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Sammanfattning 
 
Utifrån intervjuer med sju mödrar som har återgått till arbetet efter en så kallad 
”kort” föräldraledighet, avser den här studien att undersöka hur dessa kvinnor 
definierar, förhandlar med samt utmanar eller återskapar ideal och diskurser om 
moderskap respektive faderskap. Min empiri visar hur kvinnorna genomgående 
jämför moderskap med faderskap och hur de, i många avseenden, implicit 
uppfattar faderskap som bättre och något som de vill efterlikna. Kvinnorna 
definierar förväntningar kring moderskap som negativa och beskriver idealen 
som ”sunkiga” och de skildrar hur moderskap, både enligt dem själva och 
samhället, ses som något annorlunda i förhållande till faderskap. Kvinnornas 
utsagor visar hur de ser faderskap som mindre kravfyllt samt enklare att 
kombinera med arbete än moderskap. Fäders föräldraledighet upplever 
kvinnorna som mer valfri och de beskriver hur kvinnor uppfattas som 
huvudansvariga för barn och hur fäder ses som substitut för mödrar. 
Respondenterna ser dock män som likvärdiga föräldrar som kvinnor och de 
förklarar hur kvinnor agerar gällande moderskap och föräldraledighet som något 
som i hög grad beror på samhälleliga normer, värderingar och strukturer. Vissa 
menar att det som är avgörande är den egna identiteten. En del har många 
gånger haft dåligt samvete och upplevt skuld på grund av sin tidiga återgång till 
arbetet, andra har inte det, men samtliga respondenter ser att det finns en 
koppling mellan begreppen moderskap och skuld. När det gäller jämställdhet är 
det viktigt för mina respondenter då det direkt och indirekt har spelat in på 
fördelning av föräldraledighet. En del av respondenterna ”bryr” sig inte om 
jämställdhet och i dessa kvinnors utsagor har jag funnit indikatorer på en 
underordning som jag menar på att de är omedvetna om. 
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1. Inledning 
 
 

Jesusbarn eller Satansbarn – uppenbarligen älskar de flesta av oss våra 
barn omåttligt. En känsla så stark att den binder oss vid dem på livstid … 
Jag önskar bara att jag fick älska på samma fria sätt som männen och 
fäderna. Insikten om hur skuldtyngd mammarollen är, hur tagen för given 
och kravfylld den är jämfört med papparollen, får mig att bli en avundsjuk 
bitterfitta. Jag vill också vara man och uppleva hur det känns att ha ett helt 
samhälle som applåderar när jag tar ut knappt två månader av 
föräldraledigheten, medan ingen höjer minsta lilla ögonbryn när min fru 
tar ut resterande tolv. Jag vill också vara man och uppleva känslan när 
samhället applåderar min kärlek och uppoffringar som något fantastiskt, 
extraordinärt (Sveland, 2007, 23) 
 

 
Det här utdraget kommer från Maria Svelands roman ”Bitterfittan” och har 
fungerat som startknapp/inspiration till min uppsats då det var när jag läste detta 
som jag började fundera över hur föreställningar, uppfattningar och ideal 
angående moderskap respektive faderskap egentligen ser ut. Frågan som direkt 
uppstod hos mig var; – innebär verkligen moderskap helt andra saker än 
faderskap och vidare föräldraskap? Detta var något som jag absolut ville ta reda 
på, vilket växte och ledde till att jag ville prata med mammor som inte gjort som 
man ”ska”, det vill säga mammor som har återgått till arbetet ganska snart efter 
en förlossning. Detta utmynnade i följande undersökningsfokus; 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån intervjuer med sju mödrar som har återgått till arbetet efter en så kallad 
”kort” föräldraledighet, avser den här studien att undersöka hur dessa kvinnor 
definierar, förhandlar med samt utmanar eller återskapar ideal och diskurser om 
moderskap respektive faderskap. Mot bakgrund av tidigare forskning har jag 
konstruerat ett antal frågeställningar;  
 
Hur relaterar kvinnorna till vad de anser vara rådande ideal, uppfattningar, 
föreställningar tillhörande moderskap respektive faderskap? – och vad är det 
som påverkar deras förhållningssätt? Hur ser kvinnorna på moderskap 
respektive faderskap i kombination med arbetsliv och har de upplevt skuld på 
grund av sitt annorlunda föräldraledighetsuttag? Hur tänker kvinnorna om 
jämställdhet och inverkar, och i så fall hur, detta på deras relation till partnern 
samt fördelningen av föräldraledighet? 
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1. 2 Uppsatsdisposition 
 
För att förstå samtiden är det av vikt att ha kännedom om hur det såg ut förr och 
jag inleder därför genom att kort och övergripande presentera hur synen på 
föräldraskap har sett ut och förändrats under 1700-, 1800- och 1900-talen fram 
till idag. Detta följs av andra tidigare studier som belyser samtiden med fokus på 
hur just moderskap respektive faderskap konstrueras samt hur dessa fenomen 
går att praktisera i kombination med arbete. Även studier som behandlar 
maktrelationen i parförhållanden berörs samt internationell forskning. Jag 
avslutar avsnittet med en sammanfattning där jag lyfter fram det mest centrala i 
respektive studie. I metoden beskriver jag forskningsprocessens samtliga steg 
och detta avsnitt avslutas med en diskussion. I den teoretiska referensramen 
redogör jag för de två teorier som jag kommer att använda mig av för att uppnå 
en djupare förståelse i analysen vilka är Hirdmans genussystem och 
genuskontrakt och Charons tolkning av den symboliska interaktionismen. Jag 
redogör även för mina motiv till dessa teorival. Detta följs av resultat- och 
analysdelen i vilken jag redovisar min empiri som jag knyter an till den tidigare 
forskningen samt den teoretiska referensramen. Detta avsnitt är organiserat 
utifrån tre teman vilka är; ”det kravfyllda moderskapet”, ”det fria faderskapet” 
och ”det jämställda föräldraskapet” och avslutas med en sammanfattning som 
också den är tematiskt upplagd. I diskussionsavsnittet diskuterar och återkopplar 
jag resultat- och analysdelen till mitt inledande syfte och frågeställningar. Jag 
avslutar uppsatsen med egna reflektioner och förslag på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 
 
I detta stycke presenteras tidigare studier för att visa på hur forskningsfältet ser 
ut idag. Jag avslutar med en sammanfattning. 
 
2.1 Studier om föräldraskap från 1700‐ till 1900‐ talet 
 
Ekonom – historikerna Susanna Hedenborg och Ulla Wikander har skrivit boken 
”Makt och försörjning” (2007) som avser att visa hur makt och försörjning har 
påverkat förhållandet mellan män och kvinnor. Studien baserar de på 
akademiska undersökningar och mer specifikt studerar Hedenborg och 
Wikander hur kvinnor och män i Sverige har levt med, tolkat, respekterat eller 
ifrågasatt den rådande genusordningen samt vad detta har resulterat i för 
fördelning av samhällets resurser mellan könen. De beskriver hur kvinnans roll 
som mor och maka under slutet av 1700-talet och början på 1800-talet kom att 
betonas allt mer. Detta syns väl, enligt dem, i de många skrifter om 
spädbarnsvård som gavs ut under denna period vilka speglar vad som sågs som 
passande för mammor respektive pappor att göra under den tiden. Författare till 
dessa skrifter var oftast läkare vilka pekade ut modern som ansvarig för 
spädbarnsvården. Moderns ansvar för hem och barn framhölls också i 
skönlitteratur, tidningar samt den religiösa litteraturen. Det var ”naturligt” att det 
var så och det var vidare moderns plikt. Fadern skulle finnas som stöd i 
bakgrunden men sågs inte som någon med ansvar för själva skötseln 
(Hedenborg & Wikander, 2007, 48-52).  
 
Uppfattningar om den ”riktiga” mamman och den ”riktiga” pappan har 
förändrats över tid och dessa skiftningar kan enligt Hedenborg och Wikander 
kopplas till ekonomiska faktorer. De menar att det var parallellt med 
industrialiseringens uppkomst och framfart samt produktionens flyttning ur 
hemmen som nya ”regler” och roller för mödrar och fäder uppstod. 
Männen/fäderna förknippades under denna period som frånvarande från den 
privata sfären till skillnad från kvinnorna/mödrarna som sågs som ”kärnan” i 
hemmet. Först under andra hälften av 1900-talet har föreställningarna om mäns 
föräldraskap förändrats vilket konkretiserades genom den individuella 
föräldraförsäkringen (som kom 1974) då staten markerade att ansvar för barn 
har både män och kvinnor. Denna föräldraförsäkring möjliggjorde det alltså 
både för kvinnor och män att vara hemma med sina barn (Hedenborg & 
Wikander, 2007, 48-52). 
 
2.2 Studier om föräldraskap i kombination med arbetsliv  
 
Maria Stanfors, som också är ekonom – historiker, har i sin studie ”Mellan 
arbete och familj – ett dilemma för kvinnor i 1900-talets Sverige” (2007) 



 

 

4 

behandlat ekonomisk förändring i Sverige under 1900-talet samt kvinnors 
ställning på arbetsmarknaden. Stanfors utgår från kvinnors erfarenheter och vill 
med sin studie att kartlägga och förklara hur relationen mellan arbete och familj 
ser ut och hur denna relation har förändrats över tid. Materialet som hon 
använder sig av är kvantitativa mikro- och makrodata och kvalitativ data från 
forskningsresultat, offentlig statistik, utredningar och medier. Ett viktigt tema i 
studien är att skildra svenska kvinnors olika val när det gäller arbete och familj 
under olika tider och att belysa de olika strategier som kvinnorna har tillämpat. 
Hennes empiriska analys handlar om förändringar i barnafödande, utbildning, 
arbetsmarknadsdeltagande samt korrelationerna mellan olika aktiviteter och 
sysselsättningsgrader (Stanfors, 2007, 10ff). Stanfors menar att kvinnors 
möjligheter att kombinera yrkesarbete och moderskap är något som är 
kontextberoende och vidare något som i hög grad påverkas av ekonomiska, 
sociala och institutionella förhållanden. Hur länge kvinnor är föräldralediga 
varierar alltså mellan grupper av kvinnor men också mellan länder och beror på 
formella rättigheter och möjligheter till föräldraledighet och barnomsorg vilket 
vidare har effekter på kvinnors deltagande på arbetsmarknaden (Stanfors, 2007, 
220-221). 
 
