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Barnvakt

Lyx eller nödvändighet?

Sara Norrman

Sammanfattning
Syftet  med  uppsatsen  är  att  beskriva  hur  vardagen  ser  ut  för  föräldrar  som anlitar  barnvakt  via 
barnvaktsförmedling, genom att undersöka erfarenheter och attityder hos dessa föräldrar. Varför väljer 
föräldrar att anlita barnvakt via en barnvaktsförmedling? Hur ser familjernas vardagspussel ut med  
jobb,  skola/förskola och aktiviteter? Genom intervjuer med sex föräldrar  som anlitar  barnvakt  via 
förmedling, har jag undersökt dessa föräldrars erfarenheter och attityder kring företeelsen.

Tidigare forskning kring barndom presenteras, närliggande till ämnet i föreliggande uppsats. Vidare 
presenteras  Urie  Bronfenbrenners  utvecklingsekologi  som  en  teoretisk  ram  med  vars  hjälp  jag 
analyserar familjernas situation. 

Analysen visar att det är flera olika faktorer i samhället som påverkar föräldrarnas beslut att anlita 
barnvakt  via  en  förmedling.  För  fem  av  föräldrarna  medför  exempelvis  deras  heltidsarbeten  en 
tidsbrist i vardagspusslet med barnen, som har gjort att de har valt att anlita en barnvakt för att lösa 
situationen. För den sjätte föräldern handlar det om att få stöd och hjälp i en vardag där den andra 
föräldern arbetar på annan ort.

Nyckelord
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Tack!

Ett stort tack vill jag rikta till alla föräldrar som lät mig komma in i deras hem och intervjua dem om 
deras vardag.

Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Suzanne Kriström Alonzo, utan dig hade 
uppsatsen avvecklats innan jag kommit förbi svårigheterna på vägen.

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min mamma samt vänner för värdefulla åsikter kring 
språk, formulering och innehåll.



Innehållsförteckning
1. Inledning............................................................................................1

1.1 Syfte och frågeställningar...............................................................................2

1.2 Definitioner av centrala begrepp......................................................................2

2. Tidigare forskning...............................................................................2

3. Bakgrund till valet av teoretisk ansats................................................3

3.1 Teoretisk ansats............................................................................................4

3.2 Urie Bronfenbrenner.......................................................................................4

3.2.1 Mikrosystemet.........................................................................................4

3.2.2 Mesosystemet.........................................................................................5

3.2.3 Exosystemet...........................................................................................6

3.2.4 Makrosystemet........................................................................................6

3.2.5 Kronosystemet........................................................................................6

3.2.6 Kritik av Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologi........................................6

4. Metod..................................................................................................7

4.1 Metodval.......................................................................................................7

4.2 Förförståelse.................................................................................................7

4.3 Litteratursökning...........................................................................................7

4.4 Intervjuguide................................................................................................8

4.5 Urval och bortfall...........................................................................................8

4.6 Datainsamling...............................................................................................9

4.7 Bearbetning av data/Transkribering................................................................10

4.8 Metodanalys................................................................................................10

4.9 Etiska aspekter............................................................................................11

4.10 Metodologiska reflektioner...........................................................................11

4.10.1 Validitet..............................................................................................11

4.10.2 Reliabilitet...........................................................................................12

4.10.3 Generaliserbarhet.................................................................................13

5. Resultat............................................................................................13

5.1 Presentation av intervjupersonerna................................................................13

5.2 Presentation av intervjusvaren.......................................................................14

5.2.1 Arbetssituationen...................................................................................14

5.2.2 Vardagspusslet med barnvakt..................................................................14

5.2.3 Vardagspusslet utan barnvakt..................................................................15

5.2.4 RUT-avdraget och möjlighet till barnvakt...................................................15

5.2.5 Tankar och erfarenheter kring barnvakt och barnet/barnen.........................16



5.2.6 Övrigt...................................................................................................17

6. Resultatanalys/Diskussion................................................................18

6.1 Analys och diskussion av intervjusvaren..........................................................18

6.1.1 Barndom och bakgrund ..........................................................................18

6.1.2 Arbetssituationen...................................................................................18

6.1.3 Vardagspusslet med barnvakt..................................................................19

6.1.4 Vardagspusslet utan barnvakt..................................................................19

6.1.5 RUT-avdraget och möjlighet till barnvakt...................................................20

6.1.6 Förskolan, barnvakt och barnen...............................................................20

6.1.7 Övrigt...................................................................................................21

6.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologi................................................................21

6.2.1 Mikrosystemet.......................................................................................21

6.2.2 Mesosystemet........................................................................................22

6.2.3 Exosystemet..........................................................................................23

6.2.4 Makrosystemet......................................................................................23

6.2.5 Kronosystemet.......................................................................................24

6.2.6 Sammanfattning utvecklingsekologins påverkan.........................................24

7. Slutdiskussion...................................................................................24

7.1 Slutsatser...................................................................................................25

7.2 Förslag till framtida forskning........................................................................26

Referenser............................................................................................28

Bilagor..................................................................................................30

1. Informationsbrev...........................................................................................30

2. Intervjuguide................................................................................................31



1. Inledning
Då jag själv har arbetat som barnvakt via en av de större barnvaktsförmedlingarna under drygt två år 
har jag blivit  intresserad av företeelsen som sådan. Som anställd barnvakt får man via e-mail från 
förmedlingen information om aktuella ”arbetstillfällen”. Det kan vara allt från att ha en barnvakt som 
hämtar barnen på förskolan/skolan 2-4 gånger i veckan till att ha barnvakt vid speciella tillfällen så 
som bröllop och liknande eller att ha en barnvakt som tar hand om barnet hela dagar när barnet är 
sjukt. Några av dessa uppdrag har fått mig att fundera över vad det är som gör att det finns föräldrar 
som känner ett behov av att anställa/hyra in en barnvakt från ett företag för att ta hand om sina barn.

Det  finns  barnvaktsföretag  med  olika  inriktningar/specialiseringar.  De  tre  vars  hemsidor  jag  har 
studerat närmare inför uppsatsen skiljer sig åt på vissa punkter. Ett av företagen har barnvakter i olika 
åldrar och vänder sig till alla föräldrar, ett annat företag har barnvakter 50 + och även de vänder sig till 
alla föräldrar och det tredje företaget vänder sig till  föräldrar som vill  att  deras barn ska få extra 
stimulans av barnvakten då företaget specialiserat sig på barnvakter i olika åldrar som utför kreativa 
sysslor,  exempelvis,  språk,  måla,  musik  med  barnen  (NannyNu,  Nannies.se och  Barnakademin). 
Huvudsyftet med att hyra in en barnvakt verkar enligt förmedlingarna ändå vara att någon ska ta hand 
om barnen när föräldrarna av någon anledning inte kan.

I juli år 2007 klubbade riksdagen igenom RUT-avdraget, vilket betyder att olika hushållsnära tjänster, 
så som städning och barnvakt i hemmet, är avdragsgillt i deklarationen (Skatteverket, Rapport 2011:1). 
Enligt tre av de större barnvaktsföretagens hemsidor kostar det mellan 312 kronor och 490 kronor i 
timmen före RUT-avdraget, med RUT-avdraget kostar det alltså föräldrarna 156 kronor till 230 kronor 
i timmen (NannyNu, Nannies.se och Barnakademin). RUT-avdraget infördes för att  etablera en ny 
marknad och skapa sysselsättning, motverka svartarbete och skapa jämställdhet (Skatteverket, Rapport 
2011:1). Enligt Skatteverkets Rapport 2011:1, har det tillkommit många RUT-nischade företag sedan 
införandet av RUT-avdraget, vilket torde visa på att det i vilket fall har blivit vanligare att gemene 
man anlitar vita hushållsnära tjänster.

Nanny.nu och nannies.se har tagit sina namn från det engelska ordet nanny som på svenska översätts 
till  barnflicka.  En  barnflicka  är  enligt  Svenska  Akademiens  Ordbok,  (2005)  en  ung  tjänsteflicka 
anställd att ta han om barnen i hushållet, en tjänsteflicka i sin tur, är en ung flicka som är anställd i 
någons  tjänst  för  att  utföra  hushållsarbete  eller  uppassning.  Då  det  i  dagens  läge  är 
barnvaktsförmedlingarna som sköter anställningen och utbetalningen av lönen till barnvakterna anser 
jag att begreppet nanny/barnflicka inte känns socialt korrekt. Därför har jag valt att använda ordet 
barnvakt då det enligt mig inte ger en förlegad klang.

Ordet nanny har även förekommit i olika TV-serier som i huvudsak handlar om barnuppfostran. Jag 
vill genom mitt val av begrepp fastställa att det inte handlar om en barnuppfostrare som föräldrarna 
hyr in via barnvaktsförmedlingarna, det är barnvakter som ska passa barnet/barnen i hemmiljö.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att ta reda på föräldrars erfarenheter och attityder kring företeelsen barnvakt 
bland dem som valt att anlita barnvakter via barnvaktsförmedlingar.

Frågeställningarna för uppsatsen har varit:

Varför väljer föräldrar att anlita barnvakt via en barnvaktsförmedling?

Hur ser familjernas vardagspussel ut med jobb, skola/förskola och aktiviteter?

1.2 Definitioner av centrala begrepp
Barnvakt – är i denna studie en barnvakt som hyrs in av familjen via en barnvaktsförmedling. Det är 
alltså ingen person som föräldrarna hittat via bekanta eller släktingar utan en ”professionell” barnvakt.

Daghem – Eftersom föräldrarna som deltagit i denna studie omfattades av barnomsorg innan förskole-
reformen år 1998 när läroplanen för förskolan kom (Skolverket, Lpfö 98, 2010), så har jag valt att 
använda mig av begreppet daghem när det handlar om deras uppväxt.

Förskola –  har  jag  valt  att  benämna  barnomsorgen  för  barnen  vars  föräldrar  deltagit  i  studien, 
eftersom de går på förskolor efter förskolereformen, med läroplan och uppgift att lägga grunden för ett 
livslång lärande (www.skolverket.se).

Lekskola – var en barnomsorgsverksamhet ett visst antal timmar om dagen, vanligt var att barn gick 
där året innan de började skolan. Namnet på denna verksamhet har förändrats under åren, men de åren 
föräldrarna i denna studie var unga hette verksamheten lekskola.

Förskoleklass – är en skolform för sexåringar som regleras i skollagen och följer samma läroplan som 
skolan Lgr 11 (Skolverket, 2011) och blandar förskolans och skolans arbetssätt.

Skola – har jag i föreliggande uppsats valt att benämna den verksamhet som befinner sig i skolans 
lokaler, efter att skol- och förskoleklassverksamheterna slutat för dagen.

Dagmamma – benämns i denna uppsats en vuxen person som på dagtid tar hand om andra människors 
barn i sin egen bostad, medan barnens föräldrar arbetar.

Pedagog – i denna uppsats hänvisar till de personer som arbetar i förskolan, både barnskötare och 
förskollärare.

Vardagspussel – avser att ”pussla ihop” olika aktiviteter i vardagen, såsom arbete, träning, fritids-
aktiviteter för vuxna/barn, hushållsarbete och andra göromål som sker i vardagen.

2. Tidigare forskning
Forskning kring ämnet barnvakter på det sätt som presenteras i denna uppsats har jag inte stött på i 
min litteratursökning i databaser, (se avsnitt 4.3). Däremot finns det olika studier kring barndom, barns 
uppväxt samt vardagspusslet för föräldrar med små barn. Några av dessa fann jag extra intressanta att 
anknyta till min egen studie.
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Baldur Kristjánsson (2001) ingick som en av experterna i BASUN-projektet som hade till syfte att 
beskriva  och  analysera  hur  det  var  att  växa  upp  i  Norden  på  väg  in  i  det  nya  millenniet. 
Doktorsavhandlingen beskriver bland annat familjen som barndomskontext samt ser en redogörelse 
för olika perspektiv på barndom. Ett utvecklingsekologiskt perspektiv inkluderas som ett fruktsamt 
analysverktyg  av  barns  barndom.  Här  analyseras  olika  roller,  relationer  och aktiviteter  i  de  olika 
systemen  i  perspektivet,  med  inriktning  på  barndom.  För  en  närmare  beskrivning  av 
utvecklingsekologin  (se  avsnitt  3.2).  Barn  i  dagens  samhälle  ställs  redan  tidigt  inför  en  mängd 
socialisationsmål och funktioner, och att hur barnet klarar av detta är beroende av föräldrar, andra 
vuxna,  så  som  pedagoger,  far-  och  morföräldrar  och  så  vidare,  och  kommunikationen  mellan 
mikrosystemen omkring barnet (Kristjánsson, 2001). En annan aspekt som tas upp i avhandlingen är 
att föräldrars grad av utbildning är lika avgörande som yrkestillhörigheten för hur de ser på sina barn, 
hur interaktionen med barnen ser ut samt vilka mål de sätter upp för sin barnuppfostran (Kristjánsson, 
2001). Högutbildade föräldrar tenderar att interagera mer med sina barn samt i sin uppfostran överföra 
ett långsiktigt tänkande som krävs för att göra karriär, barnen blir som enskilda små projekt som ska 
utvecklas  (Kristjánsson,  2001).  Baldur  Kristjánsson  skriver  också  att  vad  som ingår  i  begreppet/ 
institutionen familj och begreppet barndom har förändrats radikalt sedan jordbrukssamhället, när barn 
i dagens samhälle inte längre behöver arbeta för att familjen ska överleva. I jordbrukssamhället bodde 
ofta ursprungsfamiljerna tillsammans med den nya familjen. I det nutida samhället är tiden bland det 
viktigaste, tiden ses som en resurs som bör utnyttjas maximalt (Kristjánsson, 2001).

