som har 1–2 barn. Samtliga kvinnor 
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har gymnasieutbildning. Den tredje typen av kvinnor har svag inställning till arbete och stark 

prioritering av familj. Denna grupp består av 5 kvinnor som har 1–3 barn. Deras utbildning 

var blandad och varierade från endast grundskola till högskoleutbildning. 

4.1 Föräldraskapets påverkan på kvinnornas 

inställning till arbete 

För kvinnorna i studien var graviditeterna både planerade och oplanerade. Samtliga 

intervjuade kvinnor uppge att deras inställning till arbetet påverkats av att de fick barn. Dock 

skiljer sig grad och inriktningar i kvinnors prioriteringar.  

Karriärinriktade kvinnor 

Kvinnorna i denna grupp angav att det var viktigt med jämställdhet, men samtidigt använde 

kvinnorna den största delen av föräldraledigheten själva (se tabell 1). Kvinnornas motivering 

till att ta ut lång föräldraledighet var på grund av att föräldrarna värdesatte familjen högt. 

Genom att mödrarna gav upp sin karriär för familj var fäderna starkt orienterade på arbete och 

hade rollen som familjförsörjare.  

”Mamma arbetade inte eftersom föräldrarna tog detta beslut för att min mor skulle kunna 

ägna mer tid åt hushållsarbete och ta hand om barnen. Familjen var viktig. Jämlikhet: pappa 

har alltid tyckt att de var jämbördiga parter och utför sina uppgifter i livet oavsett om 

kvinnan arbetar eller är engagerad i hemmet,” säger respondent nummer 5. 

Kvinnornas motivation till fördelning av föräldraledigheten var att mannen har haft högre lön. 

Efter föräldraledigheten gick två av kvinnorna från gruppen tillbaka till heltids arbete medan 

övriga två bytte arbete till arbete med högre lön och flexiblare arbetstider. En av kvinnorna 

startade parallellt till sitt arbete en privat verksamhet. Hemma försöker kvinnorna fördela 

hushållsarbete och omsorg för barnen med sina män. De delar lika på hämtning och lämning 

på förskola och nattning av barn. Dock är det mest kvinnorna som utför de praktiska sysslor 

som att mata och bada barnen. Utifrån detta tolkar vi att på grund av att kvinnorna befinner 

sig mer med barnen blir det ändå mer barnomsorg och hushållsarbete. När barnen är sjuka 

försöker de dela ansvaret eller anlita en person som kan hjälpa till. Hemma bestämmer 

kvinnorna mer, men viktiga beslut tar de tillsammans.  
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”Partnerna måste vara ekonomiskt oberoende av varandra och äktenskap bör baseras på 

jämställdhet,” säger respondent nummer 2. 

 

Tabell 1: Föräldraledighetsfördelning mellan man och kvinna för karriärinriktade kvinnor. 

De karriärinriktade kvinnorna ansåg i intervjun att det går att kombinera familj och karriär. 

De tycker att det är fördel att ha barn, därför att de känner sig mer motiverade och ser barn 

som ett motiv till att arbeta bättre. Kvinnorna ser på sina barn som en stor motivationskälla 

och tycker att deras höga ambitioner är deras drivkraft. Deras drivkrafter är att nå hög status 

och en position med hög lön och motivet för detta är att kunna ge sina barn en bra framtid, 

större möjligheter och att göra barnet stolt över sina föräldrar. Dessa kvinnors inställning till 

arbete har inte förändrats nämnvärt efter att de fick barn. 

”Jag har inte märkt att det har varit något negativt att vara föräldraledig under 16 månader 

utan snarare tvärtom. Men att klara av en familj och karriär kräver organisering och support 

från omgivningen och med ett jämställt förhållande med sin man,” berättar respondent 

nummer 3.   

De karriärinriktade kvinnorna uppger att de prioriterar barn framför arbete, men arbetet har 

fortfarande stor betydelse. De intervjuade beskriver sig själva som aktiva, sociala och mycket 

ambitiösa personer. De vill ha flexibel arbetstid och möjlighet att inte arbeta mycket övertid.  

”Jag blev försiktigare med att byta arbete. Jag ser arbete mer som en möjlighet att tjäna 

pengar än förr… [Jag] blev mindre idealisk i mina attityder och mer familjeförsörjande… 

Jag anser att arbetet inte ska behöva ta ifrån någon tid från familjelivet. Jag söker 

arbetsgivare som har en sund inställning avseende arbetstider,” säger respondent nummer 5. 