Psykologen Ylva Elvin - Nowaks avhandling ”Accompanied by guilt – Modern 
motherhood the Swedish way” (1999) syftar också till att skildra kvinnors, och 
mer specifikt yrkesarbetande mödrars erfarenheter. Hennes tonvikt ligger dock 
på mödrarnas upplevelser av skuld i samband med kombinationen av arbete och 
familj i dagens Sverige. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och presenteras 
i form av fyra separata artiklar där den första ämnar identifiera skuldkonceptet 
och hur detta yttrar sig. Mest framträdande är hur upplevelsen av skuld 
genomsyrar det vardagliga livet och kvinnornas beskrivningar av fenomenet 
visar genomgående en ansvarkänsla speciellt gentemot barnen. Den andra 
artikeln avser att undersöka hur kvinnorna arrangerar sitt arbete i förhållande till 
hur och vad arbetet fyller för funktion och resultaten skildrar hur synen och 
värderandet av arbete formas i relation till ansvaret för barnen. Möjligheter till 
flexibilitet gällande arbetstid var här förenat med skuld. I den tredje artikeln 
studeras hur den individuella förståelsen/uppfattningen av moderskap är 
kulturellt sanktionerad och det som Elvin – Nowak kommer fram till är att 
bilden av positivt moderskap, skapad inom jämställdhetsdiskursen i det svenska 
samhället, representerar en orientering där barnet centreras samt där modern 
förväntas uppnå ett välmående utanför familjesfären. I artikel nummer fyra 
studeras förändringar i betydelsen av ansvar i relation till barns utveckling. 
Resultaten som påvisas är att ansvarskänslan förändras i samband med barnen 
utveckling samt växande och ansvaret för äldre barn är inte lika synligt (Elvin – 
Nowak, 1999, 41-44).  
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Att det finns motstridiga regler och värderingssystem kopplat till moderskap 
men även till faderskap samt hur föräldrar hanterar dessa har antropologen 
Clarissa Kugelberg studerat, genom intervjuer och observationer, i sin 
avhandling ”Perceiving Motherhood and Fatherhood – Swedish Working 
Parents with Young children” (1999). Hennes studie avser även att undersöka 
hur en grupp föräldrar, till barn i förskoleåldern, konstruerar moderskap 
respektive faderskap. Kugelberg visar med sin undersökning att det i det samtida 
Sverige finns ett återskapande av konventionella koncept av moderskap och 
faderskap samtidigt som dessa koncept omdefinieras. På arbetsplatsen 
sammankopplas moderskap med frånvaro och deltidsarbete och därför tvingas 
kvinnor hantera andra förväntningar samt tillskrivs andra möjligheter än män. 
Modernt föräldraskap innebär att försöka samordna och förena olika 
värderingar, vilket både männen och kvinnorna uttrycker, och deras respektive 
arbeten samt deras egna önskningar och ansträngningar att ta väl hand om sina 
barn styr föräldrarnas dagliga liv (1999, 207, 277). 
 
Hur ekvationen arbete och familj löses av mammor och pappor i dagens Sverige 
belyser också sociologen Lisbeth Bekkengens avhandling ”Man får välja – om 
föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv (2002). Syftet med 
avhandlingen är att, genom intervjuer med föräldrar samt deras 
arbetskollegor/anställda, försöka identifiera de strukturer och mekanismer i både 
arbetslivet och familjelivet som påverkar kvinnors och mäns förhållande 
gentemot arbete och familj och hur de agerar angående föräldraledighet.  Det 
som Bekkengen kommer fram till är att män tenderar att inte ersättas i samma 
utsträckning som kvinnor vid föräldraledighet och ses därför som mer 
oumbärliga än kvinnor. Män kan välja, om, hur, och hur länge de vill vara 
föräldralediga och med andra ord så kan män, om det tillkommer 
komplikationer eller svårigheter avstå från föräldraledighet. Mäns 
föräldraledighet bygger således på möjligheten till fritt val medan kvinnors 
föräldraledighet, av biologiska och sociala skäl i bästa fall är förhandlingsbar på 
punkten hur länge. Kvinnor blir alltså föräldrar med det självklara 
huvudansvaret för barn medan män blir pappor med stora valfriheter och 
handlingsutrymme i sitt engagemang (Bekkengen, 2002, 101-102, 148-149). 
 
Vidare visar Bekkengen hur mäns uttag av föräldraledighet tenderar att 
sammanfalla med vår och sommartider och att deras samvaro med barnen oftast 
inte sker på egen hand utan ofta i samband med familjesemestern eller 
inskolning på dagis. Konkreta exempel visar också på att mäns egna intressen är 
avgörande och dessa kan omvandlas till bland annat arbetsgivarens negativa 
attityd eller kvinnans motvillighet att dela på föräldraledigheten. Diskursen 
verkar dock inte vara påverkad av det faktum att människors erfarenheter skiljer 
sig utan istället fyller den en rättfärdigande funktion för mäns val och agerande 
och på grund av detta behöver ingen hantera mäns individuella och kollektiva 
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ansvar i frågan och därmed döljs maktförhållandet som finns mellan könen 
(Bekkengen, 2002, 245-247). 
 
2.3 Studier om makt i parrelationer 
 
Maktförhållandet mellan män och kvinnor och mer exakt hur detta yttrar sig i 
parrelationer har sociologen Carin Holmberg undersökt i sin avhandling ”Det 
kallas kärlek” (2007). Studien baseras på intervjuer och Holmberg syftar till att 
visa hur unga heterosexuella par utan barn i dagens Sverige, som på alla sätt ses 
som jämställda, tolkar varandra utifrån sociala idéer om vad som är manligt 
respektive kvinnligt. Dessa genusspecifika tolkningar utgör grunden ifrån vilken 
som män och kvinnor skapar och upprätthåller underordnade och överordnade 
positioner i förhållandet. Studien visar på att det är möjligt att avslöja dolda 
sociala mekanismer som bevarar och vidmakthåller den asymmetriska 
maktrelationen i parrelationer. Holmberg redogör också för vikten av att 
fortsätta att identifiera de subtila och växelverkande mönster som producerar 
samt reproducerar samhällets genusstrukturer (Holmberg, 2007). 
 
Utöver ovan beskrivna svenska studier anser jag att det är av relevans att 
uppmärksamma internationell forskning och jag presenterar därför både brittiska 
och australienska artiklar i nästföljande stycke. 
 
2. 4 Studier om föräldraskap i andra länder 
 
JaneMaree Maher och Lise Saugeres som båda är verksamma vid ”Centre for 
Women's Studies and Gender Research” i Melbourne har tillsammans skrivit 
artikeln ”To be or not to be a mother? Womens negotiating cultural 
representation of mothering” (2007). Syftet med artikeln är att studera kvinnors 
uppfattningar av moderskap och därmed visa hur mödrar och kvinnor utan barn 
återskapar, förhandlar och bestrider dominerande sociala konstruktioner. Maher 
och Saugeres undersöker således hur kvinnorna utan barn bekämpar och 
accepterar konventionella moderskapsideal parallellt med att studera hur 
kvinnorna med barn förhandlar kring dessa i praktiken. För att ta reda på detta 
har de använt sig av kvalitativa intervjuer. Resultat när det gäller kvinnorna utan 
barn är att de ser moderskapet som något negativt, kravfyllt, omfattande och 
väldigt begränsande. Många har en mycket traditionell syn på moderskapet och 
har därför internaliserat idealet om modern som ständigt närvarande och 
uttryckte därför rädsla för att det skulle medföra en förlust av den egna 
identiteten, avbrott från det vanliga livet och ett tvång att alltid sätta barnets 
behov först.  
 
Resultat angående mödrarna är att de har en mer pragmatisk och mindre 
idealstyrd bild av moderskapet och de beskriver rollen som moder som en 
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aktivitet och en del av deras identitet. Dessa kvinnor pratar alltså mer om vad de 
gör som mödrar istället för de sociala förväntningar som finns kopplat till 
moderskapet och de upplever vidare inte sig själva som hindrade eller 
begränsade av föreställningar eller ideal. Maher och Saugeres redogör också för 
hur bilder av den ”goda modern” var närvarande i samtliga kvinnors berättelser 
och konklusionen i artikeln är att intervjumaterialet tydligt indikerar att samtliga 
respondenter, i varierande grad, är tyngda av förväntningar och tankar om 
lämpliga modersidentiteter. Med detta menar de att alla kvinnor relaterar till 
rådande diskurser om femininitet och moderskap men på olika sätt. 
 
Hur brittiska kvinnor relaterar till de starka diskurser som finns kring moderskap 
med tanke på förväntningar och erfarenheter har sociologen Tina Miller studerat 
i sin artikel ”Is this what motherhood is all about? – Weaving Experiences and 
Discourse through Transition to First-Time Motherhood” (2007). Studien 
baseras på intervjuer och belyser diskrepansen mellan förväntningar och 
erfarenheter och avslöjar de möjligheter som uppstår, på grund av denna 
diskrepans, att utmana och ”böja” tidigare accepterad kunskap. Det som Miller 
kommer fram till i sin studie är att genom övergången från att ha varit utan barn 
till att bli mamma och därmed tvungen att relatera till moderskapsdiskursen så 
har den dynamiska och förändrande relationen mellan individen, subjektiviteten 
hos modern och de dominerande diskurserna skapat möjligheter att utmana och 
splittra de optimistiska framställningarna av de officiella diskurserna. 
Utmaningarna utgår alltså ifrån idealen om lämpligt moderskap vilket en av 
Millers respondenter uttrycker och relaterar till så här ”Ingen kan vara en perfekt 
mamma men jag försöker att göra mitt bästa”. 
 
Deborah Lupton, som också är sociolog, undersöker i sin artikel ”A love/hate 
relationship” – the ideals and experiences of first time mothers” (2000) hur 
föreställningar om moderskap respektive faderskap skapas och upplevs av 
”förstagångsföräldrar” under mitten och slutet på 1990-talet i Sydney 
Australien. Detta gör hon genom intervjuer och i sitt resultat visar Lupton att 
kvinnornas föreställningar om den ideala modern var att denna skulle vara 
uppmärksam, kärleksfull, ständigt närvarande och sätta barnets behov framför 
sina egna. Den goda modern skulle även utveckla ett starkt band till barnet och 
vara tålmodig, lugn och uppmärksamt kunna hantera barnets behov och krav. 
Modern ansågs vidare vara den viktigaste för barnet och den enda som kan 
uppfylla dess behov.  I praktiken upplevde Luptons respondenter dock att det 
var svårt att leva upp till modersidealen.  
 