Suzanne  Kriström  (2000)  undersöker  hur  förstagångsföräldrars  roller,  relationer  och  aktiviteter 
förändrats sedan de fått barn, i förhållande till deras förväntningar och tankar om föräldraskapet under 
graviditeten. En av de största förändringarna för föräldrarna i denna studie är att intervjupersonerna 
upplever tidsbrist sedan de blivit föräldrar (Kriström, 2000). Även i denna uppsats ges en redogörelse 
för hur begreppet/institutionen familj utvecklats genom åren. Flera av föräldrarna i Suzanne Kriströms 
studie var uppvuxna i Stockholm där de nu även bor nära sin ursprungsfamilj. I frågan om barnvakt 
hade  far-  och  morföräldrarnas  boende  nära  barnbarnen  betydelse  då  de  kunde  ställa  upp  som 
barnvakter (Kriström, 2000). Ett föräldrapar var relativt nyinflyttade och hade inte lika lätt att hitta 
barnvakt  åt  sitt  barn.  Detta  är  en  deskriptiv  uppsats  om  övergången  till  föräldraskapet  och  hur 
praktiska sysslor i vardagspusslet löses mellan föräldrarna.

3. Bakgrund till valet av teoretisk 
ansats
Då jag har en bakgrund med sociologiska studier finner jag det givande att studera vilka kringliggande 
faktorer som påverkar vårt sätt att agera i samhället. Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologi är en 
teori som tar hänsyn till olika samhälleliga system kring individen som direkt eller indirekt påverkar 
dennes utveckling. (Bronfenbrenner, 1979)
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3.1 Teoretisk ansats
Beroende på hur vi betraktar företeelser i vår tillvaro så påverkar det hur vi ser på forskning. Ser vi på 
vår sociala tillvaro som objektiv anses även forskning vara objektiv och beskrivande av företeelser 
som existerar utanför människors existens, objektivism (Bryman, 2011). Ser vi å andra sidan på vår 
sociala  tillvaro  som  konstruktioner  av  människor  anses  även  forskning  vara  konstruktioner  av 
företeelser,  konstruktionism (Bryman,  2011).  I  denna  uppsats  blir  det  intressant  att  utgå  från  att 
tillvaron och företeelser är konstruktioner gjorda av människorna i vårt samhälle. Det gör att denna 
uppsats är en konstruktion av föräldrarnas tillvaro genom intervjusvaren. Samtidigt har föräldrarna i 
intervjuerna konstruerat sin tillvaro med barnvakt i intervjuerna. Konstruerandet av vår tillvaro sker 
hela tiden.

I linje med konstruktionismen kan vi  placera fenomenologin.  Inom fenomenologi  som strategi  för 
samhällsvetenskaplig  forskning  handlar  det  om  att  studera  ett  fenomen,  hur  individerna  kring 
fenomenet  skapar  mening  av  och  i  fenomenet  samt  att  som  forskare  sätta  sina  förutfattade 
uppfattningar åt sidan (Bryman, 2001). Det gäller alltså att få tillgång till människors egna tankar och 
idéer och utifrån dessa försöka tolka deras handlingar (Bryman, 2011). Maurice Merleau-Ponty menar 
att vi upplever allt i vår värld genom kroppen, vi förstår allt genom kroppsliga upplevelser och så 
vidare (Merleau-Ponty, 2002). Vi skapar alltså mening i vår livsvärld genom att förstå fenomen genom 
kroppsliga upplevelser av fenomenet. Vi existerar i en värld, där världen inte är objektiv utan historia, 
utan subjektiv och påverkad av historien. Våra beslut kopplar ihop vår historia och vår framtid och ger 
vår historia en mening som följs upp av vår framtid (Merleau-Ponty, 2002). I och med fenomenologins 
omfattning av historia  och framtid,  kroppen och fenomen  i  människans  livsvärld  samt  hur  man i 
forskning tillämpar fenomenologin anser jag denna inriktning fruktbar i föreliggande uppsats.

3.2 Urie Bronfenbrenner
Enligt Bengt-Erik Andersson (1980), som översatt flera av Bronfenbrenners böcker och introducerat 
teorin i Sverige, har Bronfenbrenner inspirerats av olika teoretiska bildningar. Bland annat har han 
inspirerats av fenomenologi, interaktionism samt systemteori. Fenomenologin gör sig synlig genom 
fokus på yttre och objektiva förhållanden kring individen, interaktionismen genom fokus på samspelet 
mellan individ och miljön medan systemteorin inspirerade Bronfenbrenner till att strukturera miljön i 
olika  system som ryms  i  varandra.  (Andersson,  1980)  Dessa  olika  inriktningar  i  Bronfenbrenners 
utvecklingsekologi påverkar enligt honom individens utveckling.

Trots  att  Urie  Bronfenbrenner  (1979)  också  studerat  individens  utveckling  ur  ett  utvecklings-
psykologiskt perspektiv, anser han att för att få en mer dynamisk bild av individens utveckling måste 
man  studera  människan  i  hennes  naturliga  miljö.  Urie  Bronfenbrenner  menar  att  utvecklings-
psykologin inte har tagit  hänsyn till  individens naturliga miljö (Bronfenbrenner, 1979). Här nedan 
följer en ingående redogörelse för de olika beståndsdelarna i utvecklingsekologin.

3.2.1 Mikrosystemet

Ett mikrosystem är olika små system i samhället, så som familj, förskola, skola, arbete och så vidare 
De viktigaste elementen i mikrosystemet är aktiviteter, roller och sociala relationer (Andersson, 1980). 
Roller är det beteendet som finns associerat med olika sociala positioner (Bronfenbrenner, 1979). Det 
minsta systemet i mikrosystemet är dyaden, relationen mellan två personer, exempelvis barnet och en 
förälder. I dyaden studerar man oftast hur den ene påverkas av den andres handlingar och beteende. 
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Dock är det vanligast att man i familjer är fler än två personer, detta ger enligt Bengt-Erik Anderssons 
sammanfattning (1980) så kallade andragradseffekter, vilket innebär att den ena dyaden påverkas av 
hur en annan dyad i familjen ser ut. Han ger ett exempel på att en mammas föräldrabeteende med 
barnet  påverkas  av  att  pappan  i  långa  perioder  är  borta  från  hemmet  på  grund  av  arbete.  Urie 
Bronfenbrenner  menar  att  man  inte  kan  bortse  från  en  tredje  part  när  man  analyserar  mänskligt 
beteende eftersom en tredje part alltid påverkar, oavsett fysisk närvaro eller frånvaro (Bronfenbrenner, 
1979).

Urie Bronfenbrenner definierar olika funktionsformer för dyaden;  observational dyad,  joint activity  
dyad och primary dyad (1979, s. 56ff). Observational dyad äger rum när en av parterna visar intresse 
för  vad  den  andre  gör,  medan  den  andre  uppmärksammar  att  intresse  visas  honom/henne 
(Bronfenbrenner,  1979).  Joint  activity  dyad  äger  rum när  båda  parter  uppfattar  att  de  gör  något 
tillsammans, men det betyder inte att de gör samma sak (Bronfenbrenner, 1979). En primary dyad är 
den som fortsätter att existera även då båda parter är fysiskt åtskilda från varandra (Bronfenbrenner, 
1979).

Utanför familjen som mikrosystem hittar vi även förskolan och skolan som andra mikrosystem i nära 
förhållande till barnen. Även här handlar det om vilka roller, aktiviteter och sociala relationer som 
existerar  för  och  med  barnet.  (Andersson,  1980)  Urie  Bronfenbrenner  (1979,  s.  26)  använder  ett 
begrepp,  ecological transition.  Detta är perioder i  en individs liv då det sker större förändringar i 
roller,  aktiviteter  och/eller  relationer  som  i  sin  tur  påverkar  individens  närmiljö  (setting, 
Bronfenbrenner,  1979,  s.  22)  (Andersson,  1982).  Dessa  förändringar  beror  både  på  individuella 
faktorer  och  systemfaktorer,  och  påverkar  alltså  både  individens  roller,  aktiviteter,  relationer  och 
individens närmiljö (Bronfenbrenner, 1979).

3.2.2 Mesosystemet

Mesosystemet  innefattar  flera  mikrosystem,  de  olika  närmiljöerna  som  existerar  kring  individen 
(Andersson,  1980).  De  olika  närmiljöerna  i  mesosystemet  påverkar  varandra,  det  som hänt  i  ena 
mikrosystemet påverkar hur individen reagerar och agerar i nästa mikrosystem samt i övergången till 
detta. Hur relationerna i mikrosystemen ser ut och reagerar på andra mikrosystem påverkar individens 
upplevelse av sin situation samt utveckling. (Andersson, 1980) Det är fortfarande roller, aktiviteter och 
relationer som är i fokus (Andersson, 1980), men det är de roller, aktiviteter och relationer som sker 
mellan närmiljöerna (Bronfenbrenner, 1979).

Urie  Bronfenbrenner  urskiljer  fyra  olika  former  av  sammankopplingar  mellan  olika  närmiljöer, 
multisetting participation,  indirect linkage,  intersetting communications och  intersetting knowledge 
(Bronfenbrenner, 1979, s. 209f). Multisetting participation innebär att individen deltar i flera olika 
närmiljöer, som för ett barn kan vara hemmet och förskolan/skolan (Bronfenbrenner, 1979). Personer 
som deltar i fler än två närmiljöer kallar Urie Bronfenbrenner för  primary link, exempelvis barnet i 
förskolan och i hemmet, och andra personer som deltar i dessa närmiljöer i mindre omfattning kallas 
supplementary links, vilket i det här fallet är föräldrar som deltar i föräldramöten (Bronfenbrenner, 
1979).  Indirect  linkage  är  när  en  person  inte  aktivt  deltar  i  två  närmiljöer,  men  personen  kan 
fortfarande fungera som en mellanliggande tredje part mellan två närmiljöer, som en andra ordningens 
nätverk mellan närmiljöerna (Bronfenbrenner, 1979). Intersetting communications är kommunikation 
av  olika  slag  mellan  olika  närmiljöer,  det  kan  handla  om  telefonsamtal,  skriven  korrespondens, 
ansikte-mot-ansikte-kommunikation  och  så  vidare.  och  kan  vara  både  envägs-  och 
tvåvägskommunikation  (Bronfenbrenner,  1979).  Intersetting  knowledge  till  sist,  handlar  om  den 
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kunskap  som  finns  i  en  närmiljö  om  en  annan  närmiljö,  kunskap  från  antingen  intersetting 
communications eller via externa källor (Bronfenbrenner, 1979).

Att ta sig mellan närmiljöerna kallar Urie Bronfenbrenner (1979, s. 210) setting transition, som i sin 
tur leder till länkar mellan närmiljöerna. Om en individ tar sig mellan två närmiljöer själv är både 
övergången och  länken  solitary,  får  individen  sällskap  mellan  närmiljöerna  blir  övergången  samt 
länken  dual (Bronfenbrenner,  1979,  s  211).  Mesosystem med  många  aktiva  individer  är  multiply 
linked, medan mesosystem med enbart en aktiv individ och eventuellt få indirekt länkade individer är 
weakly linked, (Bronfenbrenner, 1979, s. 211).

Dessa  sammankopplingar  mellan  mikrosystemen  och  länkarna  dem  emellan  är  vad  som  skapar 
mesosystemet (Bronfenbrenner, 1979).

3.2.3 Exosystemet

I  exosystemet  handlar  det  om hur  olika  samhällsinstitutioner  och  andra  faktorer  utanför  de  olika 
närmiljöerna påverkar närmiljöernas utformning och möjligheter för individen i samhället (Andersson, 
1980).  Fokus ligger här på hur  dessa institutioner  och faktorer  påverkar innehållet  i  aktiviteterna, 
rollerna och relationerna i mikro- och mesosystemen (Andersson, 1980). Urie Bronfenbrenner menar 
att det i exosystemet inte handlar om individens utveckling utan om de händelser i detta system som 
påverkar  individens  utveckling  (1979).  För  att  kunna  visa  hur  exosystemet  påverkar  individens 
utveckling  menar  Urie  Bronfenbrenner  (1979)  att  man  kan  se  ett  orsakssamband  i  två  steg,  först 
kopplar  man  händelser  i  den  yttre  miljön  till  processer  i  individens  närmiljö,  sen  förbinder  man 
processer  i  närmiljön  med  de  utvecklingsmässiga  förändringarna  som  sker  hos  individen  i  den 
närmiljön. De här processerna kan även ske åt andra hållet (Bronfenbrenner, 1979).

3.2.4 Makrosystemet

Politiska beslut,  övergripande allmänna värderingar samt  de uttalade funktionerna som exempelvis 
förskolan och skolan har i samhället hör till makrosystemnivån (Andersson, 1980). Det refererar till 
kulturen och trossystemet i samhället som genomsyrar alla underliggande system (Bronfenbrenner, 
1979).  Urie  Bronfenbrenner  menar  att  man  kan  förvänta  sig  att  kulturer  är  olika  men  att  de  är 
homogena i vissa avseenden, så som typer av närmiljöer, typer av närmiljöer för utvecklingsskeenden i 
livet,  innehåll  och  organisation  av  aktiviteter,  roller  och  relationer  inom  alla  närmiljöer  samt 
kopplingarna mellan de olika närmiljöerna (Bronfenbrenner, 1979). Det framgår inte tydligt  i Urie 
Bronfenbrenners  bok  om  han  menar  alla  kulturer  i  alla  delar  av  världen  eller  om  han  menar 
västvärldens kulturer.

3.2.5 Kronosystemet

Detta system skulle man kunna referera till som tiden som går, vilket innebär att innehållet i de andra 
systemen i utvecklingsekologin är föränderligt och förhållanden som påverkar en individs utveckling 
förändras över tid. Detta innebär att alla relationer, aktiviteter och roller måste vara flexibla för att 
fungera med individens utveckling. Systemet syftar också på att omgivningen och aspekter i de olika 
systemen också ändras över tid, vilket påverkar individens utveckling. (Kristjánsson, 2001)

3.2.6 Kritik av Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologi

Den  kritik  som  finns  av  Urie  Bronfenbrenners  teori  menar  att  teorin  inte  uppmärksammar  de 
biologiska  och  kognitiva  processerna  som finns  inom individen,  i  motsats  till  exempelvis  andra 
teoretiker som Jean Piaget och Erik H Eriksson (Santrock, Woloshyn, Gallagher, Di Petta, & Marini, 
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2010). Å andra sidan menar Urie Bronfenbrenner att bland annat Jean Piaget och Erik H. Eriksson inte 
tar  hänsyn  till  den  naturliga  miljön  kring  individen  (Bronfenbrenner  1979).  Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori är omfattande vilket kan göra den svår att överblicka (Andersson, 1986).