En ytterligare motivation till arbete för karriärinriktade kvinnor är deras intressen och 

personliga utvecklingsmöjligheter i sitt arbete. De är även mycket intresserade av att få ett 

erkännande för deras egna prestationer från arbetsgivare och arbetskollegor. Genom 

löneutveckling och/eller kvinnornas hierarkiska status får kvinnorna en bekräftelse på 

arbetsresultatet.  

”...Att man trivs med det man gör och strävar efter att göra ett bra jobb, utvecklas som 

person,” säger respondent nummer 3. 
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Föräldraskapet påverkade kvinnornas framtida planer angående arbete. De karriärinriktade 

kvinnorna vill samtliga ha balans mellan arbete och privatliv. Att vara ekonomisk oberoende 

anser kvinnorna är mycket viktigt. 

”Man vet aldrig vad som kan hända en dag. Då är det bra att man inte behöver vara 

beroende av någon annan hela tiden,” säger respondent nummer 3.     

Kvinnorna i denna grupp har redan riktigt bra arbete och de är mer försiktiga med att byta 

jobb då de redan har bra arbetsvillkor, flexibel arbetstid och hög lön. 

Arbetsinriktade kvinnor 

För de arbetsinriktade kvinnorna är familjen viktig och innehar första platsen i deras 

prioriteringar. Dock tappade de inte intresse för ett intressant och utvecklande arbete och 

självutveckling. 

Alla kvinnorna i denna grupp använde största delen av föräldraledigheten (se tabell 2) och tre 

av fyra återgick till sin arbetsplats med positiv inställning. Den fjärde kvinnan valde att 

vidareutbilda sig för ökad kompetens. Kvinnorna ansåg att jämställdhet är mycket viktig. 

Samtliga kvinnor angav att deras föräldrar hade en traditionell syn på familjen.  Med 

traditionell syn menade kvinnorna att båda föräldrarna jobbade, men att mödrarna tog hand 

om hemmet och barnomsorgen, medan fäderna var huvudförsörjare och utförde 

underhållsarbete hemma. 

Kvinnorna upplever att de delar hushållsarbete och ansvar för barnen, men trots detta sköter 

kvinnorna omsorg och hushållsarbete mer än sina män med undantag för respondent nummer 

13. 

”Vi försöker båda fördela arbetet, men när jag är ledig då kan jag göra allt i lugn och ro,” 

säger respondent nummer 1. 

 

Tabell 2: Föräldraledighets fördelning mellan man och kvinna för arbetsinriktade kvinnor.  

För de arbetsinriktade kvinnorna är motivationen till arbete det starka intresset för ansvar, 

löneutveckling och balans mellan arbete och privatliv. De är även intresserade av att få ett 

erkännande från arbetskollegor och arbetsgivare. Dock har kvinnorna inget intresse för den 
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hierarkiska statusen i arbetet och har inga större ambitioner på utvecklingsmöjligheter i sitt 

arbete jämfört men kvinnorna som är karriärinriktade. 

”Jag visste att jag får mer ansvar i framtiden, min chef pratade mycket om att jag ska börja 

hjälpa henne på kontoret. Därför stannade jag kvar på min arbetsplats,” säger respondent 

nummer 1. 

Kvinnornas ambitioner till arbete blev högre efter att de kom tillbaka till arbetet efter 

föräldraledigheten. 

”Det är viktigt att tjäna mer pengar för att trygga barnens uppväxt, dock är arbete och 

karriär inte längre det enda viktiga i livet. Arbetet har fått en konkurrent. Familjen har fått 

större betydelse och går ibland före arbetet. Exempelvis när barnet är sjukt så kommer 

arbetet i andra hand. Så har det inte varit tidigare, arbetsplatsen äger mig inte längre,” säger 

respondent nummer 11 om hur hon känner. 

De arbetsinriktade kvinnornas framtida planer påverkades inte av föräldraskapet, utan de 

planerat att fortsätta som det är. Efter barnafödande ser många att det finns möjligheter att 

byta jobb, men de är försiktigare. När barnen blir äldre vill kvinnorna ha jobb som de finner 

intressant och utvecklande och kanske göra karriär. 