Lupton visar vidare att moderskap fortfarande ses som mer ansvarfyllt än 
faderskap och att ”goda mödrar” förväntas också stanna hemma med barnet till 
dess att det är ett år gammalt (detta trots att den betalda ledigheten ”maternity 
leave” i samband med barnafödande i Australien är 8-12 veckor) innan de 
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återgick till att yrkesarbeta och endast då var det socialt accepterat för dem att 
sträva efter personlig autonomi gentemot barnet.  
 
Kvinnorna i Luptons studies tankar om den ideale fadern var att denne skulle 
vara stödjande och hjälpa till med barnet och därmed ge kvinnan chans till ett 
”break” och andrum. Detta menar Lupton visa på hur kvinnorna anser att 
män/fäder inte är av lika stor vikt för barnen som mödrar. Idealen kring 
faderskapet upplevdes som mindre komplexa och krävande än idealen runt 
moderskapet. Luptons empiri visar alltså hur mäns föräldraskap och/eller vård 
av barnet upplevs som mycket mer valfri än kvinnors. 
 
2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Hedenborg och Wikander (2007) visar i sin studie hur föreställningar kring 
moderskap respektive faderskap har förändrats över tid samt hur mödrar under 
1700- och 1800-talet explicit utpekades som huvudansvariga för spädbarnsvård 
medan fadern enbart sågs som ett stöd. De redogör för hur brytpunkten kom, 
åtminstone ur samhällets/statens synvinkel, under 1970-talet i och med den 
individuella föräldraförsäkringen som markerade både mäns och kvinnors 
ansvar gentemot barn. Stanfors (2007) behandlar hur kvinnors förenande av 
arbete och familj har sett ut under 1900-talet och menar att hur denna 
konstellation har sett ut/ser ut är kontextberoende och något som påverkas av 
såväl ekonomiska, sociala och institutionella förhållanden. Elvin – Nowak 
(1999) undersöker hur kvinnors skuldupplevelser, på grund av kombinationen 
yrkesliv och familjeliv, yttrar sig i dagens Sverige och menar att skuldkänslor 
genomsyrar de flesta yrkesarbetande mödrars tillvaro.  
 
Kugelberg (1999) studerar föräldrars konstruktion av moderskap respektive 
faderskap och visar att det i det samtida Sverige finns en reproduktion av 
konventionella koncept av moderskap och faderskap samtidigt som dessa 
koncept omdefinieras. Kugelberg undersöker också de olika möjligheter 
alternativt begränsningar det finns för kvinnor respektive män att hantera 
svårförenliga förväntningar från familjen och arbete. Bekkengen (2002) försöker 
påvisa strukturer och mekanismer i både arbetslivet och familjelivet som 
påverkar kvinnors och mäns förhållande gentemot arbete och familj samt hur de 
agerar angående föräldraledighet. Holmbergs (2007) studie skildrar hur kvinnor 
och män som lever i heterosexuella parförhållanden, som på alla sätt anses vara 
moderna och jämställda, under- respektive överordnar sig och därmed uppvisar 
en maktassymmetri som verkar till männens fördel.  
 
Den utländska forskningen (Lupton, 2000, Miller, 2007, Maher & Saugeres, 
2007) skildrar ideal kring både moderskap och faderskap samt hur kvinnor 
förhandlar med, utmanar och ifrågasätter dessa. Dessa studier visar, i linje med 
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de svenska, hur mammor och pappor har olika förväntningar på sig. Trots 
skillnaderna som finns länder emellan när det gäller sociala normer, 
jämställdhetssträvan och möjligheter för kvinnor respektive män att vara 
föräldralediga, uppvisar de utländska studierna förvånansvärt lika resultat som 
de svenska vilket jag anser är intressant att illustrera. 
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3. Metod 
 
I följande avsnitt redogör jag för vad kvalitativ metod är och varför jag har valt 
detta forskningssätt, jag redovisar också mitt urval och tillvägagångssätt. 
Vidare redogör jag för min datainsamlingsmetod och motivet till denna samt 
beskriver hur datainsamlingen har gått till. Detta följs av en beskrivning av hur 
transkriberingen och bearbetningen av materialet har sett ut vilket följs av en 
redovisning av de etiska principerna och hur jag har förhållit mig till dessa. Jag 
reflekterar också över studiens trovärdighet och avslutar med en diskussion. 
 
3.1 Kvalitativ metod 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod då undersökningar av den arten 
arbetar utifrån en induktiv syn på förhållandet mellan teori och empiri vilket 
betyder att teorin beror på och uppkommer av de praktiska forskningsresultaten. 
En sådan kunskapsteoretisk utgångspunkt brukar förstås som tolkningsinriktad 
eller interpretativ vilket innebär att tyngdpunkten ligger hos förståelsen av en 
social verklighet beroende av hur deltagarna i en särskild miljö/kontext tolkar 
och upplever denna verklighet (Bryman, 2002, 35, 249-250). Detta ligger väl i 
linje med vad jag vill uppnå med min studie då denna syftar till att förstå och 
tolka respondenternas utsagor som tid- och kontextbundna och teorierna som jag 
ämnar använda för att nå djupare förståelse är valda med utgångspunkt i min 
empiri. 
 
Jag utgår vidare från en ontologisk ståndpunkt som uppfattas konstruktionistisk 
och med detta menas att jag ser sociala egenskaper som resultat av samverkan 
individer emellan och därför inte som företeelser som bara ”finns där ute” och 
som existerar åtskilt från dem som är innefattade i skapandet av dem (Bryman, 
2002, 35, 249-250 och Guba & Lincoln 1990 i Patton, 2002, 96-97). Även 
denna utgångspunkt ser jag som självklar då jag förstår verkligheten som något i 
ständig rörelse och att en enda sanning är omöjlig att utläsa. Jag bygger min 
studie på tanken om att aktörer konstant samspelar med och påverkar varandra i 
och beroende av olika kontexter och därmed tänker jag liksom Patton att studier 
av den socialt skapade verkligheten är något som är särskiljt från studier av 
andra naturliga fenomen (Patton, 2002, 98). 
  
3.2 Urval och avgränsningar 
 
Studien grundar sig på intervjuer med sju kvinnor och kriterierna som samtliga 
har varit tvungna att uppfylla är att de har fått barn inom de tre senaste åren och 
att de har återgått till att arbeta inom sex månader efter barnets födelse på någon 
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fast procent, minimum 25. Kvinnorna lever i heterosexuella parförhållanden (för 
vidare presentation av respondenterna se resultat- och analysavsnittet). 
Anledningen till mina kriterier var att jag ville ha, vad jag vill kalla för, så 
”färsk” forskning som möjligt vilket jag anser mig ha fått då kvinnorna har fått 
barn relativt nyligen. Utsagorna blir därför aktuella i större utsträckning än vad 
det hade blivit om jag istället skulle ha intervjuat kvinnor som fick barn för tio 
år sen eller liknande. Att jag sedan satte gränsen vid sex månader efter 
förlossning och en tjänst på minst 25 % är enbart på grund av att jag ville 
avgränsa mig och att jag ville ha kvinnor som brutit mot normen ganska markant 
vilket jag upplever att dessa kvinnor har gjort. 
 
Eftersom jag har haft ganska specifika kriterier för mina respondenter har de 
varit relativt svåra att ”hitta” och därför menar jag på att jag har, i första hand, 
använt mig av ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att jag har använt mig av 
personer som vanligtvis är svåra att få tag på och därför de personer som har 
varit tillgängliga för mig och med andra ord de som jag fick kontakt med och 
var villiga att ställa upp (Bryman, 2002, 114, 313).  En respondent hjälpte mig 
dock att komma i kontakt med en annan informant till studien vilket 
kännetecknar ett snöbollsurval som innebär just att forskaren får tag på 
ytterligare respondenter genom dem som denne redan har (Bryman, 2002, 115). 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
 
För att hitta respondenter sökte jag på föräldraforum och bloggar på Internet. 
Fyra respondenter kom jag i kontakt med efter att ha skrivit inlägg och trådar 
där jag presenterade mig själv som student vid Linköpings Universitet och att 
jag sökte kvinnor att intervjua till en D-uppsats samt mina tidigare beskrivna 
kriterier. En av dessa respondenter hjälpte mig vidare genom att ge mig en e-
mailadress till en av sina bekanta som också stämde in på mina kriterier. Jag 
kontaktade hennes vän via e-mail och efter en viss korrespondens kom vi 
överens om att träffas för en intervju. Resterande två respondenter var 
kompisars kompisar och kontaktades även de via e-mail och telefonnummer 
som jag fick genom bekanta.  
 
Samtliga respondenter tillfrågades före intervjutillfället om det var okej att våra 
samtal spelades in på band och alla samtyckte. Detta på grund av att inspelning 
av intervjuer minskar risken för att få ett icke fullständigt material och att det 
kan fungera som hjälp till minnet och dess naturliga begränsningar. Det 
underlättar också för att kunna genomföra en noggrann analys, vidare är det 
viktigt att kunna fånga respondenternas svar utifrån deras egna ordval (Bryman, 
2002, 306, 310). Även Ryen förespråkar inspelning av intervjuer då hon menar 
att det är ett bra sätt att få fram korrekta utskrifter eftersom man undgår att 
påverka datan. Hon menar vidare att alternativet, vilket är handskrivna 
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anteckningar, sällan blir kompletta och därför inte tillförlitliga eftersom det är 
omöjligt att ”få med” allt (Ryen, 2004, 142). 
 
3.3.1  Val av datainsamlingsmetod 
 
Jag har valt att använda mig av intervjuer och mer specifikt av en 
semistrukturerad intervjuguide vilket betyder att jag har haft ett manus med 
relativt specifika teman som ska behandlas (Bryman, 2002, 301). Detta för att ge 
respondenterna stor frihet att utforma sina svar på eget sätt vilket jag ansåg var 
passande för min studie eftersom jag har varit ute efter erfarenheter, tankar och 
känslor. Detta är något som kräver utrymme och vidare är något som uttrycks 
ytterst varierande från person till person.  
 