4. Metod

4.1 Metodval
Att inta ett fenomenologiskt förhållningssätt kan bland annat innebära att man söker förståelse för ett 
fenomen utifrån en specifik aktörs perspektiv samt att  försöka beskriva verkligheten utifrån denne 
aktörs livsvärld (Kvale, 1997). Då denna studie har för avsikt att undersöka och beskriva en företeelse 
och inte förklara densamma kändes detta som ett adekvat förhållningssätt jag kunde använda mig av.

En kvalitativ ansats strävar efter att beskriva arten och konsistensen av ett fenomen (Kvale 1997), 
vilket har gjort att jag har valt att använd mig av intervjuer för att uppfylla studiens syfte. Intervjuer 
ger en möjlighet att få fram oväntade svar samt en möjlighet att gå tillbaka till tidigare svar för att 
förtydliga vid behov. Ett uttalande kan även följas upp direkt med följdfrågor. (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2003) Då jag är intresserad av intervjupersonernas utsagor och inte direkt av 
deras mimik eller liknande, valde jag att endast använda ljudinspelning.

Intervjuaren kan enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  ses  metaforiskt  som en malmletare  eller  en 
resenär,  alltså som en kunskapssamlare  eller  en kunskapskonstruktör.  För denna studie har jag en 
uppfattning om mig själv som en kunskapssamlare, samtidigt som jag, med kunskapen jag får via 
intervjuerna, vill konstruera och tolka kunskapsinformationen för andra att ta del av.

4.2 Förförståelse
Enligt Dalen (2007) måste en forskare beakta sin förförståelse innan en studie påbörjas. Då jag har 
egen erfarenhet av att arbeta som barnvakt via en barnvaktsförmedling så har jag en viss insikt i varför 
föräldrarna i familjen som jag arbetat för har behov av barnvakt. Detta har i första hand påverkat mitt 
val att studera detta och det påverkar även vilka frågor jag är intresserad av att få svar på. Det kan 
också ha påverkat mig till viss del i intervjuerna eftersom jag haft aningar om vad jag kunde ha fått för 
svar på mina frågor. Jag har dock hela tiden försökt att lägga min förkunskap i bakgrunden för att 
istället ta in all information jag fått på ett så objektivt sätt som möjligt.

4.3 Litteratursökning
För att hitta relevant litteratur samt relevanta artiklar har jag sökt i LIBRIS, Artikelsök samt Google 
och  Google  scholar.  Sökorden  jag  använde  mig  av  var;  Urie  Bronfenbrenner,  föräldraskap  och 
barnvakt. Jag använde mig även av sökord som parenthood, nanny och nannies, men det är med de 
svenska  sökorden  jag  funnit  litteraturen  jag  använt  mig  av.  Jag  har  även  genomsökt 
litteraturlistor/referenser i litteratur, artiklar och avhandlingar för att hitta annan relevant litteratur. Jag 
har även sökt på skatteverkets hemsida efter information om RUT-avdraget. I första hand har jag letat 

7



förstahandskällor,  alltså  material  skrivet  av  författaren  till  teorierna.  Enbart  vid  tillfällen  då 
förstahandskällor inte gått att få tag på, har jag använt mig av andrahandskällor.

4.4 Intervjuguide
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide, (se bilaga 2). På grund av intentionen med studien 
valde jag att  konstruera en semistrukturerad intervjuguide,  en guide indelad i  olika områden eller 
teman med underliggande frågor för att utforska området/temat, men utan rigid struktur för i vilken 
följd  frågor  och  teman  kan  besvaras  (Esaiasson  m.fl.,  2003;  Bryman,  2011).  Jag  konstruerade 
intervjuguiden på detta sätt eftersom jag för studien har några frågor jag önskar svar på, samtidigt som 
jag vill vara öppen för andra svar på frågor jag inte ens ställt. Dock har det ingen betydelse när under 
intervjun de olika frågorna besvaras, så de tjänar både som uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 
specificerande  frågor  och  direkta  frågor  (Kvale,  1997;  Bryman,  2011).  En  semistrukturerad 
intervjuguide ger  en bra  möjlighet  att  styra  in  intervjun  på  frågor  som rör  intervjuarens  intresse, 
samtidigt  som  den  är  öppen  för  intervjuaren  att  förflytta  sig  mellan  frågorna  och  följa 
intervjupersonens tankegångar istället för att bryta dem genom att ställa nästa fråga i intervjuguiden 
(Esaiasson m.fl., 2003).

4.5 Urval och bortfall
Urvalet av intervjupersoner har skett strategiskt då det varit en specifik grupp som varit av intresse för 
studien (Esaiasson m.fl.,  2003).  Strategiskt  urval  innebär att  välja ut  personer som lämpar  sig för 
studien, detta är fruktbart när man är ute efter erfarenheter och attityder hos en viss grupp individer 
(Esaiasson m.fl., 2003). Eftersom jag via andra barnvakter hos några av de större barnvaktsföretagen 
har  hittat  intervjupersonerna  för  studien  har  jag  använt  mig  av  en  form  av  bekvämlighetsurval 
(Esaiasson m.fl., 2003). Att göra ett bekvämlighetsurval innebär att på enklast möjliga sätt få tag på 
deltagare till sin studie (Esaiasson m.fl., 2003). Jag har alltså först kontaktat mina vänner som arbetar 
som barnvakter för att genom dem få tag på föräldrar som kan tänka sig att delta i studien. Att jag inte 
letat  föräldrar  till  studien  genom  någon  barnvaktsförmedling  har  att  göra  med  deras 
sekretessförordningar på företagen. Barnvaktsförmedlingarna kunde inte ge ut e-mailadresser till mig 
och de kunde heller inte skicka ut ett mass-e-mail till olika föräldrar med tanke på att föräldrarna då 
kan se varandras e-mail-adresser och sekretessen äventyras.

För denna studie har det varit mycket svårt att få tag i intervjupersoner. Med tanke på resultatet av 
studien kan vi se att de intervjupersoner som har deltagit har haft fullbokade agendor och inte så lätt 
att klämma in oväntade händelser. Detta kan ha varit fallet för en del av de föräldrapar som avböjt att 
delta i studien. Jag började kontakta föräldrar redan i november men väntan på svar från några gjorde 
att tiden gick och när svaret sedan kom var det ett nej. Detta gjorde att jag fick leta nya kontakter i 
slutet av november och början på december. Då var vi inne i advent och många föräldrar hade ännu 
mer på agendorna med luciafiranden, julklappar, julmat och liknande, vilket gjorde det ännu svårare 
att hitta familjer som hade tid för en lärarstudent. Detta har gjort att jag varit tvungen att nöja mig med 
sex intervjuer, när jag hade ambitionen att ha minst åtta intervjuer. Å andra sidan hade åtta intervjuer 
inte  gjort  denna  uppsats  mer  generaliserbar  än  vad  den  är  nu med  sex intervjuer  men  dock mer 
nyanserad (se avsnitt 4.10.3).

Med tanke på att jag fått tag på intervjupersoner genom detta urval har det resulterat i ett åldersspann 
bland både föräldrar och barn, vilket kan innebära både skillnader i  var  föräldrarna befinner sig i 
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karriärstegen, barnens behov av tillsyn och så vidare. Fördelarna med åldersspannet på föräldrar och 
barn är att det ger en bredare bild av varför behovet av barnvakt finns. Då intentionen med uppsatsen 
är att beskriva vardagspusslet för föräldrar som anlitar barnvakt via barnvaktsförmedling är det till 
fördel att det är skillnader i föräldrarnas och barnens ålder. Skillnaden i antal barn i familjerna kan 
också bredda bilden av behovet att anlita barnvakt.

Jag  har  intervjuat  sex  föräldrar  i  fyra  familjer,  två  pappor  har  inte  intervjuats.  Deltagandet  i 
intervjustudien är  frivilligt  och en pappa ville  inte  intervjuas,  detta  måste  respekteras.  Den andra 
pappan arbetar på annan ort och hade därför svårt att boka intervju, framförallt så nära inpå julhelgen 
som jag fick kontakt med just denna familj. Det hade självklart gett en tydligare och mer nyanserad 
bild av familjens situation om dessa pappor deltagit i studien, dock är det fortfarande intressant att ta 
del av mammornas bild av deras vardag med barnvakt.

4.6 Datainsamling
Före  intervjuerna  fick  deltagarna  ett  informationsbrev  med  information  om  mig,  studien  och 
Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet,  2002),  (se Bilaga 1,  samt  avsnitt  4.9).  I  detta 
informationsbrev fanns även möjlighet för intervjupersonerna att skriftligen samtycka till att delta i 
undersökningen. Alla intervjupersoner har fått samtycka till att delta innan vi genomfört intervjuerna, 
efter att de via mail tackat ja till att delta i studien. Intervjuerna med föräldrarna ägde rum mellan 
14/11-15/12-2011 och varade mellan 30 och 60 minuter.

Intervjuerna har skett på platser valda av intervjupersonerna, detta för att de ska känna sig så bekväma 
som möjligt.  Valet av plats för intervjuer har betydelse då det kan påverka hur intervjupersonerna 
svarar (Esaiasson m.fl., 2003). Har de själva valt platsen torde de känna sig tillräckligt bekväma i 
situationen för att kunna svara så ärligt som möjligt, dock finns det alltid risk för intervjuareffekt, 
alltså att intervjupersonerna omedvetet påverkas på ett eller annat sätt av mig som person (Esaiasson 
m.fl., 2003). Alla intervjupersoner har bjudit in mig till deras hem. Det finns både för- och nackdelar 
med detta. Att vara på hemmaplan kan göra att man känner sig trygg och säker. En nackdel jag har 
upplevt är att  barnen varit  hemma och närvarande i  intervjusituationen vilket i  vissa fall  har stört 
intervjupersonernas koncentration, ibland även min. Då vi å andra sidan inte avhandlat särskilt känslig 
information  verkar  det  inte  som att  intervjupersonerna  har  haft  svårt  att  återgå  till  intervjun  och 
frågorna snabbt, samma sak för mig. Jag har bett om att få spela in intervjuerna med diktafon och alla 
intervjupersoner  har  godkänt  detta.  Att  det  finns  en  form  av  inspelningsapparat  närvarande  kan 
självklart  påverka  intervjupersonernas  svar  då  de  kan  känna  sig  lite  obekväma  med  att  spelas  in 
(Esaiasson  m.fl.,  2003).  Dock  upplever  jag  det  som  att  mina  intervjupersoner  har  ”glömt  av” 
diktafonen  efter  inledningsfrågorna.  Under  intervjuerna  har  jag  haft  intervjuguiden  att  föra  små 
anteckningar  på  för  att  jag  ska  komma  ihåg  att  fråga  om något  eller  för  att  anteckna  tiden  på 
diktafonen  för  ett  specifikt  svar.  Jag  har  valt  att  använda  mig  av  en  diktafon  för  att  jag  i 
intervjusituationen ska kunna lyssna koncentrerat med möjlighet att ställa adekvata uppföljningsfrågor 
och inte behöva fokusera på att anteckna allt intervjupersonerna säger. (Esaiasson m.fl., 2003)

Föräldrarna har intervjuats var för sig men i så nära anslutning till varandra i tid som möjligt för att de 
inte ska diskutera intervjufrågorna de precis besvarat, med varandra. För studien är det intressant vad 
föräldrarna personligen tycker  och tänker  kring  att  ha  barnvakt,  inte  vad  de tillsammans  kommit 
överens  om angående  anlitandet  av  barnvakt.  Olika  personer  kan  ha  olika  tankar  som  påverkar 
besluten trots samma agerande.
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I intervjusituationen har jag först berättat muntligt lite om mig själv, studiens syfte samt informerat 
muntligt  om  Vetenskapsrådets  etiska  principer  (Vetenskapsrådet,  2002)  för  intervjupersonernas 
deltagande i studien. Därefter har jag startat diktafonen och ställt de första inledande frågorna. Ett 
problem som kan uppstå i intervjusituationer för nybörjare är att intervjuaren ställer sina frågor i en för 
snabb följd och då hinner inte intervjupersonen med att fundera och reflektera (Esaiasson m.fl., 2003). 
Jag har försökt undvika detta genom att vara tyst efter svaren jag fått från intervjupersonerna för att ge 
dem tid att  fundera och reflektera och eventuellt  komma på något mer  kring ämnet.  Intervjuarens 
mimik och utseende kan påverka hur intervjupersonen svarar på frågorna och hur han/hon känner sig i 
situationen (Esaiasson m.fl.,  2003).  Jag har hela tiden fokuserat på att  ge ett  lugnt och intresserat 
uttryck för att intervjupersonerna ska känna sig bekväma med mig och kunna berätta det de vill.

Esaiasson m.fl. (2003) diskuterar begreppet teoretisk mättnad som ett ”mått” på om undersökningen är 
”färdig”.  Med teoretisk  mättnad  i  intervjustudier  menar  Esaiasson  m.fl.  (2003)  att  det  inte  fram-
kommer nya svar på frågorna som ställs, man kommer till punkten där insamling av ny data inte längre 
ger  ny  information  (Bryman,  2011).  I  föreliggande  studie  kan  jag  inte  hävda  teoretisk  mättnad 
eftersom jag enbart har sex intervjupersoner. Mer om detta i (avsnitt 4.10.2).

4.7 Bearbetning av data/Transkribering
I så nära anslutning som möjligt till intervjutillfället har jag transkriberat intervjuerna, detta för att med 
intervjun i färskt minne bättre kunna minnas helhetsintrycket av intervjun och dessutom med chans att 
minnas vad intervjupersonerna svarat om det skulle visa sig att diktafonen inte fått med allt som sagts 
(Dalen,  2007).  Det  finns  olika  nivåer  på  noggrannhet  vid transkribering (Kvale,  1997).  Vid mina 
transkriptioner har jag valt att skriva hela meningar, autentisk ordföljd och så sammanhängande som 
möjligt eftersom mitt intresse ligger i innehållet i det som sägs, inte hur det sägs (Kvale, 1997). Efter 
första  transkriberingen  har  jag  lyssnat  igenom inspelningen  igen  för  att  försäkra  mig  om att  jag 
transkriberat så noggrant som möjligt.