Svagt arbetsinriktade kvinnor 

Två av fem kvinnor i gruppen svagt arbetsinriktade delade föräldraledigheten (se tabell 3) till 

betydande del med mannen. En av dessa kvinnor gick ner till deltidsarbete och den andra 

bytte jobb för att kunna spendera mycket tid med barnen. Kvinnorna ansåg att när de bodde 

med sina föräldrar hade föräldrar en traditionell syn på familjen. Trots detta var 

jämställdheten en viktig aspekt för intervjuade kvinnor. Enligt kvinnorna värderades familjen 

och relationer till familjen väldigt högt. Vidare ansåg kvinnorna att föräldrarnas inställning till 

arbete var att få en fungerande ekonomi.  

”Mina föräldrar arbetade för att tjäna pengar för att kunna betala räkningar,” säger 

respondent nummer 12. 

Kvinnorna i denna grupp tycker att jämställdhet är viktigt och de försöker dela på 

hushållsarbete och ha ett gemensamt ansvar för familjen. De uttrycker sig ganska lika:  

”Min man och jag delar på hushållsarbete. Min man tar mer ansvar för bilen.”  

De andra tre kvinnorna använde största delen av föräldraledigheten själva och efter ledigheten 

gick de inte tillbaka till sina arbetsplatser utan blev istället arbetslösa. Två av dessa kvinnor 
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började studera till andra yrken. Hushållsarbetet har traditionell fördelning. Efter att 

familjerna skaffade barn skedde inga förändringar i hushållsarbete. Kvinnorna fortsätter utföra 

största delen. När kvinnorna från denna grupp beskriver hur de fördelar hemarbetet säger 

kvinnorna att mannen hjälper henne att stryka kläder, laga mat eller städa när de är hemma.  

 

Tabell 3: Föräldraledighetsfördelning mellan man och kvinna för kvinnor med svag arbetsinriktning. 

Efter att barnen har fötts har den ekonomiska situationen för kvinnorna i denna grupp 

försämrats. Tre av kvinnorna blev arbetslösa och en har gått ner till deltid. Den sista har bytt 

arbete och anser själv att hon har fått bättre arbetstid för att kunna umgås mer med sitt barn 

men har fått sämre lön. Kvinnorna prioriterar barn framför välbefinnande. 

”… mina barn är fantastiska gåvor som jag och min man har det största ansvaret för att de 

mår bra och utvecklas positivt… att de ska få känna sig prioriterade och värdefulla. För mig 

är det självklart att barn påverkar min inställning till arbetet. Jag prioriterar mina barn och 

familj före välbefinnande och före mitt arbete…,” säger respondent nummer 8. 

Kvinnorna med svag inställning till arbetet har svagt intresse till personlig utveckling i sitt 

arbete. Kvinnornas största motivation är att få ett erkännande från sina kollegor men inte från 

arbetsgivaren. 

Kvinnor som är svagt arbetsinriktade saknar framtidsplaner för sitt arbete. Samtliga är 

beroende av sina män, men trots detta är de nöjda med sin deltidsanställning och den låga 

lönen detta medför. Kvinnorna har inga långsiktiga planer. 

4.3 Interaktion med omgivningen och 

förändringar i privatliv och fritid 

För de karriärinriktade kvinnorna är interaktionen med omgivningen mycket viktig. Under 

kvinnornas uppväxt var de väldigt aktiva på fritiden och hade intressen inom olika områden. 

Deras sociala liv var rikt och aktivt och föräldrarna hade stora och bredda sociala nätverk.  

Samtliga kvinnor har stora och breda sociala nätverk med vilka de har aktiv kontakt. 

Kvinnorna har bra relationer med arbetskollegor och arbetsgivare. Samtliga kvinnor anser att 

deras kontakter är till hjälp för deras karriär och karriärutveckling.  
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”...arbetet har gett mig en hel del i form av korrekt kommunikation i ett team och det 

viktigaste är när jag lärde mig att kommunicera med alla administrativa strukturer,” säger 

respondent nummer 2.  

Efter barnahavande utökades det sociala nätverket med nya kontakter genom nya 

bekantskapskretsar, exempelvis via mammagruppen och dagis. Samtliga kvinnor uppger att 

det finns möjlighet till avlastning genom sambon/mannen, föräldrar och barnvakt. Kvinnorna 

upplever att möjligheten till egen fritid inte har förändrats efter banahavande. De har samma 

möjlighet till fritid och i den utsträckning som önskas. På arbetsplatsen upplever de förståelse 

och stöd från kollegor och arbetsgivare. 