Intervjufrågorna konstruerades parallellt med respondentsökningen och dessa 
syftade till att samla in material som kunde svara mot mitt syfte och 
intervjuguiden består, mer exakt, av fem delar som alla berör olika teman (se 
bilaga 2). Del ett innefattar bakgrundsfrågor så som exempelvis ålder, status, 
antal barn och liknande. Del två handlar om den så kallade nuvarande 
situationen men tanke på arbete/studier och del tre fokuserar på föräldraskap, 
moderskap och föräldraledighet. Del fyras inriktning är bemötande och guiden 
avslutas med del fem som jag har valt att kalla ”övrigt” där egna spontana tankar 
och reaktioner gavs utrymme. 
 
Som intervjuare har jag inte, i enlighet med detta semistrukturerade 
förhållningssätt, behövt ställa frågorna i samma ordningsföljd till respektive 
respondent utan jag har haft möjlighet att anpassa mig efter vad som har 
berättats för mig. Vidare har jag även kunnat ställa frågor som inte ens funnits 
med i intervjuguiden, dock har frågorna ställts så nära den ursprungliga 
ordningen och den ursprungliga formuleringen som möjligt vilket kännetecknar 
just en semistrukturerad intervju (Bryman, 2002, 301). Denna sorts 
intervjuguide använder en forskare sig ofta av då denne påbörjar sin 
undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, vilket jag anser att jag har 
gjort, istället för med en allmän vilja att studera ett område eller tema. Det som 
är viktigt med frågorna är att de ger forskaren möjlighet att införskaffa 
information om hur respondenterna upplever sin värld och sitt liv (Bryman, 
2002, 304). 
 
3.3.2  Datainsamling 
 
Innan jag genomförde intervjuerna konstruerade jag ett missiv (se bilaga 1) där 
jag presenterade dels mig själv, dels min studie/mitt syfte samt redogjorde för de 
etiska principerna för att ytterligare tydliggöra mina intentioner att inte vilja 
”hänga ut” någon och därmed min strävan efter största möjliga konfidentialitet. 



 

 

14 

Att informera respondenterna i förväg om sig själv och sin studie är något som 
Bryman förespråkar då han påtalar att det kan vara av vikt för respondenterna att 
ha en viss kännedom om syftet med intervjun innan de intervjuas (Bryman, 
2002, 131). Detta tog jag hänsyn till eftersom missivet mailades ut till samtliga 
respondenter före intervjutillfällena. Tanken med brevet var alltså att 
respondenterna skulle få en större klarhet och förståelse för vad jag var ute efter 
och vad jag ville uppnå med mina intervjuer och min uppsats eftersom jag kände 
att detta kanske inte alltid hade framgått exakt i mina kortare e-mail och 
telefonsamtal. Jag hade även i åtanke att detta kunde visa på professionalitet då 
de flesta av respondenterna enbart hade kommunicerat med mig via e-mail och 
jag ville på något sätt visa mig ”riktig”. Detta för att utesluta eventuella tankar 
om att jag skulle vara ute efter något annat och att respondenterna därför skulle 
bli rädda och dra sig ur.  
 
Vidare skickade jag även med min intervjuguide, något modifierad dock 
eftersom den inte innehöll särskilt många följdfrågor. Detta på grund av att jag 
inte ville riskera att styra respondenterna eller på något sätt påverka deras svar 
då följdfrågorna och deras utseende säkerligen skulle ha influerat en hel del. 
Tanken bakom mina följdfrågor var att de skulle bero på respektive respondents 
svar som mest troligt skulle variera en hel del eftersom många frågor var öppna. 
Att jag skickade ut frågorna gjorde jag dock därför att vissa frågor var stora (se 
exempelvis fråga 1 i del 3 i intervjuguiden, se bilaga 2) och antagligen något 
som man gärna skulle vilja tänka lite över innan man svarade. Med utskicket 
ville jag alltså ge respondenterna möjlighet till att sitta ner i lugn och ro och 
fundera och därför i förlängningen undvika korta och ogenomtänkta svar som 
det kan bli om man inte är förberedd. 
  
Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna och detta 
resulterade i att fyra av intervjuerna genomfördes i respektive respondents hem 
och tre utfördes på offentliga platser så som exempelvis fik och museer. Jag 
träffade respondenterna endast en gång vardera och tiden som gick åt vid 
intervjutillfällena varierade mellan 40 och 90 minuter. Datainsamlingen tog 
sammanlagt sex dagar och alla intervjuer spelades in på band. Vid 
intervjutillfällena redogjorde jag även för de etiska principerna (som också stod 
med i missivet) för att ytterligare försäkra respondenterna om deras anonymitet.  
 
Vad gäller frågorna så anpassades ordningsföljden mycket efter respondenterna 
och deras utsagor. Frågorna var i sig öppna och kunde tolkas på olika sätt vilket 
gjorde att intervjuerna kändes mer som samtal med olika teman som berördes i 
varierande ordning. Att låta intervjun röra sig i olika riktningar är 
kännetecknande för just kvalitativa intervjuer eftersom detta genererar kunskap 
om vad intervjupersonen upplever som relevant och av vikt. Vidare kan även 
undersökningens fokus anpassas efter vad som dyker upp under intervjuerna 
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(Bryman, 2002, 300). Detta stämmer mycket väl med min studie då jag 
inledningsvis endast hade tänkt studera moderskap och tillhörande ideal och 
uppfattningar med särskilt tyngdpunkt på bemötande. Under intervjuernas gång 
insåg jag dock att respondenternas tyngdpunkt inte låg i linje med min (då de 
bland annat pratade mycket om faderskap) och därför justerades både mitt syfte 
och mina frågeställningar. Detta passar väl med den bakomliggande strategin 
hos det induktiva förhållningssättet som jag använder mig av då detta fungerar 
som så att viktiga analysdimensioner växer fram från mönster lokaliserade i de 
studerades berättelser utan att forskaren på förhand har bestämt vilka dessa 
centrala dimensioner är. Man har alltså inte innan datainsamlingen avgjort vad 
som är av vikt och därför inte ställt upp hypoteser för verifiering alternativt 
falsifiering vilket är vanligare hos ett deduktivt forskningssätt (Patton, 2002, 
56).  
 
Denna ovan beskrivna variation eller ”rörlighet” var inte ett problem för mig 
utan jag försökte i största mån anpassa mig efter vad respektive respondent sa 
vilket rekommenderas då man som forskare inte bara ska vara lyhörd utan även 
kunna anpassa sina frågor efter respondenten (Bryman, 2002, 312). Dock blev 
det ibland att kvinnorna fick upprepa sig då jag i vissa fall frågade om ämnen de 
redan nämnt/berört. Detta för att jag tänkte att de kanske efter lite mer eftertanke 
skulle komma med ännu mer uttömmande svar. Min tanke var helt enkelt, hellre 
för mycket material och att respondenterna tycker att jag är tjatig, än för lite. 
Detta eftersom ”tjocka och rika” beskrivningar är grunden till kvalitativ 
forskning och analys (Patton, 2002, 437-438).  
 
3.3.3  Transkribering och bearbetning av data 
 
Eftersom intervjuerna genomfördes under en ganska kort period valde jag att 
transkribera löpande och därmed parallellt med datainsamlingen och påbörjade 
alltså avlyssningen och nedskrivningen direkt efter första intervjun. Samtliga 
intervjuer är transkriberade näst intill ordagrant för att inte missa och utelämna 
någonting då jag inte visste exakt vad jag skulle använda mig av. Jag har även 
skrivit ned mina egna frågor och varierande följdfrågor eftersom ingen intervju 
egentligen är den andra lik och samtalen har ibland haft helt olika vändningar. 
Jag har vidare valt att exkludera pauser, skratt och liknande för att fokusera på 
att föra fram det viktiga och relevanta och därmed undvika lång läsning. Jag har 
också ibland modifierat och tagit bort upprepningar av uttryck så som ”liksom” 
och ”då” och liknande då dessa, i upprepande användning i text, kan upplevas 
störande. Detta för att det är stor skillnad på tal och skrift och när man pratar 
slutför man inte alltid sina tankegångar och man är heller inte särskilt 
grammatiskt korrekt. 
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När det gäller riktlinjer för analys av data finns det, enligt Patton, många men 
dessa kan inte ses som regler då varje kvalitativ studie i sig är unik och därför 
kommer analysen också den att vara unik. Detta på grund av att den mänskliga 
faktorn inverkar mycket och utgör både styrkan och svagheten med detta 
forskningssätt. Utmaningen med kvalitativ analys är vidare att kunna hantera 
den stora mängd empiri som man har samlat in (vilket i mitt fall består av 72 
sidor text) och att kunna reducera volymen hos detta ”råmaterial”. Forskaren ska 
även kunna identifiera centrala mönster och konstruera ett ramverk för att 
förmedla vad materialet visar på (Patton, 2002, 432). Detta är vad jag strävade 
efter vid slutförd transkribering då jag läste igenom materialet ett flertal gånger 
för att till en början bekanta mig med texterna och för att därefter stryka under 
och markera vad jag upplevde som särskilt relevant samt för att finna mönster 
och även eventuella avvikelser till dessa. Efter denna bearbetning av empirin 
blev den betydligt mindre, ca 15 sidor, då jag omöjligt, både när det gäller tids 
och analysmässigt, kan nyttja allt material som jag har insamlat. Jag har därför 
använt mig av de uttalanden som har svarat bra mot mitt syfte och 
problemformulering samt lämpat sig bäst för analys.  Jag kommer att presentera 
mina resultat tematiskt vilket Patton rekommenderar att man gör då man har 
använt sig av en intervjuguide (Patton, 2002, 439-440) vilket jag har gjort. 
Därför kommer analysen se ut som så att de utsagor som jag har upplevt som 
representativa för respektive tema presenteras och knyts an till den tidigare 
forskningen och min teoretiska referensram. 
 
3.4 Etiska principer 
 
Då man genomför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att ta i beaktning 
fyra huvudkrav; 
 

1. Informationskravet = forskaren måste informera delaktiga personer om 
undersökningens syfte. Deltagarna ska också få veta att deras deltagande 
är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan om det skulle vara 
önskvärt.  