4.8 Metodanalys
För analys av intervjumaterialet finns flera olika metoder. För denna studie har jag valt två former, 
meningskoncentrering samt meningskategorisering. Varför jag valt dessa metoder kommer sig av mitt 
intresse för vad som sägs och att jag därmed gör en tematisk analys (Bryman, 2011) av materialet. För 
detta ändamål anser jag att meningskoncentrering och -kategorisering lämpar sig bra.

Meningskoncentrering innebär att långa svar på intervjufrågorna koncentreras ner till korta, kärnfulla 
fraser,  meningsenheter,  för  att  göra  materialet  överskådligt.  Därefter  kan  svar  på  studiens  fråge-
ställningar sökas i  meningsenheterna för  att  därefter  kunna ge en helhetsbild av intervjun (Kvale, 
1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Vissa tidsangivelser har gjorts vid specifika uttalanden för att jag 
lättare  ska  hitta  dessa  vid  eventuella  omlyssningar  av  materialet.  Meningskategorisering  i  sin  tur 
innebär att dela in uttalanden, från en intervju till exempel., i olika kategorier för jämförelse av de 
olika intervjupersonernas svar (Kvale, 1997). För den här studien har meningsenheterna kategoriserats 
utifrån frågor från de olika temaområden och frågor jag använt mig av i intervjuguiden. En och samma 
meningsenhet kan kategoriseras i olika kategorier. De kategorier jag valt att sortera efter är: Barndom, 
Arbete, Vardagspussel nu, Vardagspussel utan barnvakt, RUT-avdraget, Tankar och erfarenheter kring 
barnvakt och barnet/barnen samt Övrigt. Jag gjorde denna uppdelning av kategorier ur mina tema-
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områden för att så klart som möjligt beskriva föräldrarnas erfarenheter och attityder så att läsningen 
och analysen av svaren skulle bli så tydlig som möjligt.

Direkt efter transkriberingen genomförde jag meningskoncentreringskodningen av materialet då det 
kan öka förståelsen för materialet samt göra materialet överskådligt och därmed undvika känslan av 
för mycket material (Bryman, 2011).

Bearbetningen av data har jag gjort genom den hermeneutiska cirkeln, där betydelsen av delarna, de 
koncentrerade  meningarna,  påverkar  betydelsen  av  hela  intervjun,  vilket  påverkar  delarna  och  så 
vidare. (Kvale, 1997). Jag har alltså läst intervjutranskriptionerna i sin helhet, därefter delar för analys 
och åter igen helheten, som en cirkel.

4.9 Etiska aspekter
Vid humanistisk forskning har vetenskapsrådet fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) som bör 
följas. År 2011, när denna uppsats var under framställning, kom vetenskapsrådet ut med en reviderad 
och mer utförlig skrift kring forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har tagit del av denna skrift, 
men för tydligheten kring de fyra etiska kravens skull, har jag valt att referera till den äldre skriften. 
Den äldre versionen ger en väldigt tydlig och klar bild av vad som krävs av en forskare.

I informationsbrevet fick föräldrarna information om mig, studiens syfte, vad som förväntades av dem 
om de ville delta samt information om att deras deltagande är frivilligt och anonymt samt att de när 
som helst under intervjuns och uppsatsskrivandets gång kan ångra sin medverkan. Jag har alltså gjort 
följande:

Informationskravet uttrycker  att  man  ska  informera  om  studiens  syfte,  hur  deltagarens  roll  och 
medverkan ser ut, att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst, samt att informationen 
jag får inte kommer att användas i något annat sammanhang än studien. Detta gjorde jag genom ett 
informationsbrev till intervjupersonerna och muntlig information före intervjun.

Samtyckeskravet har  uppfyllts  genom  skriftliga  godkännanden  och  alla  intervjupersoner  har  fått 
information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan avbryta 
sin medverkan.

Konfidentialitetskravet innebär att utlova anonymitet till deltagarna i studien. Jag använder alltså inga 
namn och ger en beskrivning av personerna som inte ska avslöja information som kan röja intervju-
personernas identiteter. All personlig information och personuppgifter förvaras på sådant sätt att ingen 
utomstående ska komma åt uppgifterna.

Nyttjandekravet innebär att all information som samlas in för en studies syfte enbart ska användas i 
den studien och inte får användas i kommersiellt syfte. Jag har även erbjudit mina intervjupersoner att 
ta del av uppsatsen när den är färdig.

4.10 Metodologiska reflektioner

4.10.1 Validitet

Det finns lite olika definitioner av validitet. Jag tänker först diskutera vad som kan kallas resultat-
validitet, om jag undersöker det jag avsett att undersöka (Esaiasson m.fl., 2003). Studiens syfte var att 
undersöka erfarenheter och attityder kring företeelsen barnvakt och detta anser jag är uppfyllt genom 

11



intervjuer med mina intervjupersoner. Denna form av validitet ligger inom begreppet intern validitet 
som också innefattar om undersökningsverktygen är adekvata för undersökningen (Esaiasson m.fl., 
2003). Åter igen, jag har genomfört intervjuer med intervjupersoner relevanta för området vilket torde 
göra deras svar intressanta och därigenom gör de verktyget,  intervju, tillförlitligt. Enligt LeCompte 
och Goetz refererad i  Bryman (2011) handlar intern validitet  även om att  forskarlaget har en god 
överrensstämmelse  mellan  observationer  och  teorier.  Då  det  enbart  varit  jag  som  intervjuat 
intervjupersonerna kan man säga att detta höjer den interna validiteten, samt att intervjupersonerna 
inte har påverkats olika på grund av olika intervjuare.

Extern validitet handlar om huruvida resultaten i denna studie kan generaliseras till den ursprungliga 
populationen (Bryman, 2011; Esaiasson m.fl., 2003), i detta fall föräldrar som anlitar barnvakter via 
barnvaktsförmedlingar. Då det i denna studie är ett väldigt litet urval av populationen kan jag inte dra 
några generaliserande slutsatser. Vad vi kan göra är att lära oss om hur dessa intervjupersoners liv ser 
ut och se denna studie eventuellt som en form av förstudie för vidare forskning, (se avsnitt 7.2).

4.10.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att en annan forskare, med samma metoder som jag använt mig av, ska kunna 
genomföra  samma  studie  och  få  samma  resultat,  samt  om metoderna  som använts  inte  genererat 
slumpmässiga fel, metoden är tillförlitlig (Kvale, 1997). Reliabilitetsbegreppet kan brytas ner i fyra 
underbegrepp; kongruens,  precision, objektivitet och konstans (Trost, 2005). I intervjustudier innebär 
kongruens att ställa olika frågor om samma företeelse för att få fram fler nyanser (Trost, 2005). Detta 
har jag sökt  uppnå genom att  vara lyhörd och lyssna noga under intervjuerna för att  kunna ställa 
adekvata uppföljningsfrågor. Detta hänger också nära samman med precisionen, att inte tro att man har 
förstått vad intervjupersonen menat förrän man är säker på att man har förstått och kontrollerat detta 
(Trost, 2005). Detta kan även göras genom att göra små sammanfattningar för att kontrollera om man 
uppfattat intervjupersonen rätt, vilket jag har sökt göra. Genom att ha ett avsnitt med presentation av 
intervjusvaren och därefter ett avsnitt med analys och diskussion av intervjusvaren ger jag läsaren en 
möjlighet till att tolka svaren på sitt eget sätt och samtidigt fundera över mina tolkningar. På detta sätt 
hoppas jag öka objektiviteten i studien. Konstans är svårt att uppnå i intervjustudier då människor inte 
är  statiska  och  därmed  kan  ändra  åsikter  och  uppfattningar  över  tid.  Därför  är  den  här  delen  av 
reliabiliteten inte särskilt hög, men då intresset är kartläggning av en företeelse i dagens samhälle är 
det heller inte lika viktigt med hög konstans.

Då jag har varit ensam om att intervjua, transkribera och analysera har inte intervjupersonerna eller 
materialet påverkats olika på grund av att det varit flera personer som genomfört de olika stadierna i 
studien (Kvale, 1997). Dock finns det alltid risk att en ensam forskare gör samma systematiska fel i 
genomförande eller analys (Kvale, 1997). Jag har försökt undvika detta genom att efter transkribering 
lyssna igenom intervjun igen för att försäkra mig om att jag inte har transkriberat fel.

Som jag nämnt tidigare handlar teoretisk mättnad om att samla in tillräckligt mycket data så att det 
tillslut inte framkommer någon ny information. Om en studie uppfyller teoretisk mättnad kan man anta 
att reliabiliteten för den studien är hög, eftersom man troligtvis inte kan få fram mer information om 
det man undersöker (Esaiasson m.fl., 2003). För detta finns det dock inga garantier. Då jag enbart har 
sex  intervjupersoner  kan  denna  studie  inte  uppfylla  begreppet  teoretisk  mättnad  med  tanke  på 
populationens storlek som dessa intervjupersoner är plockade från, barnvaktsförmedlingen NannyNu 
har exempelvis 500 barnvakter aktiva i minst lika många familjer.
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4.10.3 Generaliserbarhet

För  att  ett  resultat  ska  vara  generaliserbart  behöver  informanterna  för  studien  vara  slumpmässigt 
utvalda samt ett visst procenttal av populationen för att på bästa sätt kunna representera populationen 
(Esaiasson m.fl., 2003). Mina sex intervjupersoner är för få och utvalda strategiskt och representerar 
därmed inte populationen, därför går det inte att dra några generaliserande slutsatser utifrån denna 
studie.  Men med ett  deskriptivt  och kartläggande tillvägagångssätt  är  heller  inte en generalisering 
intressant.

5. Resultat

5.1 Presentation av intervjupersonerna
Familj A bor i en av Stockholms norrförorter, de är i 45 årsåldern och har två döttrar, sex och åtta år. 
Mamman är VD och pappan har en chefsbefattning. Båda är uppvuxna utanför medelstora städer i 
Sverige,  mamman  är  ensambarn  och  pappan har  en  syster.  Mamman  var,  fram tills  hon  började 
lekskolan vid fem och ett halvt års ålder, hemma med sin mamma. Eftersom mamman är ensambarn 
anser hon att det är bra att skaffa minst två barn, om man ska skaffa barn. I denna familj var det enbart 
mamman som ville delta i en intervju, därav mindre information om pappan och ingen information om 
hur han ser på familjens situation. De har haft barnvakt till sina döttrar i sju år.

Familj B bor i en västerförort till Stockholm, de är i 35-40 årsåldern och har två döttrar, två och sex år 
gamla. Mamman arbetar med personalfrågor och pappan på en bank. Bankens anställda med barn får 
som löneförmån subventioner för att kunna anlita barnvakt. Mamman är uppvuxen med sin lillasyster i 
två länder i Europa innan hon kom till Sverige när hon var 10 år. Hon var hemma med sin mamma och 
lillasyster  innan hon började lekskola.  Pappan är  uppvuxen med sin lillasyster  i  ett  litet  samhälle 
utanför en annan storstad i Sverige och gick hos dagmamma varannan vecka och var annars hemma 
med sin mamma. De har haft barnvakt till sina barn i snart två år.

Familj C bor i Stockholms innerstad, de är i 30-35 årsåldern och har en dotter på tre år. Pappan har en 
chefsbefattning och mamman är statligt anställd. Båda är uppvuxna ”på landet” utanför medelstora 
städer i Sverige med sin familj och sina äldre syskon. De gick båda hos dagmamma innan de började 
skolan,  med  skillnaden  att  mammans  dagmamma  var  hennes  egen  mamma  och  pappan  hade  en 
dagmamma en bit bort från hemmet. De har haft barnvakt till sin dotter i drygt ett år.

Familj D bor i Stockholms innerstad, de är i 35-45 årsåldern och har fyra barn mellan tre månader och 
fem år. Mamman är uppvuxen i en norrförort till Stockholm med sin mamma och lillebror, mormor 
bor i närheten. Pappan arbetar på annan ort i veckorna men är hemma under veckosluten. Eftersom 
pappan arbetar på annan ort är det enbart mamman som deltagit i intervju, därav mindre information 
om pappan och ingen information om hur han ser på familjens situation. Familj D har haft barnvakt i 
cirka ett år.
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5.2 Presentation av intervjusvaren
Här presenteras informanternas svar utifrån intervjufrågorna (se Bilaga 2, Intervjuguide). Istället för 
fingerade namn har jag valt att koda föräldrarnas svar med bokstäverna A till D, där mammornas och 
pappornas  svar  i  samma  familj  står  i  anslutning  till  varandra.  Svaren  som  presenteras  här  är 
sammanfattningar av intervjusvaren, detta för att ge en beskrivande och nyanserad bild av familjernas 
situation.

5.2.1 Arbetssituationen

Hos familj  A har båda föräldrarna högt uppsatta positioner på sina arbeten. Mamman upplever att 
hennes VD-tjänst kräver mycket av henne. Hon reser ofta till olika städer i Sverige, vilket då innebär 
långa arbetsdagar och ibland även övernattning på annan ort. Då det är ett relativt litet företag hon 
arbetar på menar hon att detta kräver att hon inte bara utför en VD:s uppgifter utan även går in i andra 
tjänster  på  företaget.  Hon menar  att  hon  som VD har  närvaroplikt  och fulla  arbetsdagar,  och då 
fungerar det inte att hämta barnen varje dag. Båda föräldrarna arbetar heltid.

Mamman i familj B har ett arbete som ibland kräver sena kvällar och då och då några få resor som 
emellanåt inbegriper övernattning. Hon menar att det går i perioder hur mycket hon har att göra och 
hur mycket tid arbetet fordrar. Pappans arbete kan också fordra sena kvällar, annars kräver arbetet inga 
resor eller engagemang utanför arbetstiden. Båda två arbetar heltid.