”…det beror på vad arbetsgivaren har för inställning till anställda som får barn och behöver 

vara föräldralediga,” säger respondent nummer 3. 

För arbetsinriktade kvinnor är interaktionen med omgivningen viktigt. Samtliga kvinnor har 

stora sociala nätverk med vilka de har aktiv kontakt. De var vana vid att umgås mycket med 

vänner under tiden de bodde hemma med föräldrarna. Föräldrarna hade stora sociala nätverk 

och under uppväxten var kvinnorna väldigt aktiva på fritiden. Kvinnorna har bra relationer 

med arbetsgivaren men hamnar ofta i konflikt med arbetskollegor. På arbetsplatsen upplever 

de inte förståelse och stöd från kollegor och arbetsgivare. 

”Folk förstår inte att jag har småbarn. Det kommer massor med konflikter, om jag måste 

börja eller sluta tidigare eller vara hemma med sjuk barn,” säger respondent nummer 1. 

Det kan vara tufft att arbeta och ha barn därför att majoriteten på arbetsplatsen inte har barn. 

Att stanna hemma med sjukt barn kan vara väldigt stressigt därför att arbetsuppgifterna inte 

försvinner. Kvinnorna berättar att de delar på ansvaret ifall barnet är sjukt och arbetsgivaren 

har förståelse för detta, men sådana dagar kan skapa hög stressnivå på arbetsplatsen och leda 

till konflikter med kollegor.      

”Arbetsuppgifter samlas under den tid när jag stannar hemma och leder till olika konflikter 

med kollegor,” klagar respondent nummer 11.  

Efter barnahavande har kvinnornas sociala kontakt och möjlighet att umgås ofta blivit 

begränsad, genom att tiden och de ekonomiska tillgångarna har minskat. Även möjligheter till 

avlastningen med barnen är begränsad. Kvinnorna upplever dock att de har möjlighet till egen 

fritid vid behov.  
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För svagt arbetsinriktade kvinnor är deras sociala nätverk begränsat till den närmaste 

omgivningen såsom familj, närmaste vänner och arbetskollegor. Föräldrarna hade ett 

begränsat socialt nätverk vilket bestod av en homogen grupp människor i deras omgivning. 

Föräldrarna skaffade inte nya kontakter. Kvinnorna har beskrivit att de efter barnahavande har 

fått förändrade möjligheter till interaktion med andra. Tre av intervjupersonerna upplever att 

de har mindre fritid än förut. Två av intervjupersonerna upplever att de helt saknar fritid 

utanför familjen. Samtliga upplever att de har möjlighet till barnavlastning vid behov med 

hjälp av sina släktingar. Kvinnorna upplever att de har en bra relation till arbetskollegor, men 

begränsad relation till arbetsgivare. 

5. Analys 

Utifrån tidigare forskning skall vi analysera vårt empiriska material, för att kunna belysa 

intervjupersonernas inställning till arbetslivet efter barnafödande. Hur påverkar socialt stöd 

och interaktion med andra människor mödrarnas inställning till arbetslivet och möjlighet till 

karriär? Hur har kvinnornas privatliv och fritid förändrats av föräldraskapet? 

5.1 Hur har föräldraskapet påverkat kvinnornas 

inställning till arbetslivet? 

Utifrån Duvanders (2007) studie anser vi att kvinnornas inställning till arbete inte 

manifesteras av längden på föräldraledigheten utan snarare i enlighet med Hakims (2006) 

studie där kvinnor som vill kombinera arbetsliv och familjeliv vill ha flexibel eller minskad 

arbetstid. Vi bekräftar Reays (1999) resultat att kvinnornas bakgrund påverkar kvinna. Vi ser 

en tydlig koppling mellan kvinnornas föräldrars bakgrund och kvinnornas inställning till 

arbetslivet. Föräldrarnas värderingar och bilden av modersrollen som byggdes upp under 

primärsocialisationsprocessen har påverkat kvinnornas inställning till familj och arbetsliv. 

Fördelningen för hushållsarbete hos föräldrarna var traditionell medan kvinnorna i studien 

försöker fördela detta mer jämnt. Vi anser att detta kan förklaras utifrån Elvin-Novak och 

Thompsons (2001) studie som visar att det har skett en förändring i socialastrukturen i 

samhället genom att verkligheten för en svensk mamma handlar om att balansera sin vardag 
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mellan arbete och familjeliv. En ytterligare koppling finns till studien av Hill m.fl. (2004) som 

visar på att västvärlden står mitt i en dramatisk förändring när det gäller familj och arbete. 