2. Samtyckeskravet = deltagarna bestämmer själva över sin delaktighet och 
denna kan avslutas när som helst. 

3. Konfidentialitetskravet = uppgifter om personer som ingår i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 
(personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt dem) 

4. Nyttjandekravet = all insamlad information får endast nyttjas för 
forskningsändamålet. 

(Bryman, 2002, 440-441) 
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Jag anser att jag har agerat i linje med dessa krav då samtliga respondenter har 
fått ta del av uppsatsens syfte och medverkan har varit frivillig. 
Respondenternas namn och, i vissa känsligare fall, exakta yrken (arbetsplatser, 
arbetsgivare, avdelningar, ämnesområden etcetera) har ingen annan än jag 
vetskap om och jag kommer inte använda någon som helst information som kan 
göra respondenterna igenkänneliga. Att intervjuerna bandades frågade jag också 
om och alla samtyckte. Banden har enbart jag haft tillgång till och avlyssningen 
har skett bakom stängda dörrar utan andras närvaro. Vidare kommer jag att 
förstöra banden när uppsatsen är klar och de kommer därför inte finnas 
tillgängliga för missbruk. 
 
3.5 Trovärdighet 
 
När det gäller trovärdighet i kvalitativa studier menar Lincoln & Guba (1985) 
och Guba & Lincoln (1994) i Bryman (2002, 258) att denna ska värderas och 
bedömas utifrån andra kriterier än dem som används i kvantitativ forskning. De 
beskriver hur trovärdigheten består av fyra delkriterier där den första är 
tillförlitlighet. Eftersom det finns många olika sätt att beskriva en social 
verklighet på så är det trovärdigheten i forskarens beskrivning som avgör hur 
godtagbar den är i andras ögon. Att uppnå en tillförlitlighet i resultaten 
innefattar därför att man dels har utfört undersökningen efter de regler som finns 
stipulerade och dels att man redovisar sina resultat till de personer som utgör 
den sociala verklighet som har studerats. Detta för att dessa ska godkänna och 
bekräfta att forskaren har uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt. Detta 
brukar kallas för respondentvalidering alternativt deltagarvalidering vilket är den 
process där forskaren delger sina resultat till de individer som har varit föremål 
för eller på annat sätt har medverkat i undersökningen. Syftet med detta är att få 
ett godkännande av den beskrivning som forskaren har producerat och i 
förlängningen se att det finns en god överensstämmelse mellan resultaten och de 
utsagor som forskaren har fått ta del av (Bryman, 2002, 258-259 och Ryen, 
2004, 143). Detta har jag gjort genom att maila ut mina transkriberingar till 
respektive respondent för deras godkännande och för att ge dem chans till 
eventuella ändringar eller strykningar av uttalanden som kanske inte har känts 
bra eller har misstolkats av mig. Samtliga respondenter har återkommit, vissa 
med kommentarer och önskemål om små justeringar och ifyllnader vilka jag har 
tagit i beaktning och ändrat, och andra som har varit helt nöjda med texten som 
den var. 
 
Brymans andra delkriterium är överförbarhet vilket innebär att istället för att 
söka efter generaliserbarhet ligger fokus på att producera fylliga beskrivningar 
av den grupps unika miljö och sociala verklighet som man studerar. Detta för att 
kunna förse andra med en slags databas genom vilken de kan evaluera hur pass 
överförbara resultaten är till en annan kontext (Bryman, 2002, 260). Detta anser 
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jag att jag har uppnått då mina frågor har varit öppna och fria för egen tolkning 
och jag har även uppmuntrat mina respondenter till uttömmande svar vilket 
medför en större sannolikhet till en ”täthet” i min deskription av deras kontext 
vilket vidare resulterar i en större inblick i respektive respondents situation. 
 
Pålitlighet är det tredje kriteriet vilket kan ses som motsvarigheten till den 
kvantitativa forskningens reliabilitet och syftar till att forskarna bör inta ett 
granskande synsätt. Med detta menas att man säkerställer att det finns en 
komplett och tillgänglig beskrivning av samtliga faser av forskningsprocessen 
vilken inkluderar bland annat; formulering av problemområde och val av 
undersökningspersoner (Bryman, 2002, 261). Detta anser jag att jag har gjort då 
jag genomgående har försökt lämna en så fullständig som möjligt redogörelse 
för forskningsprocessens steg.  
 
Slutligen redogör Bryman för det sitt fjärde kriterium vilket han kallar för 
möjlighet att styrka och konfirmera. Detta kräver av forskaren att denne ska 
kunna styrka och konfirmera, utifrån en medvetenhet att det inte finns någon 
fullständig objektivitet i samhällelig forskning, att denne har agerat i god tro. 
Med andra ord ska det vara klart och tydligt att forskaren inte medvetet låtit sina 
personliga åsikter och värderingar ha inverkat på utförandet av och slutsatserna 
från en studie. Inte heller får denne låta sin teoretiska inriktning styra (Bryman, 
2002, 261). Detta anser jag vara det svåraste kravet eftersom det som forskare 
(och människa) är mycket svårt att frångå sina värderingar samt att det 
naturligtvis finns bakomliggande värderingar redan i valet av uppsatsämne, 
problemformulering och metodval etcetera vilket är något som Bryman påtalar 
då han redogör för hur forskning omöjligt kan vara värderingsfri. Man bör 
därför uppmärksamma och ta detta i beaktning för att motverka så kallad 
okontrollerad inverkan av värderingar i forskningsprocessen (Bryman, 2002, 
37). Detta anser även Patton som beskriver vikten av att observera sin egen 
förförståelse och utgångspunkter. Att äga självkännedom, ständigt reflektera 
över det egna ”synsättet” och att vara villig att fundera över hur man som 
forskare uppfattar, hör och förstår är grundläggande för forskning (Patton, 2002, 
299). Detta anser jag att jag, under forskningsprocessen, har varit medveten om 
och har strävat efter. Mina frågor har varit öppna och jag har kontinuerligt under 
samtliga intervjuer agerat så neutralt som möjligt och försökt att lyssna utan att 
inflika kommentarer som alltför mycket skildrar mina egna personliga åsikter, 
även om det stundtals har varit svårt, då jag vanligtvis inte döljer mina 
feministiska övertygelser och faiblesse för att diskutera jämställdhetsfrågor. 
Engagemang och intresse av ämnet menar dock Patton kunna fungera som hjälp 
då han beskriver hur ett genuint intresse ofta skapar en större insikt och 
förståelse för respondenters utsagor. Det kan också påverka de intervjuade till att 
berätta mer då de upplever att deras erfarenheter och tankar är värdefulla och 
bemöts med respekt (Patton, 2002, 341, 417). 
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3.6  Metoddiskussion 
 
Eftersom min uppsats avser att belysa tankar och erfarenheter anser jag att 
kvalitativ metod har varit det bästa alternativet. Hade jag istället använt mig av 
ett kvantitativt forskningssätt hade jag visserligen kunnat använda mig av en 
större mängd respondenter och därmed haft möjlighet till generaliseringar 
utifrån empirin, dock hade jag inte kunnat gå på ett likvärdigt ”djup”. Jag hade 
därför inte fått tillgång till respondenternas förhållningssätt till den specifika 
situation och verklighet som min studie syftar till att undersöka. Detta menar 
även Ryen som skriver att den kvalitativa forskningen och mer precist de 
kvalitativa intervjuernas huvudsakliga avsikter är inte att jämföra enheter och 
räkna hur många som ser världen på samma sätt utan det är just möjligheten att 
gå på djupet som är styrkan här (Ryen, 2004, 77). Detta skriver också Patton 
som menar att kvalitativa metoder vanligtvis producerar ett detaljrikt material 
om en mindre mängd människor (Patton, 2002, 227). Mot bakgrund av detta 
anser jag att min semistrukturerade intervjuguide svarade väl mot det som jag 
ville uppnå eftersom en strukturerad guide alternativt enkätfrågor inte alls hade 
gett samma bredd och fyllighet då dessa inte är lika flexibla och 
anpassningsbara efter respondenten och efter vad denne anser är av vikt att föra 
fram.  
 
Vidare är jag medveten om att trots att mina frågor har varit relativt öppna så är 
det ofrånkomligt som intervjuare att inte påverka och styra sina respondenter. 
Frågorna i sig styr samtalsämnet vilket inte går att komma ifrån, dock är detta en 
nödvändighet för att som forskare kunna tillhandahålla material som svarar mot 
det valda undersökningsområdet. Den empiri som jag har erhållit har alltså, på 
grund av mitt metodval och datainsamlingssätt, svarat väl mot både mitt syfte 
och frågeformulering då denna, baserat på sin fyllighet och utförliga 
beskrivningar, har gett mig en tillräcklig inblick i de studerades verklighet för att 
ge mig möjlighet till analys och diskussion som är empiriskt förankrad.  
 