Både mamman och pappan i familj C har kontorstider. Pappan måste vara vissa tider på kontoret men 
kan bestämma om han ska öppna eller stänga kontoret. Mamman har mer flexibla tider och kan även 
arbeta hemifrån om det skulle behövas, vilket gör att hon kan arbeta på kvällen när dottern somnat 
eller hemifrån om dottern är sjuk. Dock innebär hennes arbete att hon ibland arbetar helger. Mamman 
och pappan arbetar heltid.

I familj D är mamman mammaledig sedan fem år och pappan arbetar på annan ort från måndag till 
torsdag.

5.2.2 Vardagspusslet med barnvakt

I familj A planerar familjen sin vecka utifrån mammans arbetsschema, då hon har närvaroplikt. I första 
hand försöker hon boka barnvakten de dagar hon vet att hon själv absolut inte kan hämta barnen på 
skolan och sedan löser hon och pappan resten av dagarna sinsemellan.  Barnvaktens uppgift  är att 
hämta döttrarna i skolan, leka och ordna mat åt flickorna, tills någon av föräldrarna kommer hem.

Hos familj B har de för det mesta fasta dagar, barnvakten hämtar två dagar i veckan och mormor, 
mamma och pappa hämtar en dag var. Detta förändras ifall någon blir sjuk eller något annat inträffar. 
Efter  påpekanden från  barnens  förskola  om att  barnen hade långa  dagar  valde  familjen  att  anlita 
barnvakt. Deras barnvakt hämtar döttrarna på förskolan, leker och ordnar mat åt flickorna, tills någon 
av föräldrarna kommer hem.

Familj C har barnvakt till sin dotter två gånger i veckan, ofta fasta dagar då barnvakten nu följer med 
dottern på en sångaktivitet. Mamman och pappan turas om resten av dagarna, den som hämtar har inte 
lämnat  dottern  på  morgonen.  Cirka  en  gång  i  månaden  kommer  farmor  och  farfar  och  hämtar 
barnbarnet på förskolan. De anpassar tider och turer efter pappans schema eftersom han har mer fasta 
tider än mamman. Valet att anlita barnvakt gjordes efter att personalen på dotterns förskola påpekat att 
hon ofta var trött och kanske behövde vara kortare dagar på förskolan.
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Eftersom pappan i familj D arbetar på annan ort är mamman ensam med de fyra barnen fyra dagar i 
veckan och resterande dagar är familjen samlad. Tre av dagarna som pappan är borta och arbetar har 
mamman  en  barnvakt  som hjälper  henne  på  morgonen  när  hon  ska  ta  de  tre  äldsta  barnen  till 
förskolan. Barnvakten är även där en eftermiddag i veckan då de tillsammans kan gå till parken med 
barnen och leka.

5.2.3 Vardagspusslet utan barnvakt

När frågan hur de skulle göra utan barnvakt kommer upp i intervjun med mamman i familj A utbrister 
hon:  ”Nej  men det hade ju inte gått!”.  Som deras situation ser  ut,  med de arbeten de har,  menar  
mamman att de inte skulle klara vardagen utan en barnvakt som hämtar döttrarna två dagar i veckan. 
Lösningen om de inte hade haft möjlighet att ha barnvakt skulle kunna vara att de fick skaffa andra 
arbeten. Samtidigt menar mamman att om hon vill ha ett arbete som matchar hennes utbildning, så är 
hon medveten om att ett sådant arbete kräver mycket av henne. Hon reflekterar över att familjer som 
inte anlitar barnvakt enligt henne ofta bor nära sina ursprungsfamiljer och kan får hjälp av dem.

I familj B säger både mamman och pappan att utan barnvakt hade de behövt gå ner i tid, eftersom det 
inte hade fungerat med så långa dagar på förskolan för barnen. Pappan uttrycker till och med att han 
hade ställt kravet på sig själv att arbeta deltid om familjen inte haft barnvakt. Han menar att det finns 
andra sätt att pussla ihop vardagen på. Pappan tänker dock att om man tycker att det är roligt att arbeta 
och har ett intresse av att utvecklas på arbetet så är det mycket enklare att göra det om man arbetar 
heltid.  Där  tycker  han att  deras  barnvaktshjälp ger  dem båda förutsättningar  att  arbeta  heltid  och 
därmed chans att utvecklas på arbetet.

Mamman i familj C menar att om de inte hade kunnat anlita barnvakt och dottern fortsatt vara trött på 
förskolan så hade de behövt överväga att någon av dem skulle ha gått ner i arbetstid. Nu menar hon 
dock att dottern är så stor, så de vet ännu inte om de ska anlita någon ny barnvakt när deras nuvarande 
slutar. Pappan funderar kring andra lösningar, om hans föräldrar skulle ha kunnat hämta oftare trots att 
de bor  i  en annan stad,  eller  om de hade kunnat  gå ihop med en annan familj  på  förskolan och 
regelbundet hämta varandras barn. Han konstaterar dock att det nog hade varit jobbigare för dottern 
om hon fortsatt haft långa dagar på förskolan.

För mamman i familj D är barnvakten en avlastning för henne med de fyra barnen. Hon menar att det 
skulle fungera även utan barnvakten, men att barnvaktens närvaro gör så att hon kan fokusera på ett 
enskilt barn när det finns en annan vuxen som också ansvarar för barnen. Senare i intervjun hävdar 
hon dock att det inte hade fungerat om hon inte kunnat ta in hjälp från en förmedling.

5.2.4 RUT-avdraget och möjlighet till barnvakt

Mamman  i  familj  A menar  att  RUT-avdraget  haft  stor  inverkan  på  deras  möjlighet  till  barnvakt, 
speciellt när avdraget gjordes smidigare att genomföra. Dock menar mamman att de ändå inte hade 
haft något val, hade barnvakt kostat mer så hade de fått ”bita i det sura äpplet” och betala vad det 
kostat ändå. Mamman i familj A menar också att om man ur ett samhällsperspektiv vill ha kvinnor i 
ledande positioner ska de inte hindras för att de har barn. Därför menar hon att RUT-avdraget är bra 
eftersom personer i början av sin karriär inte har så höga löner.

Både mamman och pappan i familj B menar att RUT-avdraget haft stor inverkan på deras val och 
möjlighet att ha barnvakt. Pappan menar att det är en förutsättning för att de ska kunna ha barnvakt, 
eller snarare en förutsättning för att  ha barnvakt så mycket  som de har nu. Han tror inte de hade 
funderat på barnvakt om inte RUT-avdraget funnits, inte heller att det hade förekommit så stort utbud 
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av barnvaktsförmedlingar eller så lättillgängligt att få tag i barnvakt som det är nu. Mamman säger 
dock att de inte hade haft råd utan RUT-avdraget och att hon tycker att det är dyrt som det är ändå. 
Hon ser det som en trygghet att anlita barnvakt via en förmedling, dock tycker hon det är trist med 
pengarna, eftersom det inte är barnvakten som får majoriteten av pengarna som föräldrarna betalar för 
barnvaktstjänsten.

Pappan i familj C anser att RUT-avdraget helt klart har påverkat deras beslut om barnvakt, men inte att 
det varit en ”dealbreaker”. De hade försökt lösa situationen på något sätt, men RUT-avdraget hjälpte 
till i beslutet. Mamman menar att de inte hade anlitat barnvakt om det inte gått genom en förmedling, 
hon tycker det är skönt att det finns ett system för barnvaktsuthyrning, som ordnar förmedlingen av 
barnvakt samt har arbetsgivaransvaret. Hon tror inte de hade tänkt på att hyra in barnvakt om inte 
RUT-avdraget funnits eftersom det då blir dyrt med barnvakt. Vidare funderar hon att det nog inte 
heller hade funnits så många barnvaktsförmedlingar om inte RUT-avdraget funnits.

Mamman i familj  D säger att de kan ha barnvakten fler timmar när RUT-avdraget finns, men hon 
säger samtidigt att  hon förmodligen ringt dem ändå eftersom hon behöver hjälp med barnen. Hon 
kände sig trygg med att företaget har barnvakter med minst barnskötarutbildning genom gymnasiet.

5.2.5 Tankar och erfarenheter kring barnvakt och barnet/barnen

Mamman i familj  A tänker att  barnvakten har en bra mellanroll,  barnvakten är en vuxen person i 
hemmamiljö men är inte mamma eller pappa. Hon menar att barnen får se ett annat förhållningssätt 
som de har att förhålla sig till. När det bara är två gånger i veckan tycker hon att det är helt okej att ha 
en barnvakt som hämtar barnen.

Pappan i familj B ställer deras situation i relation till att de istället skulle ha haft en barnvakt boende 
hos dem, med detta menar han att risken för att avhända sig, lägga över ansvaret, för en större del av 
tiden med sina barn skulle vara större än som situationen ser ut nu. Han menar att de nu får hjälp med 
praktiskt detaljer, samtidigt som de är mycket lyhörda för vad barnen tycker och tänker. Det är viktigt, 
menar han, att barnen är glada och nöjda med barnvakten och situationen. Då många andra barn på 
deras förskola hämtas av andra än sina föräldrar tycker inte pappan att det är konstigt eller avvikande 
att de har en barnvakt som hämtar barnen.

Mamman i familj B berättar att hon aldrig hade tänkt ta hjälp av någon annan med sina barn och att det 
kändes  ”jättejobbigt  och  galet  i  början”.  Hon  tänkte  då  att  hon  lika  gärna  hade  kunnat  gå  ner  i 
arbetstid, samtidigt kände hon att  hon inte hade något val och ville inte hamna i  fällan att hennes 
arbetsgivare inte ville ha henne kvar om hon inte arbetade heltid. De har haft två bra barnvakter hittills 
och hennes känsla av ogillande för situationen har avtagit av detta. Hon tror att barnen tycker det är 
spännande med en vuxen kompis. Barnen har tyckt om sina barnvakter och anser ibland att föräldrarna 
har kommit hem för tidigt eftersom de har så roligt med barnvakten. En försäkran om att barnen trivs 
med sin barnvakt har för mamman varit när barnvakten fått massor med kramar när det varit dags att 
gå för dagen.

Mamman i familj C tror att dottern tycker det är roligt att ”hänga” med en vuxen som inte är mamma 
eller pappa. Hon ser fördelen att barnvakten kan gå med dottern till parken med dotterns kompisar som 
har föräldralediga föräldrar, samt en sångaktivitet  varje vecka. En annan positiv sak med barnvakt 
menar mamman är att barnvakten orkar leka mer med dottern än vad de själva gör efter en hel dags 
arbete. I början hade de en liten inskolning med barnvakten, de hämtade dottern tillsammans och gick 
tillsammans till parken för att dottern skulle känna sig trygg och lära känna sin blivande barnvakt. 
Mamman tyckte  dock att  det  var  nervöst  eftersom hon inte hade kontroll  på vad barnvakten och 
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dottern gjorde. Detta upphörde allteftersom tiden gått, dotterns gillande av sin barnvakt och förskolans 
positiva feedback på barnvakten. Deras barnvakt ska snart sluta hos dem och mamman vet inte hur de 
ska göra då, hon vet heller inte om dottern vill ha någon ny barnvakt.

Pappan i familj C tycker det är positivt med barnvakt, dels för att hon studerar till förskollärare och 
dels för att hon har yngre syskon. Han tyckte det var svårt i början, att lita på någon annan med sin 
dotter, men när han såg att barnvakten gick att lita på har han vant sig vid att ha barnvakt till dottern. 
Det har också varit bra stimulans för dottern att ha någon som orkat leka mer med henne. Han tror att 
dottern har utvecklats mycket av att ha sin barnvakt. Han är tveksam till att de kommer att anlita en ny 
barnvakt när deras nuvarande slutar, han vet inte om han orkar med den processen igen.

Barnens åsikter om barnvakten var viktiga för mamman i familj D, så hon hade barnen hemma första 
gången hon träffade personen som sedermera blev deras barnvakt. Mamman tycker det är en fördel att 
det  är samma person hela tiden,  för barnens skull.  Samtidigt  ser hon barnvakten lite mer  som en 
avlastning för henne själv än som en regelrätt barnvakt för barnen.

5.2.6 Övrigt

Eftersom det  enligt  mamma  A  är  politiskt  korrekt  i  dagens  samhälle  att  hämta  barnen  tidigt  på 
förskolan, menar hon att det har blivit lite av en prestige att inte ha barnen så länge på förskolan. Hon 
menar att det säkert är bra att hämta barnen tidigt men sätter det i relation till hur hon har hört att det 
var förr, då det inte var problem att ha barnen långa dagar på daghem. Att det i dagens samhälle är 
politiskt korrekt att hämta barnen tidigt från förskolan tror hon är en anledning till att föräldrar i större 
mån anlitar hjälp.

Mamman i familj A reflekterar även över det faktum att anlita barnvakt för att hämta barnen tidigt på 
förskolan kan vara lite av ett lyxproblem för höginkomsttagare. Hon menar att det ju finns föräldrar 
som inte kan påverka sina arbetstider och heller inte har råd att anlita en barnvakt att hämta barnen och 
som därigenom inte har något annat val än att ha sina barn länge på förskolan.

Pappan i familj B reflekterar över att det är en stor förmån att gå genom en förmedling när de anlitar 
barnvakt,  eftersom  de  slipper  arbetsgivaransvaret  och  allt  som  hör  därtill.  Mamman  å  sin  sida 
reflekterar över att de inte alltid varit helt nöjda med hur företaget skött kontakten med dem eller med 
barnvakterna. Hon funderar lite över om det beror på att barnvaktsförmedlingsbranschen är relativt ny 
eller  om de helt  enkelt  lyckats  med det  stycket  att  ha haft  kontakt  med ”fel”  personer.  Då deras 
nuvarande barnvakt ska sluta på grund av avslutade studier ser hon helst att de får en ny barnvakt som 
ser detta som ett bra arbete och inte bara som ett extraarbete.