Enligt Nordemark (2004) var arbetsfördelningen mellan män och kvinnor mycket tydligare 

förr än idag. Vår empiri visa att idag är gränserna mellan man och kvinna inte alls lika tydlig 

på detta område. Thompson och Walkers (1989) studie säger att bilder av moderskap och 

faderskap avslöjar våra gemensamma ideal, normer och förväntningar när det gäller kvinnor 

och män som föräldrar. Vidare bekräftar Thomson och Walker att mammorna spenderar mer 

tid med sina barn än vad pappa gör då många mödrar finner en djupare mening med att vara 

mamma. Intressant att notera är att trots att samtliga karriärinriktade kvinnor hade mödrar 

som var hemmafruar så har de själva inte tagit den rollen. Det empiriska materialet stöder 

även Thomson och Walker studier somw visar på att föräldraskapet har stor påverkan på 

kvinnornas minskade arbetstimmar eftersom kvinnorna sätter familjen före arbete. När kraven 

i arbetslivet och familjelivet ökar går ofta kvinnorna och inte männen ner i arbetstid. Detta 

stämmer in på kvinnorna som är arbetsinriktade och svagt arbetsinriktade.  

Kvinnorna som är karriärinriktade upplever att de delar på hushållsarbete och barnomsorg lika 

och vi upplever att det stämmer, medan trots att kvinnorna som är arbetsinriktade och svagt 

arbetsinriktade upplever att de också gör det så tolkar vi som att detta inte riktigt stämmer. 

Dessa kvinnor tar en mycket större del av hushållsarbetet. 

Våra resultat stödjer Elvin-Novak och Thomssons (2001) studie att för kvinnorna är barnens 

välmående det viktigaste och även om hon är karriärinriktad har barnen första prioritet. 

Kvinnorna som är arbetsinriktade följer slutsatserna av Nordenmark (2004) att kvinnorna 

själva väljer att arbeta deltid för att hinna med barnen och hushållsarbetet.  

Till skillnad från Duvander (2007) kan vi inte se något samband mellan längden på 

föräldraledigheten och inställningen till arbete, däremot är antalet barn högre hos de mindre 

karriärinriktade kvinnorna. 

Utifrån empiriska materialet finner vi att de svagt arbetsinriktade kvinnorna saknar framtida 

arbetsplaner. Vi anser att moderskap och faderskap är en social konstruktion som påverkas 

av yttre och inre värden, som samhällsnormer. Detta bekräftas av Reays (1999) studie som 

visar på att familjen är en primär plats för kulturell och social reproduktion där mammorna 

har en framträdande roll i barnens uppfostran jämfört med papporna. Samhällsnormerna ser 

olika ut för olika grupper och detta kan förklara en del av skillnaderna i inställning till 

arbetslivet. Kvinnorna med akademisk bakgrund har mycket oftare karriärplaner än kvinnor 

med lägre utbildning.  
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De karriärinriktade kvinnorna blir efter föräldraskapet försiktigare i sitt karriärbyggande och 

är mer försiktiga att byta arbetsplats. De satsar på att hitta säkra karriärvägar som ger höjd lön 

och status utan att innebära hög risk. Kvinnorna som är arbetsinriktade vill fortsätta med sin 

nuvarande arbetssituation, men ser möjlighet till byte av arbete och arbetsplats. De prioriterar 

att få mer tid med barnen och större flexibilitet framför högre lön. De svagt arbetsinriktade 

kvinnorna saknar helt planer på karriärmöjligheter. De ser endast arbetet som ett måste för att 

klara den ekonomiska försörjningen. 

Vi finner att föräldraskapet har påverkat samtliga kvinnors inställning till framtida arbete 

oavsett bakgrund och ställning i samhället. Intressant att notera är att kvinnorna genomgående 

tar ut och vill ta ut den större delen av föräldraledigheten. Detta stöds också av Thompson och 

Walker (1989). Det sociala stödet har en påverkan och utan detta hade inte de karriärinriktade 

kvinnorna kunnat satsa på sin karriär i samma utsträckning. 

5.2 Hur påverkar socialt stöd och interaktion med 

andra människor mödrarnas inställning till 

arbetslivet och möjlighet till karriär? 