Jag har i efterhand reagerat på min egen otydlighet gällande kriterier under 
respondentsökningen och är faktiskt förvånad över att mina respondenter inte är 
mer heterogena än vad de faktiskt är. Med detta menar jag att jag aldrig 
uttryckligen beskrev att jag sökte kvinnor som levde i parförhållanden och inte 
heller specificerade kriterier gällande kvinnornas sexualitet, dock hade jag 
omedvetet förutsatt att de som jag skulle intervjua antingen var gifta eller 
sammanboende med män. Detta anser jag påvisa hur jag är färgad av samhällets 
rådande heteronormativitet och också av något sorts kärnfamiljsideal. Dock var 
det nödvändigt att göra vissa begränsningar och då det slumpade sig så att de 
respondenter som jag har använt mig av samtliga är heterosexuella och lever i 
parförhållanden blev detta faktum således del av mina avgränsningar.  
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Vad som räknas som arbete är inte heller hugget i sten vilket är något som jag 
uppmärksammades om när en kvinna som var student tog kontakt med mig. 
Kvinnan berättade hur hon hade påbörjat heltidsstudier tre veckor efter sitt barns 
födelse och hur hon gärna ville ställa upp på intervju för att delge mig sina 
erfarenheter och tankar. Jag blev först ställd och resonerade som så att hon inte 
platsade i min studie då hon inte uppfyllde mina krav. Efter reflektion kom jag 
dock fram till att självklart ska den här kvinnan vara med för att studier räknas 
liksom arbete som sysselsättning. Återigen sken mina egna värderingar igenom 
men jag blev uppmärksammad på dessa och har återkommande under hela 
forskningsprocessen funderat inte bara en, utan två gånger, över samtliga steg 
just på grund av dessa tidiga ”misstag”. Detta iakttagande av mig själv och 
därmed termen reflexivitet beskriver Patton och påtalar att det är av största vikt 
som forskare att vara självmedveten, medveten om politiska och kulturella 
influenser samt ständigt observera sig själv för att uppmärksamma och belysa de 
kulturella, politiska, sociala, språkliga och ideologiska utgångspunkter som 
utgör ens perspektiv och hur dessa perspektiv ter sig i förhållande till de 
studerades syn på omvärlden (Patton, 2002, 299). Bryman menar att reflexivitet 
blir allt vanligare och återfinns oftast i postmodernismen där man är starkt 
kritiskt mot idén om att forskaren är en person som ”tömmer” kunskap från sina 
informanter och sedan förmedlar denna kunskap till en publik. Forskaren 
betraktas istället vara implicerad i kunskapsproduktionen och detta synsätt utgår 
från en medvetenhet hos forskaren om den betydelse dennes val och beslut samt 
roll som både observatör och författare har (Bryman, 2002, 435). Pattons och 
Brymans tankar anser jag att jag har tagit i beaktning och konstant förhållit mig 
till vilket även bör ses som något relationellt med trovärdigheten då dessa 
företeelser går hand i hand (Bryman, 2002, 257 ff).  
 
Vidare när jag reflekterar över min roll som forskare så tror jag att det säkerligen 
har påverkat att jag själv inte har barn. Detta berättade jag inte rakt ut till 
samtliga respondenter men jag är ganska säker på att det framkom förr eller 
senare. Detta tror jag kan ha påverkat kvinnorna till att överlag vara mer 
explicita i sina berättelser än vad de kanske hade varit om de hade pratat med en 
forskare med barn. Jag tror alltså att det gjorde att respondenterna var tydligare 
därför att de inte kunde utgå ifrån att jag skulle förstå och detta antagande anser 
jag stärkas utav frånvaron av yttranden som till exempel ”ja men du vet hur det 
är” och liknande. Dock kan man fundera över huruvida min brist på egna 
erfarenheter kan ses som en svaghet i egenskap av okunnighet eller rent utav 
naivitet, jag väljer emellertid att se detta ”ovetande” som en styrka då jag inte är 
påverkad eller färgad av förutfattade meningar baserade på egna erfarenheter 
eftersom jag inga sådana hade. 
 
Intervjuerna utfördes, som tidigare beskrivit, där respondenterna önskade; vissa i 
deras hem och andra på offentliga platser. Att respondenterna själva fick välja 
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tror jag kan ha gjort att de har känt sig tryggare vilket var min förhoppning och 
samtliga informanter upplevde jag som avslappnade och bekväma i situationen. 
Trots att vissa hade sina barn närvarande och vissa fick stå ut med surrande 
espressomaskiner eller folk som konverserade i omgivningen upplevde jag att 
intervjuerna gick bra, kvinnorna var fokuserade och svarade utförligt och 
eftertänksamt på frågorna. Kritik mot mig själv är att jag ibland har varit för 
snabb med att stänga av bandspelaren då nästan alla fortsatte att prata efteråt och 
flera intressanta uttalanden förlorades på grund av detta vilket är en vanlig 
företeelse och något svårt att undvika (Bryman, 2002, 312). Jag har dock haft i 
åtanke att sträva efter att vara en balanserad intervjuare vilket innebär en 
intervjuare som varken säger för mycket eller för lite. Detta för att motverka att 
den intervjuade blir passiv eller att den får intrycket av att den säger fel saker 
(Kvale, 1996 i Bryman, 2002, 306) och jag anser att det har fungerat väl. 
 
Slutligen finner jag att jag har varit noggrann i min bearbetning av empirin då 
jag har läst igenom min transkriberade text ett flertal gånger för att gå igenom 
grundligt och därför förhoppningsvis inte utelämna något centralt i analysen. Jag 
har även agerat i enlighet med de etiska principerna vilket jag tidigare har 
redogjort för. Kritik här är dock att eftersom två av respondenterna känner 
varandra eller åtminstone känner till varandra så är deras anonymitet gentemot 
varandra inte helt säkrad. Dock var dessa två respondenter medvetna om detta 
från början och verkar därför inte uppleva detta som ett störande moment och i 
förlängningen gör inte jag det heller. Avslutningsvis anser jag mig även ha tagit 
Guba & Lincolns (i Bryman, 2002) fyra delkriterier gällande trovärdighet i 
beaktning och har även kopplat dessa till mitt utförande av forskningsprocessen 
och jag har också genomfört en respondentvalidering vilket rekommenderas. 
 
Denna metoddiskussion vill jag avsluta utifrån Pattons resonemang angående 
kvalitativ forskning och analys då han menar att eftersom det inte finns perfekta 
sätt att kopiera undersökares analytiska tankebanor och inte heller går det att 
applicera starka test gällande validitet och reliabilitet så finns det alltså inga 
absoluta regler. Det enda man som forskare kan göra är att, utifrån sitt intellekt, 
på bästa sätt framställa sin empiri på så rättvist sätt som möjligt och att förmedla 
vad materialet avslöjar beroende på syftet med studien (Patton, 2002, 433) vilket 
har varit min intention från början till slut. 
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4. Teoretisk referensram 
 
I detta stycke presenterar jag de teorier som jag kommer att använda mig av i 
analysen för att kunna uppnå djupare förståelse av min empiri. Motiv till varför 
jag har valt teorierna beskrivs också. 
 
4.1 Genussystem och genuskontrakt 
 
Den svenska historikern Yvonne Hirdman menar att hon och övriga 
kvinnoforskare, till skillnad från ”vanliga forskare”, problematiserar och därmed 
komplicerar förhållandet mellan könen. De ställer sig således frågan; hur kan det 
komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt har ett lägre socialt 
värde än män? Kvinnoforskare accepterar därför inte de begränsningar som 
finns/fanns som naturgivna och i förlängningen accepterar de inte heller 
kvinnors sociala underordning som naturgiven. Hirdmans ser relationen mellan 
man och kvinna som en styrande och högst relevant faktor i den historiska 
processen och att namnge denna relation som genussystem är centralt. Genom 
att namnge den finns den och man pekar på ett förhållande som annars inte 
skulle ha uppmärksammats. Detta leder till ett systematiskt problematiserande 
av det självklara vilket därmed blir ifrågasatt. Genussystem är alltså ett 
användbart begrepp som visar att ”kvinnoforskningens” undersökningsfokus 
inte är kvinnorna utan hela mänsklighetens historia och samtid (Hirdman, 1988).  
 
Hirdman definierar, mer specifikt, genussystem som ”en dynamisk struktur 
(system); en beteckning på ett ”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar 
och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags 
mönstereffekter och regelbundenheter.” (Hirdman, 1988).  Med detta menas att 
genussystemet är en ordningsstruktur av kön och denna ordning fungerar 
grundläggande och förutsättande för andra ordningar så som sociala, 
ekonomiska och politiska och bygger på två lagar/principer. Den första 
lagen/principen går ut på att dikotomisera könen vilket betyder att det 
upprätthålls en isärhållning mellan män och kvinnor. Denna isärhållning kan 
återfinnas överallt, både när det gäller fysisk och psykisk ordning. Den ordnar 
sysslor, platser och egenskaper och dess grunduttryck finns i 
uppfattningar/föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt samt 
även i arbetsfördelningen mellan könen och det hela bygger på tanken om att 
manligt och kvinnligt inte bör blandas (Hirdman, 1988). Vad som är kvinnligt 
och manligt legitimeras och förstärks dialektiskt genom att; sort 1 gör sak 1 på 
plats 1 och sort 2 gör sak 2 på plats 2. Hirdman menar att denna uppdelning blir 
meningsskapande då hur vi orienterar oss i världen ordnas efter platser, sysslor 
och sorter.  
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Den andra lagen/principen är hierarkin där mannen är normen. Människor 
likställs med män och därmed utgör männen det som är normalt och 
allmängiltigt och kvinnor är, på grund av detta, annorlunda och ses som 
avvikande. De två lagarna/principerna är vidare relationella då isärhållande av 
könen resulterar i uppkomsten och legitimeringen av mannen som norm 
(Hirdman, 1988). 
 
Genussystem kan också utvecklas till genuskontrakt och med detta menas att det 
finns synliga och osynliga överenskommelser mellan könen och de är ofta 
mycket tydliga i sina föreställningar om hur män och kvinnor relaterar till 
varandra när det gäller exempelvis arbetet, kärleken, beteendemönster etcetera. 
Kontrakten är kulturella arv som ”ärvs” från den ena generationen till den andra 
och fungerar ungefär som avtal samt skildrar oftast den biologiska olikheten och 
baseras på ett motsatstänkande. Dessa förändras emellertid beroende på olika 
tider, olika samhällen och olika klasser och är en process som skapar ny 
segregering och ny hierarkisering. Åtskillnaden resulterar i att arbetet är fördelat 
på ett sådant sätt att kvinnor inte får göra det männen gör och tvärtom och 
gränsöverskridande tenderar att generera direkt våld, motstånd och/eller socialt 
uteslutande. 
 
Enligt Hirdman är dessa genussystem och kontrakt seglivade men möjligheter 
till förändring finns och ”ju mer den intellektuella komponenten dominerar över 
den biologiska, ju större förutsättningar finns för förändring” (Hirdman, 1988). 
Detta betyder att i samhällen som är/blir mer lika gällande vardagsliv, inkomst, 
värderingar etcetera och människor alltså har mer lika möjligheter så omvandlas 
det som förr var tabuskapande könsolika från att ha varit något farligt/dåligt till 
tillgångar. Med andra ord så blir det avvikande inte tabu i en mer jämlik värld. 
Hierarkin kommer således baseras på kunskapen istället för på olikheter 
gällande den biologiska reproduktionen. Det som är ”olikt” försvagas och det 
som är ”likt” förstärks, dikotomierna upphör och ”bjälkarna” som upprätthåller 
genussystemet förlorar sin logik då platser, sysslor och egenskaper blandas och 
sorterna ”han” och ”hon” närmar sig/blir ett med varandra. Sammanfattningsvis 
menar Hirdman att den manliga normens primat upphör genom att män flyttas 
ner och bli ”jämbördiga” kvinnor vilket kan ske i samhällen där maktkällorna 
flyttas ur kropparna och in i tekniken och män och kvinnor föses därmed 
samman till en gemensam mänsklighet (Hirdman, 1988).  
 