Pappan i familj C funderar kring uppfattningen att det skulle vara ett socialt stigma att anlita barnvakt. 
Stigma är en nedvärderad utmärkande egenskap hos en person (Goffman, 2005). Pappan tycker inte att 
han upplever det som ett socialt stigma att ha barnvakt, snarare ser han det positivt att ha någon som är 
bra på sitt arbete, som han kan lita på och ställa krav på inom rimliga gränser. Att anlita någon man 
betalar för ger inte dåligt samvete som det eventuellt skulle göra att be hans föräldrar om hjälp oftare.

Mamman i familj C tror att många barnfamiljer inte känner till barnvaktsförmedlingarna och kämpar 
med att få ihop vardagspusslet. De själva tänkte mest på dotterns väl och att hon inte skulle vara trött. 
Pengarna  de  lägger  på  barnvakt  och  pengarna  de  skulle  ha  förlorat  på  att  gå  ner  i  tid  tror  hon 
egentligen tar ut varandra.

I  familj  D tror  mamman att  det  har blivit  populärare med barnvakter,  kanske på grund av RUT-
avdraget  eller  om det  beror  på  att  det  bor  många  karriärpersoner  och högutbildade i  innerstaden. 
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Mamman menar att det hela tiden har funnits barnvakter och barnflickor som hämtar barn på förskolan 
i innerstaden men att man sedan RUT-avdraget hellre anställer någon från en förmedling, än ber någon 
annan eller betalar grannflickan. Hon ser det som en bra möjlighet att kunna ringa en förmedling för 
att få hjälp. När hon själv börjar arbeta igen vill hon arbeta deltid för att ha tid att vara med sina barn 
och hoppas på att pappan inte behöver arbeta på annan ort längre. Om pappan fortfarande måste arbeta 
på annan ort kommer de säkert att ta mer hjälp för att få vardagspusslet att gå ihop.

6. Resultatanalys/Diskussion

6.1 Analys och diskussion av intervjusvaren
Innan analys och diskussion läses vill jag poängtera att detta är en subjektiv analys och diskussion av 
intervjusvaren, även om jag försökt lägga min förförståelse i bakgrunden så mycket som möjligt när 
jag tolkat föräldrarnas svar.

6.1.1 Barndom och bakgrund 

Föräldrarna i denna studie menar på att de själva haft en bra barndom. De har lite olika erfarenheter av 
barnomsorg, de flesta av dem har varit hos dagmamma, en har gått på daghem och två av mammorna 
var hemma med sina mammor innan de började på lekskola. Föräldrarna i denna studie menar att de 
har haft en lycklig och bra barndom. Man kan se det som att föräldrarna vill ge sina barn en lika 
lycklig barndom som de själva upplevt sig haft, och möjligen anser de att en lycklig barndom inte 
uppfylls genom att vara hela dagar på förskolan. Man kan se det som att föräldrarna inte heller anser 
att det är politiskt korrekt att ha barnen långa dagar på förskolan.

Alla föräldrar i denna studie har högskole-/universitetsutbildningar på flera år. Baldur Kristjánsson 
(2001) resonerar om att det lika mycket är föräldrarnas utbildningsnivå som deras yrkestillhörighet 
som  påverkar  deras  syn  på  sina  barn,  sätt  att  interagera  med  barnen  samt  deras  mål  med 
barnuppfostran.  Detta  menar  Baldur  Kristjánsson  (2001)  bottnar  i  ett  långsiktigt  tänkande. 
Föreliggande studie visar både stöd för och opposition mot tesen hur föräldrars utbildningsnivå och 
yrkestillhörighet påverkar deras föräldraskap. I intervjuerna har alla föräldrar påpekat hur viktigt det 
var för dem att deras barn trivdes med barnvakten, inte hur professionell  eller utbildad denne var. 
Detta anser jag visar på att föräldrarna i denna studie inte i huvudsak ser sina barn som ett projekt som 
ska förberedas för sina framtida behov. Några föräldrar har också påpekat att det är nyttigt för barnen 
att ha andra vuxna att relatera och förhålla sig till, kanske för att de ska lära sig olika förhållningssätt 
inför  framtiden.  Detta  kan visa  på  att  föräldrarnas  tanke är  att  det  som sker  nu påverkar  barnets 
framtid, i ett långsiktigt tänkande.

6.1.2 Arbetssituationen

Fem av de sex föräldrarna har liknande åsikter kring konsekvensen om de inte hade kunnat hyra in 
barnvakt via en förmedling, alla intervjuade föräldrar är eniga om att de inte skulle kunna leva det liv 
de lever nu. Konsekvensen skulle vara att de inte kan ha de arbeten som de har, att de antingen skulle 
behövt gå ner i tid eller byta arbete.
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Varför arbetar föräldrarna heltid? Beror det på att de uppskattar sina arbeten, en inre vilja att utvecklas 
som person i sitt arbete, eller beror det på en samhällelig påtryckning att båda föräldrarna ska arbeta 
heltid, den så kallade tvåförsörjarfamiljen? Inom samma familj, familj B, kan dessa olika tankegångar 
kring barn, barns behov och föräldrarnas arbete finnas. Pappan ser det som en förmån för dem båda att 
få utvecklas inom sina arbeten och att barnvakten ger dem denna möjlighet. Mamman å sin sida ger 
intryck  av att  egentligen känna en sorts  press från arbetsplatsen att  arbeta heltid,  fast  hon kanske 
innerst inne hellre skulle ha arbetat mindre och varit hemma med barnen mer.

6.1.3 Vardagspusslet med barnvakt

I  tre  av familjerna har  man anlitat  barnvakten två gånger  i  veckan,  barnvakten hämtar  barnen på 
förskolan/skolan för  att  föräldrarna inte  har  tid  på  grund av arbetet.  I  den fjärde familjen anlitas 
barnvakten för att mamman ska kunna gå iväg själv med de tre äldsta barnen till förskolan. För fem av 
intervjupersonerna så innebär barnvakten någon form av logistiklösning, då föräldrarna inte kan vara 
på två ställen samtidigt. Barnvakterna i de olika familjerna är antingen helt eller delvis ansvariga för 
barnen under sin arbetstid.

Det visade sig vid intervjuerna att barnvakterna i familj A, B och C skulle sluta inom några månader 
eftersom de avslutar sina universitetsstudier. För familj A innebär detta en ny barnvakt, familj B letar 
men har vid intervjutillfället inga klartecken på ny barnvakt från sin förmedling och i familj C har man 
inte beslutat vid intervjutillfället om de ska ha en ny barnvakt till dottern. Då föräldrarna i familj C 
anlitade barnvakt eftersom pedagogerna på förskolan påpekat att dottern var trött när hon var yngre, 
tänker de nu att dottern kanske är tillräckligt gammal för att orka dagarna på förskolan. Pappan i familj 
C visar tydligt i intervjun att han inte tyckte det var lätt första gången när de skulle hitta en lämplig 
barnvakt via förmedlingen och att han inte är riktigt säker på att han vill gå igenom den proceduren 
igen.  Han  menar  också  i  intervjun  att  både  de  själva  och  dottern  har  skapat  en  relation  till  sin 
nuvarande  barnvakt  och  att  dottern  kanske  inte  heller  godkänner  en  ny barnvakt.  Även familj  B 
anlitade barnvakt efter kontakt med förskolan då förskolan hade åsikter kring barnens långa dagar. Vid 
intervjutillfället var det inte klart med en ny barnvakt, men funderingar på att inte anlita barnvakt när 
deras nuvarande slutar omtalas inte.

Att hitta en lämplig barnvakt som alla i familjerna trivts med verkar inte ha varit helt lätt för dem. 
Även om föräldrarna av olika anledningar och från olika håll har fått uppslaget att anlita en barnvakt 
så fyller barnvakten en viktig logistisk funktion i familjernas vardagspussel.

Möjligheten att hyra in barnvakt verkar vara nödvändig för dessa familjer. Som föreliggande studie 
visar har föräldrarna anlitat  barnvakt på grund av att  de ska få ihop vardagspusslet med barn och 
arbeten, samt för att far- och morföräldrar bor geografiskt långt bort från familjerna. Utan barnvakt 
måste föräldrarna i denna studie ändra sina arbetstider, byta arbeten eller pussla ihop vardagen på 
något annat sätt, (se avsnitt 6.1.4).

6.1.4 Vardagspusslet utan barnvakt

Vardagspusslet utan barnvakt skulle enligt fem av föräldrarna innebära att de var tvungna att antingen 
gå ner i tid eller hitta någon annan som kunde hjälpa dem med barnen. För mamman i familj D är det 
tvetydigt hur det skulle te sig, hon menar först att det skulle fungera även utan barnvakt eftersom hon 
resten av tiden klarar att vara ensam med sina fyra barn, samtidigt säger hon senare i intervjun att 
vardagen inte hade fungerat om hon inte hade fått hjälp. Vad som framkommer i berättelserna är ändå 
att dessa familjer, åtminstone familj A, B och C, anser möjligheten att ha barnvakt till sina barn via en 
förmedling näst intill är oumbärligt för att de ska kunna leva sina liv som de gör i dagsläget. Utan 
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barnvakt skulle de behöva göra radikala förändringar i sina arbetsliv, för att kunna hämta barnen i 
”rimlig tid”.

6.1.5 RUT-avdraget och möjlighet till barnvakt

Alla föräldrar i denna studie är eniga kring det faktum att RUT-avdraget haft betydelse för deras val 
att anlita barnvakt via en förmedling. För en del av föräldrarna har det gjort att de kunnat ha barnvakt 
fler timmar i veckan än de hade kunnat ha utan RUT-avdraget. Ingen av dem ser dock RUT-avdraget 
som en förutsättning till att anlita barnvakt, det verkar som om alla föräldrar på något sätt ändå försökt 
anlita barnvakt, dock kanske på lite olika sätt.

En av de stora fördelarna med att anlita barnvakt via en förmedling verkar för flera av föräldrarna vara 
att de kan ställa krav på barnvakten, samtidigt som de inte behöver ha dåligt samvete eftersom de 
betalar för en tjänst. Det är ett arbete för barnvakten, till skillnad mot vad det varit om en anhörig 
hämtade barnet på förskolan, resonerar pappan i familj C. Han menar då att det hade tärt på samvetet, 
att  den anhörige kanske hade haft andra planer egentligen. Sitter  föräldrar  i  dagens samhälle i  en 
rävsax, arbeta mindre och vara mer med barnen eller arbeta som innan och låta barnen vara länge på 
förskolan? Är anlitade barnvakter lösningen som raderar heltidsarbetande föräldrars dåliga samvete?

Mamman  i  familj  A  och  pappan  i  familj  B  har  liknande  tankegångar  kring  RUT-avdraget  och 
samhällets krav på sina medborgare. För att kunna ha en tvåförsörjarfamilj i dagens samhälle och få in 
kvinnor på höga poster menar mamman i familj A att RUT-avdraget hjälper de familjer där föräldrarna 
är mitt i karriären så att de kan arbeta den tiden de behöver. Pappan i familj B talar om samma sak, att 
RUT-avdraget gjort att de kan anlita en barnvakt, som erbjudit dem båda en möjlighet att utvecklas 
och göra karriär i arbetet som de vill.

6.1.6 Förskolan, barnvakt och barnen

För två av familjerna kom förslaget att anlita barnvakt via barnvaktsförmedling från pedagogerna på 
deras barns förskolor. Personalen på förskolorna ansåg att dessa barn hade för långa dagar och att de 
var trötta och hängiga. Flera av familjerna anser det som politiskt korrekt att hämta barnen tidigt från 
förskolan, något de tycker är bra. Mamman i familj A däremot tänker sig att det är något som ligger i 
tiden, eftersom man förr inte funderade på att det kunde vara dåligt för barnen att vara långa dagar på 
förskolan. Vad är att föredra, att ha barnen långa dagar på förskolan eller att barnen hemma med en 
barnvakt?

Mamman i familj  A ser på barnvaktstrenden som en lyx för höginkomsttagare då det finns många 
familjer som inte har råd att ha en barnvakt som hämtar deras barn tidigare. Detta väcker frågan om 
förskolan håller på att bli en plats där barn till låginkomsttagare spenderar hela dagarna och barn till 
höginkomsttagare endast är på förskolan för den pedagogiska verksamheten och därefter spenderar de 
tiden med en barnvakt? Förskolan, vad fyller den för funktion i samhället idag, och vem är den till för? 
Och vad fyller egentligen barnvakten för funktion, då de även lagar mat till barnen, i barnens hem? Är 
vi  på  väg  tillbaka  till  en  liknande  uppdelning  som vi  hade i  samhället  innan  barnomsorgen  blev 
utbredd i alla samhällsskikten, trots att barnvaktstjänsten är avdragsgill för alla?

Det flera av föräldrarna har gemensamt, med olika infallsvinklar, är att de anser att det är bra och 
nyttigt för barnen att ha en barnvakt som är med dem. Några trycker på att barnvakten kan leka mer 
med barnen än vad de som föräldrar skulle orka efter en hel dags arbete. En annan anser att barnen får 
ett annat förhållningssätt i hemmamiljö att förhålla sig till, vilket hon känner är nyttigt för barnen. 
Familj B och C ser det även som att barnen har en ”vuxen kompis” som både leker med dem men 
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samtidigt  upprätthåller  regler  i  förhållandet  vuxen  –  barn.  Vad  är  bäst  för  barnen,  att  vara  med 
föräldrar som kanske inte orkar leka med barnen, eller med en barnvakt som ”borde” orka både leka 
och  busa  den  tiden  de  är  med  barnen,  för  att  de  får  betalt?  Tre  av  barnvakterna  studerar  på 
universitetsnivå fulltid, alltså 40 timmar i veckan. Utöver det hämtar de barnen i familjerna i denna 
studie. Är barnvakterna piggare och orkar mer än barnens föräldrar? Orkar man automatiskt mer för att 
man får betalt? Med dessa fakta, är barnvakten som studerar heltid verkligen ”bättre” umgänge för 
barnen, än exempelvis deltidsarbetande föräldrar?