Utifrån det empiriska materialet finner liksom Hakim (2006) och Hill m.fl. (2004) att ökad 

flexibilitet i arbetstiden förbättrar möjligheten att klara både familjeliv och arbete. I vårt 

material kan vi se att de karriärinriktade kvinnorna har stöd och avlastning i högre grad än 

övriga kvinnor. Detta kan vara en viktig komponent i deras möjlighet att satsa på karriären. 

Intressant att notera är att de mindre arbetsinriktade kvinnorna också har mindre grad av 

social interaktion än de karriärinriktade och arbetsinriktade kvinnorna. För de karriärinriktade 

kvinnorna är sociala kontakter viktiga och detta återspeglas i deras interaktion med andra och 

storleken på deras sociala nätverk och omfattningen av social interaktion. 

5.3 Hur har kvinnornas privatliv och fritid 

förändrats av föräldraskapet 

Barn är centralpunkten för modern. Moderskapet innebär att hon alltid måste finnas tillgänglig 

för sitt barn: fysiskt eller mentalt. Vårt material visar att för de karriärinriktade kvinnorna 

skedde inga stora förändringar i deras privatliv och fritid. Dessa kvinnor försöker balansera 
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sitt arbetsliv med familjeliv. Även de arbetsinriktade kvinnorna vill balansera arbetslivet med 

familjelivet, men har begränsade möjligheter till detta. Kvinnorna som är svagt arbetsinriktade 

har mindre eller saknar helt möjlighet till fritid. Utifrån materialet upplever vi att kvinnorna 

inte vill balansera arbetsliv med familjeliv. Kvinnorna som är svagt arbetsinriktade finner att 

det finns en djupare mening med att vara mamma. Thompson och Walkers (1989) studie 

bekräftar att efter att kvinnan blir mamma slutar hon ofta att arbeta eller väljer att gå ner i 

arbetstid medan mannen arbetar mer. 

6. Sammanfattning och 

avslutande diskussion 

Studiens frågeställningar har diskuterats genom analysen. Här följer en sammanfattning och 

fördjupande diskussion.  

Tidigare forskning visar att kvinnor påverkas i olika grad av föräldraskapet. Föräldraskapet 

påverkar kvinnornas sociala liv och deras inställning till arbetslivet. Vi har funnit att det är 

intressant att föräldraskapet har påverkat kvinnornas inställning till arbetslivet. Det går också 

att se hur det sociala stödet och interaktionen med andra människor påverkar mödrarnas 

inställning till arbetslivet och möjlighet till karriär. Kvinnornas privatliv och fritid har också 

förändrats av föräldraskapet.  

Vi upplever att studien har besvarat forskningsfrågorna. Endast de karriärinriktade kvinnorna 

har inte förändrat sin inställning till arbete efter att de blev föräldrar.  

En förutsättning för kvinnorna som satsar på karriären är tillgången till socialt stöd, möjlighet 

till avlastning av barnomsorgen, ett jämställt förhållande med sin man och flexibla arbetstider. 

Ett intressant resultat är att de karriärinriktade kvinnorna också anger sig ha mer tid till socialt 

umgänge och fritid än övriga kvinnor i studien. Dessutom upplever de karriärinriktade 

kvinnorna att det inte skedde några eller endast väldigt små förändringar i deras privatliv och 

fritid. Dessa kvinnor upplever att barnen motiverar dem att uppnå högre social status och en 

position med hög lön. Motivet för detta att ge sina barn en bra framtid, större möjligheter och 

att barnet kan bli stolt över sina föräldrar.  
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De svagt arbetsinriktade kvinnorna anger att deras förändringar efter barnafödande består i att 

familjen ses som ännu viktigare efter att de fick barn och gav livet en speciell mening. De fick 

en starkt minskad möjlighet till egen tid utanför familjen och för socialt umgänge och fick ett 

svagt intresse till arbetslivet.  

Alla kvinnor lyfter fram jämlikhet som ett mycket viktigt område, men endast de 

karriärinriktade kvinnor verkar hålla en relativt jämlik fördelning mellan hushållsarbete och 

barnomsorg. Övriga kvinnor tar merparten av hushållsarbetet själva. 