Hirdmans genussystem och genuskontrakt är den teori som jag huvudsakligen 
kommer att använda mig av för att analysera min empiri då den, liksom min 
studie, har sin utgångspunkt i det formellt jämställda samhället och är förankrad 
i den skandinaviska kontexten. Teorin möjliggör det för mig att synliggöra 
samhället och strukturer i individen. Dock upplever jag den inte som tillräcklig 
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för att förklara mänskligt beteende eftersom dess huvudfokus ligger på 
strukturella mönster och jag menar att mänskligt beteende inte enbart beror på 
samhälleliga förhållanden. Därför vill jag också ta den symboliska 
interaktionismen till min hjälp för att illustrera vad agerande påverkas och 
uppkommer av utöver omgivningen. 
 
4.2 Symbolisk interaktionism 
 
Den symboliska interaktionismen är en sociologisk utgångspunkt och jag har 
valt den amerikanske sociologen Joel M. Charons beskrivning och tolkning av 
detta teoretiska förhållningssätt. Teorin bygger på tanken om människan som en 
aktiv del av omgivningen, en organism som interagerar med andra samtidigt 
som den interagerar med sig själv. Människan ses här definiera situationer 
utifrån de perspektiv som utvecklas och förändras i pågående interaktioner och 
hon förstås som en social varelse. Istället för att fokusera på individen och 
dennes personliga karaktärsdrag eller hur samhället och sociala situationer 
skapar mänskligt beteende så belyser den symboliska interaktionismen de 
aktiviteter som sker mellan och bland aktörer.  Interaktion är vad som studeras 
och individer samt samhället skapas genom just sociala interaktioner. Människor 
ses med andra ord som dynamiska och aktiva istället för statiska och passiva och 
den viktigaste förklaringen till mänskligt agerande är den rådande kontexten 
(Charon, 2006, 28 ff).  
 
Människor måste alltså ses som tänkande varelser och mänskligt agerande är 
inte enbart orsakat av interaktioner bland individer utan också av interaktioner 
inom individen. Människor är således i konstant ”konversation” med det egna 
jaget samtidigt som vi samspelar med andra (Charon, 2006, 28ff). Ett centralt 
begrepp här är identitet och den symboliska interaktionismen menar att identitet 
betyder sättet som individer ser på sig själva och vad de vill presentera för andra 
genom ord och agerande. Det är inte andra som skapar en persons identitet men 
identiteten är samtidigt inte heller något som bara ”finns inuti”. Identitet uppstår 
och återskapas istället parallellt med att den förändras i sociala interaktioner och 
är därför ett resultat av en förhandlingsprocess inom dessa samspel. Charon 
definierar identitet mer precist så här;  
 

”Identity is the name we call ourselves. It is socially recognized and 
validated. It is usually the name we announce to others that tells them who 
we are as we are acting” (Charon, 2006, 86)  

 
Med detta menas att så som andra betecknar en person så kommer denne också 
att beteckna sig själv. Titlar, kategoriseringar och definitioner som vi blir 
tillskrivna kommer därför att internaliseras och bli del av våra identiteter, allt i 
relation till dem som vi interagerar med. Samtliga identiteter blir över tid viktiga 
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för oss och vårt beteende förstärker detta ytterligare. Kategoriseringar utifrån 
kön är särskilt viktigt och den individuella uppfattningen om ”det riktiga jaget” 
tar avstamp i könsidentiteten vilken är mycket central. Identiteter är vidare 
sociala lägen/lokaler och människor kategoriserar sig oftast genom att placera 
sig i olika grupper (Charon, 2006, 86-88).  
 
Den symboliska interaktionismen påvisar även hur människor ständigt definierar 
den rådande situationen som de befinner sig i och dessa definitioner är inget som 
bara sker utan är ett resultat av pågående sociala interaktioner och tänkande. 
Denna definiering sker genom språket och mer exakt genom symboler, genom 
vilka människor skapar verklighet och gör komplexa samhällen möjliga. Man 
kan alltså säga att på grund av symboler, aktivt skapar och återskapar människan 
sin värld genom att namnge, minnas, kategorisera och tolka den (Charon, 2006, 
60 ff).  
 
Charon förklarar vidare det mänskliga agerandet som en följd av vad som 
händer i aktuell situation och detta betyder att orsaker till beteende synliggörs i 
rådande social interaktion, tänkande och definition. Vår tidigare upplevda 
samverkan med samhället och våra tidigare erfarenheter påverkar nuet, utifrån 
detta synsätt, genom att vi tänker på det och applicerar det på definitionen av 
den situation som vi befinner oss i. Människor är, enligt Charon, aktiva aktörer i 
förhållande till sin miljö. Detta innebär att människan inte ses som passiv i 
relation till sin omgivning utan istället förstås som någon som aktivt deltar i vad 
denne gör. Eftersom det i princip är omöjligt att hävda att vi är fria varelser 
undersöker den symboliska interaktionismen de nödvändiga förutsättningar som 
finns för mänsklig frihet och försöker att förklara en aktiv människa som någon 
som förmår att övervinna makter som omgivningen påtvingar. Detta resulterar i 
förlängningen att vi formar vårt eget agerande istället för att endast reagera på 
omgivningen (Charon, 2006, 29-30). Vidare beskriver Charon hur mänskligt 
agerande/beteende inte enbart påverkas av vårt förflutna, våra personligheter 
eller sociala krafter utan styrs i större utsträckning av de beslut vi fattar 
beroende på vilken definition av situationen som vi befinner oss i (Charon, 
2006, 128-129). 
 
För en symbolisk interaktionist befinner sig samhället i konstant skapande och 
förändring parallellt med människors interaktioner med varandra. Vidare 
erkänner en symbolisk interaktionist samhällets historia och att samhället i sig 
existerar i en någorlunda stabil entitet men fokus ligger dock på samspel och 
förändring. Kultur är också ett centralt begrepp och den symboliska 
interaktionismen menar att samtliga samhällen har en kultur då denna bidrar till 
att skapa kontinuitet över tid och fungerar som guidelinjer för människors 
agerande. Kultur betyder, och kan ses utgöra, en grupps konsensus då den 
frambringar gemensamma överenskommelser, mål, kunskap, förståelse, språk 
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och värderingar. Kultur kan dock ses som ett tvång eller plikt för respektive 
individ i ett samhälle då det i viss mån medföljer ett krav på kontrollerat 
beteende för att konsensus ska kunna bibehållas. En kultur kan således innebära 
ett delat perspektiv, med andra ord en generell och allmän syn på verkligheten, 
och en delad uppfattning om regler vilka samtliga underlättar den sociala 
interaktionen och samarbetet (Charon, 2006, 153 ff). 
 
Då jag, som tidigare nämnt, strävar efter att förena individ- och strukturnivå är 
den symboliska interaktionismen perfekt. Detta eftersom teorin visar hur 
samhällets sociokulturella strukturer internaliseras i individen vilket möjliggör 
det för mig att synliggöra samhället i individen (precis som Hirdmans teori) men 
också individen i samhället. 
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5. Resultat och analys 
 
Jag presenterar först mina respondenter kort och redovisar därefter de utsagor 
som jag har funnit intressanta och relevanta för analys. Dessa är organiserade 
utifrån tre teman vilka är; det kravfyllda moderskapet, det fria faderskapet och 
det jämställda föräldraskapet. Utsagorna analyserar jag utifrån den tidigare 
forskningen och min teoretiska referensram. Jag avslutar med att repetera mitt 
syfte och frågeställningar för att påminna om och återkoppla till dessa vilket 
följs av en resultatsammanfattning som också den är tematiskt upplagd. 
 
5.1 Respondentpresentation 
 
Respondenterna lever i heterosexuella parförhållanden, antingen som gifta eller 
sambos, och är födda och uppvuxna i Skandinavien. En respondent har dock 
föräldrar som ursprungligen kommer ifrån ett östeuropeiskt land och hon 
definierar sig som ”utlänning”. Ålderspannet sträcker sig från 23 till 39 år och 
två av kvinnorna bor i Linköping, fyra i Stockholm och en i Örebro. Tre av 
dessa driver egna företag, en jobbar som personlig assistent, två doktorerar och 
en jobbar som servitris (men var under barnets första levnadsår student). Två av 
kvinnorna återgick till arbete/studier efter förlossning efter två månader och 
övriga återgick efter; tre veckor, en månad, fyra månader, fyra och en halv 
månad och sex månader. Samtliga respondenter återgick till att arbeta/studera på 
minst 50 % och en del har arbetat varannan dag, en del har delat så kallade 
halvdagar med sin partner (en förälder arbetar förmiddag och en eftermiddag) 
och vissa har arbetat heltid medan partnern har varit helt föräldraledig. Jag 
presenterar inte mina respondenter närmare än så här då jag har garanterat dem 
största möjliga konfidentialitet.  
 
Viktigt att uppmärksamma när det gäller mina respondenter är dock att de utgör 
en förhållandevis liten, men även heterogen, grupp med tanke på att det finns 
skillnader i utbildningsgrad, ålder och etnicitet. En eller två personer kan 
emellertid inte vara representativa för respektive kategori och jag väljer därför 
att inte ta dessa olikheter i beaktning och jag uppehåller mig därmed inte vid 
dessa i min analys. Detta på grund av att fokus ligger på vad just dessa 
kvinnor/respondenter har upplevt och tänkt, oavsett bakgrund. Det centrala är 
vidare vad som har sagts och inte av vem och därför döljer jag vem respektive 
utsaga tillhör.  
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5.2 Det kravfyllda moderskapet 
 
I följande text beskriver jag mina respondenters avståndstagande alternativt 
identifierande gentemot de ideal och förväntningar som de anser vara rådande 
gällande moderskap idag. Jag skildrar kvinnornas uppfattningar om hur normer 
och strukturer påverkar både tankar och beteende samt hur ”hur man är” som 
person kan, enligt dem, vara avgörande för hur påverkningsbar man är av 
omgivningen. Jag redogör också för den alternativa skuldupplevelsen och 
tankar om moderskap i kombination med arbetsliv samt arbetets vikt för den 
egna självkänslan. 
 