Alla intervjupersoner framhåller att det var väldigt viktigt att deras barn tyckte om barnvakten när de 
träffades  första  gången.  De  menar  också  att  hade  barnen  visat  på  ogillande  på  något  sätt  hade 
föräldrarna inte anlitat den personen. Mamman i familj B menar att det handlar om personkemi och att 
det inte spelar någon roll om hon och pappan tycker om barnvakten, det viktigaste är att deras barn 
tycker  om barnvakten.  Valet  av barnvakt  baseras  på  första  gången föräldrarna  och  barnen träffat 
barnvakten. Barnen spenderar mer tid med barnvakten än vad föräldrarna gör. Vågar barn säga ifrån 
till sina föräldrar om det skulle hända något mellan dem och barnvakten, eller om barnen efter att ha 
lärt känna sin barnvakt bättre inte tycker om barnvakten längre? Är första intrycket och ”personkemi” 
de kriterier som bör avgöra vem som blir barnvakt åt barnen, eller kan utbildning och erfarenhet av 
barn vara tyngre argument? Några av föräldrarna har funderat kring detta också, men hävdar dock att 
personkemin och trivsel är viktigare. Hur skulle det fungera om situationen uppstod att föräldrarna inte 
tycker om barnvakten men barnen gör det? Skulle det verkligen fungera att ha kvar den barnvakten?

6.1.7 Övrigt

Pappan i familj  C började diskutera socialt  stigma, att han inte kunde se det faktum att  de hyr in 
barnvakt som något socialt stigma. Dessutom, menar han, är det många barn på dotterns förskola som 
hämtas  av  barnvakter  eller  andra  vuxna  än  föräldrarna.  Pappan  i  familj  B  uttrycker  sig  något 
annorlunda när han säger att barnen relaterar till sin omgivning och eftersom många andra barn på 
hans döttrars skola/förskola hämtas av andra vuxna än föräldrarna så menar han att hans barn inte 
skulle tycka att det är konstigt att just de har en barnvakt som hämtar dem två dagar i veckan. De här 
två uttalandena pekar på att det är vanligt att andra än föräldrar hämtar barnen på förskolan. Vad är det 
som får de här två föräldrarna att ta upp frågan om att anlitandet av barnvakt skulle vara avvikande? 
Är det en samhällelig påtryckning, ett sätt att skylla ifrån sig för att inte ha dåligt samvete för att man 
inte hämtar barnen själv eller är det en anpassning till samhällsförändringar? Kanske är det alla tre 
anledningar som gör sig gällande för föräldrar, när valet blir allt vanligare, att låta någon annan hämta 
barnen på förskola och skola.

6.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologi
Hur har skeenden enligt Bronfenbrenners systemnivåer påverkat familjernas beslut att anlita barnvakt 
till  sina  barn?  Här  presenteras  och  analyseras  några  faktorer  kring  familjernas  beslut,  sett  med 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, som har påverkat de olika familjerna.

6.2.1 Mikrosystemet

Ett av mikrosystemen omkring barnen, utöver familjen, är skolan och förskolan. Det är de närmiljöer 
runt individerna i samhället. Attityder och åsikter hos personal på förskola och skola påverkar både 
barnet/barnen  som  befinner  sig  i  sin  närmiljö  men  även  föräldrarna  genom  kontakten  mellan 
närmiljöerna, (mer om detta i avsnitt 6.2.2). Det är alltså relationerna mellan pedagogerna i förskolan 
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och föräldrarna i  familjen,  samt  aktiviteterna i  förskolan,  som påverkar varandra.  Pedagogerna på 
förskolorna  påverkas  både  av  förskolan  som institution  i  samhället  och  också  dess  funktion  som 
modifieras efter samhällets förändringar.

Hur familjekonstellationen ser ut kan i sig utgöra ett skäl till behovet av barnvakt, som i fallet för 
familj D. Mamman är ensam med fyra barn fyra dygn i veckan och behövde därför lite avlastning i 
form av en barnvakt till sig och barnen. Urie Bronfenbrenner menade att man inte kan bortse från 
tredje part när man analyserar mänskligt beteende, i det här fallet kan vi ta i beaktande att pappan i 
familj  D  arbetar  på  annan  ort.  Enligt  utvecklingsekologin  påverkar  pappans  fysiska  frånvaro 
mammans  beteende.  Relationen mellan föräldrarna i  familj  D hade troligtvis  varit  annorlunda om 
pappan inte arbetat på annan ort, samtidigt som det faktum att han arbetar på annan ort i dagsläget 
påverkar deras roller gentemot barnen samt deras relation med barnen. Hur detta påverkar barnen har 
inte  studerats,  men  utifrån  utvecklingsekologisk  teori  torde  barnen  ha  en  annan sorts  relation  till 
pappan än till mamman, då pappan är fysiskt frånvarande större delen av veckan, medan mamman är 
fysiskt närvarande med barnen hela veckan. Utifrån informationen vi har från mamman i familj D, kan 
vi anta att om pappan inte arbetat på annan ort hade de kanske inte haft barnvakt. Även i de resterande 
familjerna kan vi se att besluten som föräldrarna tagit inte enbart baseras på deras egen belägenhet, 
utan besluten påverkas av den andre förälderns situation likaledes.

Hur påverkas familjens roller och relationer när en barnvakt kommer in i familjen och hur påverkas 
roller och relationer när en barnvakt slutar och nästa tar vid? Att ta in en barnvakt i familjen torde, på 
ett eller annat sätt, påverka roller och relationer i familjen, det skulle kunna ses som en ecological 
transition. Föräldrarna vill att barnet/barnen och barnvakten får en bra relation till varandra. Samtidigt 
kan ett annat förhållningssätt hemmiljö, som en barnvakt i hemmet kan medföra, även innebära att 
barnen får en annan syn på sina föräldrar, deras roll och deras relation till varandra. En ny barnvakt, 
även  det  en  ecological  transition,  kan  ha  samma  (logistiska)  roll  i  familjen  sett  ur  föräldrarnas 
synvinkel, men får en annan relation till barnen på grund av personligheten. Eftersom barnen umgås 
mer  med  barnvakten  än  föräldrarna  gör  måste  barnen  anpassa  sig  mer  efter  barnvakten.  Hur  ser 
föräldrarna på sin egen roll i familjen när barnvakten utför liknande aktiviteter med barnen som de 
som föräldrar gör?

6.2.2 Mesosystemet

Barnen i familjerna har ett multisetting participation i förskolan/skolan och hemmet, det är barnens två 
primära närmiljöer, barnen är primary links mellan närmiljöerna. Föräldrarna är supplementary links 
mellan närmiljöerna och har en indirect linkage till förskolan/skolan då de inte själva deltar men har 
sina barn där. Kommunikationen som sker mellan förskolepersonalen och föräldrarna är intersetting 
communications  och  det  är  detta  som  delvis  har  påverkat  föräldrarna.  Två  av  familjerna  fick 
synpunkter från förskolan om att  deras barn inte borde vara så långa dagar på förskolan, av olika 
anledningar. Här ser vi hur livet i den ena närmiljön genom intersetting communications påverkar den 
andra närmiljön, som i sin tur påverkar och påverkas av ett annat mikrosystem, barnvaktsförmedlings-
företagen.

Barnvakterna skulle kunna ses som ett supplementary linkage när barnet/barnen tar sig mellan de två 
närmiljöerna  förskola/skola  och  hemmen,  setting  transitions.  Då  barnvakten  inte  aktivt  deltar  i 
förskolan/skolan  som närmiljö,  genom möten  och  liknande,  har  barnvakten  inget  indirect  linkage 
mellan förskolan/skolan och hemmet. Man skulle även kunna se barnvakterna som ”medpassagerare” 
med barnen när  de  rör  sig  mellan  närmiljöerna  förskola/skola  och hemmet,  vilket  för  barnen gör 
övergången mellan närmiljöerna dual. Barnvaktens roll är tydlig men ändå tvetydig, det är en vuxen 
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person som hämtar barnen på förskola/skola samt lagar mat i hemmet, följaktligen liknande aktiviteter 
som föräldrarna, men är inte en förälder. Samtidigt menar några föräldrar att barnvakten kan leka mer 
med barnen, som en ”vuxen kompis”.

Det faktum att flera av intervjupersonerna i denna uppsats har sin egen ursprungsfamilj på ett markant 
geografiskt avstånd från sin nya familj gör det antagligen svårare för familjerna att ta hjälp från far- 
och morföräldrar. Det vill säga, de har inte det släktmässigt närmaste mikrosystemet geografiskt nära 
för att stötta familjen i olika situationer. Detta i sin tur har påverkats av förändringar i kronosystemet, 
när man i dagens samhälle är mer mobil och ofta flyttar dit jobbmöjligheterna är stora.

6.2.3 Exosystemet

På  denna  nivå  handlar  det  om  föräldrarnas  utbildningsnivå,  deras  ekonomi  samt  deras  arbets-
förhållanden. Föräldrarna i denna studie har flerårig högskole-/universitetsutbildning, vilket för flera 
genererat relativt högt uppsatta tjänster, antagligen med lön därefter. Som vi kan utläsa av föräldrarnas 
svar på intervjufrågorna har de åtminstone ekonomi att anlita en barnvakt via en barnvaktsförmedling, 
med stöd från RUT-avdraget. Pappan i familj B hade även löneförmåner i form av subventioner för att 
anlita  barnvakt  via  barnvaktsförmedling.  Dessa  olika  förhållanden,  utbildningsnivå,  ekonomi  och 
arbetsförhållanden kring föräldrarna har varit involverade i beslutet att anlita barnvakt via barnvakts-
förmedling.

Olika tjänster på olika arbeten kräver olika mycket arbetsinsats från föräldrar. Mamman i familj A är 
VD, vilket kräver mycket engagemang, tid och en del resor för henne. Detta påverkar såklart hennes 
behov av någon som kan hämta barnen, när även pappan har en hel del åtaganden genom sitt arbete. I 
familj  B hade mamman funderingar kring om hennes arbetsplats skulle ha accepterat att  hon ville 
arbeta deltid istället för heltid, men ville inte riskera att hamna i den positionen att eventuellt behöva 
sluta på  sin arbetsplats.  Delvis  med detta  i  åtanke valde hon och pappan i  familj  B att  anlita  en 
barnvakt som kunde lösa situationen för dem båda. I familj D arbetar pappan på annan ort, detta har 
påverkat behovet av att anlita en barnvakt via barnvaktsförmedling för familj D, då mamman kände ett 
behov av en till vuxen person som kunde hjälpa henne och hennes fyra barn i deras vardag. Dessa 
exempel  ur  denna  studie  visar  tydligt  hur  faktorer  utanför  den  direkta  närmiljön  kan  påverka 
närmiljön, som i sin tur påverkar individen samt dennes handlande och beslut.

6.2.4 Makrosystemet

Detta är beslut på politisk nivå samt övergripande allmänna värderingar.

Föräldrarna i denna studie uppfattar det som att det i dagens samhälle inte är politiskt korrekt att barn 
är på förskolan hela dagarna, man ser helst att de blir hämtade relativt tidigt. Samtidigt har vi i Sverige 
idag en norm av en tvåförsörjarfamilj, finns det två föräldrar i familjen ska båda, genom förvärvs-
arbete,  försörja familjen tillsammans.  Det  verkar,  enligt  några av föräldrarna som deltagit  i  denna 
studie, som att många arbetsplatser helst ser att deras anställda arbetar heltid, deltidstjänster uppskattas 
inte lika mycket. Hur får föräldrar detta att gå ihop? Föräldrarna i föreliggande uppsats har valt att 
lägga till en barnvakt i deras vardagspussel.

Regeringen klubbade igenom RUT-avdraget för att etablera en ny marknad och skapa sysselsättning, 
motverka  svartarbete  och  skapa  jämställdhet  (Skatteverket,  Rapport  2011:1).  För  barnvakts-
förmedlingarna har det skapats en ny marknad och föräldrar kan i dagens samhälle i Stockholm anlita 
barnvakter  via  dessa.  RUT-avdraget  har  skapat  sysselsättning  och  för  familjer  som har  råd  och 
möjlighet att anlita barnvakt via barnvaktsförmedling har RUT-avdraget säkert skapat jämställdhet vad 
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det  gäller  arbetstider  för  föräldrarna.  Huruvida  detta  skapar  jämställdhet  på  andra  områden  i 
familjelivet undersöks inte i denna studie. Föreliggande studie undersöker inte heller om införandet av 
RUT-avdraget jämnar ut eller upprätthåller samhällsskikten i vårt samhälle.

6.2.5 Kronosystemet

Mamman  i  familj  A  tar  upp  det  faktum att  flera  av  de  äldre  personer  hon  arbetar  med  ser  en 
samhällsförändring från när de själva var småbarnsföräldrar. Då var det inte lika tabu att låta barnen 
vara i förskolan hela dagarna. Medvetenheten om barns utveckling i dagens samhälle, samt forskning 
kring barn (exempelvis John Bowlbys  attachment theory) kan ha gjort att man nu för tiden anser att 
det inte är helt omdömesgillt att låta barn vara på förskolan 10 timmar eller mer per dag.

Utvecklingen har gått från barnkrubbor med avsikt att ta hand om barn när föräldrarna arbetade, via 
storbarnkammare där pedagogik och omvårdnad skulle blandas och fattigstämpeln skulle tvättas bort 
från barnkrubborna, till förskolan som började ta form redan under 50-talet. Barnomsorgen har från 
början varit till för arbetande föräldrar men har utvecklats till att vara till för alla barn genom den 
pedagogiska verksamhet som bedrivs i dagens förskola. Vart är vi på väg om förskolan inte längre är 
till för alla på samma villkor, när barn till höginkomsttagare är på förskolan kortare dagar och andra 
barn är längre på förskolan för att deras föräldrar inte har råd eller möjlighet att hämta dem tidigare?