6.1 Vidare forskning 

För att öka konfidensen i resultaten bör en större undersökning göras med ett större och mer 

slumpmässigt urval mödrar från hela landet. Som referens bör man också studera kvinnor 

som valt att inte skaffa barn. En kvantitativ studie skulle kunna ge intressanta resultat och 

måla en bredare bild. I ett kvalitativt hänseende skulle det vara intressant att undersöka vilka 

typer av konflikter som uppstår mellan familjeliv och arbetsliv, och hur valet av yrke och 

social ställning påverkar detta. Slutligen skulle man kunna jämföra hur ensamstående och 

samboende mammor upplever konflikt mellan arbetsliv och familjeliv. Finns det några 

skillnader eller likheter och i så fall vilka?   
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8. Bilaga 

Intervjuguide 

Kan du presentera dag: 

Kan du berätta om dina värderingar om: 

- familj, arbete, karriär, utvecklande arbete. För vad arbetar du. Jämställdhet, ekonomisk 

oberoende.  

 

Kan du berätta om ditt familjeliv före ni fick barn: 

Hur länge har du och din partner varit tillsammans? 

Vem gjorde vad hemma, fördelning av arbetet i hemmet? 

Hur spenderar du din fritid? umgänge med din familj? Hans familj? 

Hur såg ditt sociala liv ut under den här perioden? Hur ofta träffade du sina vänner? 

 

Kan du berätta om ditt familjeliv efter ni fick barn: 

Var din graviditet planerad?  

Hur länge var du föräldraledig? Hur länge var pappan föräldraledig? 

Hur beslutade ni om uppdelningen i föräldraledighet? 

Har ansvarsfördelningen i hemmet ändrats efter det att ni fick barn? 

Hur delar ni upp hushållsarbetet när du återgått till arbetet? 

Hur fördelar ni ansvaret för barnet/barnen? 

Har ni möjlighet att få avlastning med att ta hand om barnen? (av vem?) 

Har du någon egen fritid utanför familjen?  

 

Kan du berätta hur ser ditt sociala liv ut idag:  

Hur ofta träffar du dina vänner, föräldrar, släktingar? 

Har du samma vänner nu som innan? 

Vilka vänner har du nu (gamla vänner, grannar, från mamma gruppen, arbetskamrater eller 

någon annan)?  

 

Kan du berätta om dit arbetsliv före du fick barn: 

I vilken bransch arbetade du? Vilken befattning hade du?  
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Hur länge du var anställd på arbetsplatsen? 

Hur föreställde du dig ditt framtida arbetsliv när du fick ditt första jobb? Blev det så? 

Vad var dina arbetsuppgifter innan din första föräldraledighet? Vad var roligast av dina 

arbetsuppgifter? 

Trivdes du med ditt arbete? Upplevde du arbetet som givande? 

Vad hade du för arbetsmässiga mål i livet? 

Vad var din huvudsakliga motivation i arbetet? 

Hur viktiga kontakter är? Har kontakter hjälpt dig i arbetslivet eller karriär? 

Vilka egenskaper är viktiga för din karriär? Har du de egenskaperna?  

Hur var kontakten med din chef? Hur ofta hade ni kontakt? 

Hur upplevde du kontakten med dina kollegor?  

Umgicks ni utanför arbetstiden? 

 

Kan du berätta om dit arbetsliv efter du fick barn: 

Tycker du att du som person förändrades efter du fick barn? 

Hur förändrades din inställning till arbete efter du fick barn? 

Hur förändrades dina ambitioner efter du fick barn? 

Hur ser ditt arbetsliv ut idag? 

Har det skett några förändringar i arbetstid? arbetsuppgifter? ansvarsområden? (andra) stora 

förändringar i ditt arbete sedan du kom tillbaka från föräldraledigheten? 

Har din löneutveckling påverkats av att du varit föräldraledig? 

Upplever du att relationen med kolleger har förändrats efter att du skaffat barn? (hur?) 

Upplever du arbetet som givande idag?  

Vad är roligast i arbetet idag? Trivs du med ditt arbete? 

Vad är din huvudsakliga motivation i arbetet?  

Vad har du för arbetsmässiga mål i livet idag? (Karriär?) 

Hur föreställde du dig ditt framtida arbetsliv?  

Upplever du att din omgivning har förväntningar på ditt arbetsliv?  

Har föräldraskapet påverkat din syn på möjligheten att byta arbete? 

Har du samma chef idag som innan din föräldraledighet? 

Hur är kontakten med din chef idag? 

 

Avslutande frågor: 

Är det något som du vill tillägga? 