6.2.6 Sammanfattning utvecklingsekologins påverkan

Vi kan tydligt se hur olika system påverkar varandra, att beslut på makronivån om RUT-avdraget får 
konsekvenser för olika mikrosystem, bland annat familjer med två förvärvsarbetande föräldrar som nu 
kan anlita barnvakt till sina barn. Genom samhällets utveckling, kronosystemet, är vi nu framme vid 
en tidpunkt då vi har en tvåförsörjarmodell där avvikelser, så som kortare arbetstider exempelvis, inte 
alltid  är  godtagna  på  makronivå.  Medvetenhet  om  barns  utveckling  gör  att  värderingarna  på 
makronivån uttrycker att barn inte ska vara för långa dagar på förskolan, vilket påverkar minst två 
mikrosystem, familjen och förskolan. Dessa i sin tur påverkar varandra genom kommunikationen dem 
emellan,  mesosytemet,  samtidigt  som  familjen  som  mikrosystem  påverkar  andra  mikrosystem, 
föräldrarnas arbetsplatser. Föräldrarnas utbildning har påverkat vilket arbete de har, vilket i sin tur 
påverkar exempelvis deras val att anlita barnvakt, detta ingår i exosystemet kring familjen.

7. Slutdiskussion
Bronfenbrenners utvecklingsekologi ger oss en möjlighet att analysera skeenden på olika nivåer och 
över tid för att ta reda på anledningar till hur och varför något sker hos en individ. I föreliggande 
studie kan vi med utvecklingsekologins hjälp se att både skeenden på makro-, exo-, meso-, mikro och 
krononivå  har  påverkat  föräldrarnas  beslut  att  anlita  barnvakt  via  barnvaktsförmedling.  Då 
utvecklingsekologin  så  tydligt  strukturerar  upp  samhället  i  olika  system  gör  den  det  lättare  att 
analysera hur olika skeenden i olika system påverkar och formar vårt samhälle, i föreliggande uppsats 
handlar det om företeelsen att anlita barnvakt via en förmedling.

Efter  denna  studies  genomförande  kan  vi  se  att  för  de  deltagande  föräldrarna  i  denna  studie  har 
politiska beslut på makronivå haft signifikant inverkan på deras vardagsliv, mikronivå, genom att de 
använder sig av rätten att dra av pengar i deklarationen för hushållsnära tjänster. Att det har funnits 
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barnvaktsförmedlingar verkar också ha haft betydelse då några av intervjupersonerna har reflekterat 
över smidigheten med detta, samt möjligheten att slippa ha ett arbetsgivaransvar vid anställning av 
barnvakt  vitt,  skeenden  på  mikronivå  och  makronivå  som  påverkat  mikronivån.  Barnvakts-
förmedlingarna på mikronivå har i sin tur påverkats av RUT-avdraget på makronivå när fler och fler 
använder sig av det.

Alla familjer som deltagit i studien har lite olika anledningar till att valet föll på att anlita barnvakt. 
Den  stora  anledningen  för  fem  av  intervjupersonerna  är  arbete,  i  dagens  samhälle  är  det 
tvåförsörjarfamiljen som dominerar, värderingar på makronivå påverkar arbetsplatser på mikronivå. 
Sedan fanns det olika påföljder av att föräldrarna arbetade heltid. Förskolepersonal som påpekar att 
barnet är trött på förskolan av de långa dagarna så föräldrarna får lösa detta genom att låta en barnvakt 
hämta tidigare. Arbetsgivare som gärna ser att den anställde föräldern arbetar heltid och inte deltid så 
föräldern av olika anledningar inte kan/vill låta bli. Höga tjänster inom arbetet som kräver mycket 
engagemang  och tid,  långa arbetsdagar  med  få  möjligheter  att  hämta  barnen innan förskola/skola 
stänger och så vidare. Tre påföljder av olika samhälleliga värderingar som påverkar föräldrars beslut.

Med alla dessa orsaker till valet att anlita barnvakt ser vi hur föräldrarna i studien konstruerar sin 
vardag i samhället idag, genom konstruktionismens betraktelsesätt. Vi ser också hur de, genom att i 
intervjun förklara och redogöra för sina val, skapar mening av sin vardag, med ett fenomenologiskt 
synsätt.

I  Baldur  Kristjánssons  avhandling  (2001)  konstateras  att  samhället  i  de  nordiska  länderna  har 
förändrats rejält sedan jordbrukssamhället, att vi i dagens samhälle styrs av tiden. Många av svaren i 
föreliggande studie kretsar kring tiden, tidsbristen och arbetstider. Även i Suzanne Kriströms studie 
(2000) får vi veta att nyblivna föräldrar upplever tidsbrist som den största förändringen efter barnets 
nedkomst.  I  föreliggande uppsats  synas  ett  sätt  för  föräldrar  att  lösa  denna tidsbrist,  att  anlita  en 
barnvakt via en barnvaktsförmedling. Vad beror tidsbristen på? Ett förslag kan vara att vi idag lever i 
ett tvåförsörjarsamhälle, där båda i familjen ska arbeta för familjens försörjning. För en del familjer 
innebär detta två heltidsarbetande föräldrar, och när det är politiskt korrekt att hämta barnen tidigt på 
förskolan uppstår en stor tidsbrist  för föräldrar.  Föräldrarna i  föreliggande studie har som tidigare 
nämnts löst denna tidsbrist med att anlita en barnvakt som löser detta dilemma för föräldrarna. Att det 
för föräldrarna i denna studie blev barnvakter via förmedling kan bero på att flera av dem inte har sina 
ursprungsfamiljer geografiskt nära deras nuvarande familj, vilket i Suzanne Kriströms (2000) studie 
visade sig göra det svårare att få tag på barnvakt.

Med denna form av urval (strategiskt och bekvämlighetsurval) och metod (intervjuer) är det föräldrar 
som trivs och är öppna med att de anlitar barnvakt som väljer att medverka. Det finns dock föräldrar 
som inte är lika öppna med anlitandet av barnvakter och som absolut inte vill att folk runt omkring 
dem ska veta att de har barnvakt. Två av de deltagande föräldrarna i studien har själva diskuterat att 
det skulle kunna ses som något avvikande eller stigmatiserande att  anlita barnvakt.  Om en person 
känner ett behov av att understryka att de tycker att deras val är lämpligt, kan det bero på att man 
egentligen inte håller med själv, eller att man vet att folk runt omkring kanske inte tycker att valet är 
lämpligt.

7.1 Slutsatser
Syftet med uppsatsen var att ta reda på föräldrars erfarenheter och attityder kring företeelsen barnvakt 
bland dem som valt att anlita barnvakt via barnvaktsförmedlingar. Läsaren har fått en bild av hur fyra 
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familjers vardag ser ut, genom sex intervjupersoners berättelser om heltidsarbeten, förskola och skolas 
öppettider och barnvaktens logistiska funktion. Läsaren har också fått hjälp av en teoretisk ram att 
analysera olika processer i samhället och deras inverkan på individens beslut. Processer som RUT-
avdragets  påverkan  av  föräldrarnas  val  att  anlita  barnvakt  istället  för  att  gå  ner  i  arbetstid, 
arbetsgivares åsikter kring deltidsarbete, föräldrarnas utbildningsnivå, samhällsvärderingar kring hur 
länge barn bör gå på förskolan varje dag samt utbudet av barnvakter via barnvaktsförmedlingar.

”Varför väljer  föräldrar att  anlita barnvakt  via en barnvaktsförmedling?” Underlag till  besluten att 
anlita  barnvakt  för  föräldrarna i  denna studie  har varit  olika,  exempelvis  deras  engagemang i  sitt 
arbete, svårighet att ordna barnvakt genom släktingar samt pedagogers åsikter kring barnens tider på 
förskolan. Vi kan dock konstatera att det är flera olika processer och omständigheter i samhället som i 
olika stor grad påverkar den enskilde individen i dennes beslutsfattande, så som politiska beslut som 
RUT-avdraget,  samhälleliga värderingar om hur långa dagar som är rimligt  för barn på förskolan, 
föräldrars engagemang i sina arbeten samt geografiskt läge i förhållande till föräldrarnas ursprungs-
familjer.

”Hur ser familjernas vardagspussel ut med jobb, skola/förskola och aktiviteter” I familj A, B och C 
arbetar föräldrarna heltid, har barnvakt cirka två gånger i veckan samt har några eller alla ur sina 
ursprungsfamiljer på ett geografiskt avstånd från där familjerna är bosatta. Vardagen för familj D ser 
lite annorlunda ut i jämförelse då mamman är mammaledig med fyra barn medan pappan arbetar på 
annan ort fyra dagar i veckan. Mamman har då barnvakt som en hjälp för henne med de fyra barnen. 
För familj A, B och C fyller barnvakten en viktig funktion i vardagspusslet, medan i familj D menar 
mamman att vardagen skulle fungera ändå, men barnvakten är en stor hjälp för att få vardagen att gå 
ihop.

I inledningen till denna uppsats ville jag göra en distinktion mellan gamla tiders barnflicka och dagens 
barnvakter. Ju mer jag analyserat genom utvecklingsekologin upptäcker jag att dagens barnvakter är 
ganska likt gamla tiders barnflickor. Barnvakter idag lagar mat till barnen, ibland kan det förekomma 
att man som barnvakt hjälper familjen med någon annan hushållssyssla. Skillnaden idag är att det är en 
förmedling som står för förmedlingen av barnvakterna och arbetsgivaransvaret, samt att det verkar 
som  att  dagens  barnvakter  inte  arbetar  heltid  med  barnen  som  barnflickor  förr  kunde  göra. 
Distinktionen mellan dåtidens barnflicka och nutidens barnvakt kanske inte är så stor trots allt.

Då anlitandet av barnvakt via barnvaktsförmedling är en tämligen outforskad samhällsföreteelse, kan 
slutsatserna i föreliggande uppsats belysa behovet av barnvakt och hur vardagen ser ut hos familjerna 
som deltagit  i  studien.  Föreliggande  uppsats  belyser  en  lösning  på  ett  samhällsdilemma;  hur  ska 
heltidsarbetande föräldrar göra när påtryckningar från samhället säger att barnen inte ska gå långa 
dagar på förskolan.

7.2 Förslag till framtida forskning
För vidare forskning föreslår jag en utökad undersökning av föräldrars erfarenheter och attityder kring 
barnvakter med fler intervjupersoner.

För att  nå föräldrar som inte öppet vill  skylta med att  de anlitar barnvakt och för att  förstå deras 
belägenhet kan en enkätstudie vara intressant att genomföra, om det hade fungerat att på något sätt få 
tag på mail-adresser till föräldrar via barnvaktsförmedlingar.
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En komparativ studie kring barnvakters respektive föräldrars upplevelser och tankar kring barndom 
och omsorg kunde vara av intresse.

Hur ser egentligen de olika barnvaktsföretagen ut, hur är de uppbyggda och hur går rekryteringen av 
barnvakter till?

För framtida forskning skulle det även vara intressant att undersöka hur barn påverkas av att ha en 
anlitad barnvakt.  Detta kan då med fördel anknytas till  attachment theory,  som framför  att  det är 
viktigt i livets början att ha en god anknytning till minst en signifikant vuxen.
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Bilagor

1. Informationsbrev
Hej!

Jag  heter  Sara  Norrman,  jag  läser  sista  terminen  på  förskollärarprogrammet  och  skriver  nu  mitt 

examensarbete.  Studien  i  arbetet  ska  handla  om  hur  föräldrar  som  valt  att  ha  barnvakt  via  en 

förmedling,  ser  på  sin  livssituation  och  angränsande  områden  till  varför  man  valt  att  hyra  in  en 

barnvakt. Jag arbetar själv som barnvakt för ett av de större barnvaktsföretagen, därav intresset för just 

detta.

Studien ska bygga på intervjuer med föräldrar som valt att använda sig av barnvaktsförmedlingar. I 

enlighet  med  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  utlovas  konfidentialitet.  Det  insamlade 

materialet kommer enbart att användas för detta ändamål. Beskrivning av personer som deltar kommer 

att ske så diskret som möjligt för att garantera anonymitet. Det är inte meningen att någon ska kunna 

identifiera vilka personer som deltagit, meningen är att läsaren ska få en inblick i hur en del föräldrar 

tänker kring barnvakter.

Jag skulle uppskatta om ni ville hjälpa mig genom att låta mig intervjua er var för sig. Intervjuerna 

beräknas ta 30 minuter till max en timme och jag hoppas att jag kan få spela in dem med en diktafon 

för mitt eget minnes skull. Skulle ni efter intervjun ändå känna att ni inte vill att er intervju inkluderas 

så har ni rätt att bryta er medverkan när som helst. Om intresse finns så kan ni få tillgång till uppsatsen 

när den är färdig och godkänd, tidigast i januari 2012. Har ni frågor och funderingar kring och under 

mitt arbetes gång är det bara att kontakta mig. Det går även bra att kontakta min handledare Suzanne 

Kriström vid övriga frågor. Kontaktuppgifter, se nedan.

Då jag vill genomföra intervjuerna så fort som möjligt ber jag er att så snabbt ni kan fundera igenom 

detta  och  återkomma  till  mig.  Jag  undrar  även  om  jag  får  kontakta  er  igen  om  skulle  behöva 

komplettera intervjun?

Jag samtycker till att delta i föreliggande intervjustudie.

Med vänlig hälsning
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Sara Norrman

2. Intervjuguide
Bakgrundsfakta:

• Hur gammal är du?

• Vad har du för utbildning?

• Hur gammal/gamla är dina barn? Flicka/pojke?

• Vad har du för fritidsintressen?

Barndom, upp till 12 år:

• Berätta lite om var du föddes och var du växte upp?

• Hur såg ditt liv ut under din barndom?

• Berätta lite om dina föräldrar?

• Var dina föräldrar hemma? Nyckelbarn?

Vardagspusslet, jobb:

• Vad jobbar du med?

• Vad kräver ditt arbete av dig? Tid? Engagemang? Resor?

• Hur pusslar ni ihop era arbetstider, aktivitetstider och barn i dagens läge? Hur ser en vanlig 

dag/vecka ut?

• Hur tror du att vardagspusslet skulle se ut om ni inte hade barnvakt till barnen?

• Vilken inverkan har RUT-avdraget haft på er situation?

• Hur tänker ni kring barnvakt och ert barns uppväxt?

• Hur tror ni ert barn upplever det att ha barnvakt/barnflicka?

Avslutande frågor:

• Har du själv något du vill berätta kring ämnet?

• Tycker du att jag glömt att fråga om något som du vill berätta om?
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• Om jag känner att jag glömt att fråga om något, får jag ta kontakt med dig igen?
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