I den tidigare forskningen har tankar om den ”goda modern” varit 
återkommande och Maher och Saugeres (2007) visar hur kvinnorna i deras 
studie, i varierande grad, var tyngda av förväntningar och tankar om lämpliga 
modersidentiteter. Förväntningar och uppfattningar om moderskap skildrar även 
Lupton (2000) och menar att kvinnornas föreställningar om den ideala modern i 
hennes studie var att denna skulle vara uppmärksam, kärleksfull och ständigt 
närvarande. Den goda modern skulle även utveckla ett starkt band till barnet och 
ansågs vidare vara den viktigaste för barnet. Liknande definitioner av 
moderskapsideal har mina respondenter berättat om; 
 
 

jag tycker det är ganska sunkigt, det passar mig inte alls, det är inte alls min 
stil, ja men det här att mamman ska vara alltid närvarande, det här som att 
barnet tar upp hela mamman och att man alltid finns … framförallt det här 
att mamman på något sätt är tillräcklig för barnet, både gentemot pappan 
och gentemot resten av världen, som att bara mamman finns så är allting 
bra, och jag tror inte på det … sen det är väl det här absurda att mamman 
ska vara någonting speciellt … 
 
 
det där har jag struntat ganska mycket i … vi har inte alls fått något 
negativt om det här att jag var hemma med sonen bara på halvtid, däremot 
har jag fått vissa sådana här som har sagt ”men du kanske inte vill dela med 
dig sen när barnet är fött” och det tycker jag säger en hel del om idealen 
kring moderskap, och hur man förväntar sig att det är just mamman som 
ska ta första tiden och det är mamman som ska vara det där nära bandet … 
 
 

Dessa förklaringar av ideal kring moderskap och därmed av vad som anses vara 
”passande” och ”normalt” beteende hos mödrar menar jag kunna ses som 
uttryck för Hirdmans genussystem. Detta eftersom genussystem är en kraftfull 



 

 

31 

struktur och en slags benämning på ett ”nätverk” av processer, fenomen, 
föreställningar och förväntningar, vilka genom samspel framkallar 
mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman, 1988). Mönster och 
regelbundenheter skulle i detta fall således vara uppfattningar om modern som 
ständigt närvarande, det enda barnet behöver, något speciellt, det nära bandet 
och så vidare. 
 
Genussystemet fungerar vidare som ordnande av kön och är uppbyggt av två 
lagar/principer där den första går ut på att dikotomisera könen vilket betyder att 
det upprätthålls en isärhållning mellan män och kvinnor. Denna isärhållning går 
att hitta överallt, både när det gäller fysisk och psykisk ordning och dess 
grunduttryck finns i uppfattningar/föreställningar om vad som är manligt 
respektive kvinnligt. Isärhållning finns även i arbetsfördelningen mellan könen 
och det hela bygger på tanken om att manligt och kvinnligt är helt olika och inte 
bör blandas (Hirdman, 1988). Kvinnor/mödrar har alltså vissa förväntningar och 
föreställningar om sig medan män/fäder har andra. Kvinnor/mödrar tillskrivs 
vidare vissa egenskaper, sysslor och platser och män/fäder andra och därför 
menar jag att moderskapet innefattas av vissa ideal (som är skilda från 
faderskapidealen/föräldraskapsidealen). Detta ligger väl i linje med mina 
respondenters berättelser då deras tankar om just moderskapsbegreppet och 
tillhörande ideal i likhet med tidigare uttalanden vidare såg ut så här; 
 
 

moderskap, det begreppet är ju laddat tycker jag, föräldraskap är för mig 
positivt laddat, moderskap är för mig kanske i första hand en boja, alltså 
den delen av föräldraskapet som handlar om instängdhet och tvång och att 
man måste ge upp sig själv för barnets skull … det är bara det att ordet 
känns annorlunda för mig därför att det blir det här skuld … med alla 
förväntningar som ligger i och de krav som man upplever finns i det att 
vara mor … 

 
 
Moderskapet är alltså något åtskiljt från föräldraskap och/eller faderskap enligt 
mina respondenter vilket stämmer överens med synen på moderskap respektive 
faderskap under 1700- 1800- och början på 1900-talet (Hedenborg & Wikander, 
2007, 48-52). Genomgående hos respondenterna är dock att de tydligt tar 
avstånd från vad de upplever vara det rådande moderskapsidealet och jag tolkar 
det som att kvinnorna ser moderskap som något med en ”negativ klang”. Detta 
är i enlighet med Maher och Saugeres (2007) resultat, dock var det kvinnor utan 
barn i deras studie som såg moderskapet som just kravfyllt, omfattande och 
begränsande. Annan tidigare forskning menar dock att det moderna moderskapet 
praktiseras inom flera olika förståelseramar där det konstrueras genom närhet, 
tillgänglighet och anpassning men samtidigt får denna anpassning, för att kunna 
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ses som positiv, aldrig bli självuppoffrande (Elvin – Nowak, 1999, 49). Detta 
förstärks av mina respondenter då de anser att uppoffrande av det egna jaget inte 
gynnar vare sig barnet eller mamman vilket följande citat visar på;  
 
 

… sen finns det ju hur många ideal som helst men det här självutplånande, 
sätta barnet framför allt annat och att familjens liv ska cirkulera runt barnet 
… den typen av idealfamilj tror jag är rent skadlig för alla inblandade, 
vuxna sätter sina behov åt sidan och barnen får något slags ansvar för att 
vara centrum i familjen … det är ju det här idealet att som mamma så ska 
man sätta bebisen framför allt annat, vem som nu trodde att det skulle vara 
en bra idé … 

 
 
Den tidigare forskningen visar vidare att goda mödrar förväntas att stanna 
hemma med barnet till dess att det är ett år gammalt. Endast då var det socialt 
accepterat för mödrar att sträva efter personlig autonomi gentemot barnet 
(Lupton, 2000). Att en del av mina respondenter upplever en sådan förväntning 
är tydligt och nedanstående utsaga är representativt för denna uppfattning; 
 
 

… men just det att idealet säger att mamman ska vara hemma i alla fall 
minst det första året, så här ska det vara … 

 
 
Att det är svårt att leva upp till idealen kring moderskap i praktiken tycker 
kvinnorna i min studie, liksom Luptons (2000) respondenter, och Miller (2007) 
menar att utmaningarna ligger i att kunna förhålla sig till ideal om lämpligt 
moderskap. Detta är samstämmigt med kvinnorna i min studies resonerade kring 
idealen som såg ut på följande sätt; 
 
 

… det är ju sådan himla press på allt det här, just idealet … man ska göra si 
och man ska göra så … man ska vara så allsmäktig och duktig, man ska 
kunna allting och man ska veta allting, man ska vara så perfekt hela tiden 
på något sätt … man ska vara så mycket och man ska göra så mycket … 
och man har något sorts tvång att alltid kunna få hela det här universumet 
som det faktiskt är att vara småbarnsförälder att rulla  

 
 

… jag har svårt att gå med i en sådan där iver över att det ska vara så 
perfekt och felfritt, och man ska liksom lära sig det senaste nya om allting 
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hela tiden, för annars blir det katastrof i utvecklingen och det där med 
supermamma har jag väldigt svårt för … 
 

 
Gemensamt för dessa utsagor är att de också distanserar sig ifrån ideal och 
förväntningar som finns kring moderskap vilket stämmer bra överens med 
tidigare forskning som belyser diskrepansen som finns mellan förväntningar och 
erfarenheter och avslöjar de möjligheter som uppstår, på grund av denna 
diskrepans, att utmana och ”böja” tidigare accepterad kunskap (Miller, 2007). 
Detta anser jag att mina respondenter gör eftersom de ifrågasätter och bryter mot 
vad det, enligt dem, ”förespråkas” att göra, det vill säga att vara föräldraledig det 
första året, vara perfekt/felfri/supermamma och sätta barnets behov först. Detta 
ifrågasättande menar jag visa på ett ”tänkande” och definierande av rådande 
kontext vilket den symboliska interaktionismen ser som sättet människor skapar 
verklighet och komplexa samhällen. Tänkandet och definierandet utmynnar 
vidare i ett agerande vilket i det här fallet har varit att ”strunta” i idealen vilket 
indikerar på att respondenterna, i linje med den symboliska interaktionismen, 
har format sitt agerande i stället för att endast reagera på omgivningen (Charon, 
2006, 29-30).  
 
En pragmatisk och mindre idealstyrd bild av moderskapet skildras även i den 
tidigare forskningen där bland andra Maher och Saugeres (2007) påvisar hur 
mödrarna, i deras studie, beskriver rollen som moder som en aktivitet och en del 
av deras identiteter. Dessa mödrar pratade således om vad de gör som mödrar 
istället för de sociala förväntningar som finns kopplat till moderskapet och de 
upplever vidare inte sig själva som hindrade eller begränsade av förställningar 
eller ideal. Detta känns mycket väl igen i följande uttalande; 
 
 

… jag kan ju ha mina personliga åsikter om dem (idealen) men de påverkar 
ju inte mitt eget sätt att vara förälder så mycket … men på något sätt så 
känner jag mig ganska skild från det allmänt rådande idealet … jag pratar 
väldigt sällan om moderskap och faderskap eller att vara mamma, utan jag 
är min sons mamma men det säger ingenting om vilka uppgifter jag har i 
föräldraskapet, för de kan vara lite kors och tvärs, till exempel så har han 
aldrig sökt tröst hos mig lika mycket som han har gjort hos sin pappa …  

 
 
Maher och Saugeres (2007) menar dock att alla kvinnor relaterar till rådande 
diskurser om femininitet och moderskap men på olika sätt vilket förstärks av 
min empiri då en respondent, till skillnad från de övriga, inte tar avstånd från 
rådande moderskapsideal och ser moderskapet som något särskilt och speciellt; 
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jag tycker faktiskt att hon ska det (vara hemma de första månaderna), 
därför att, det känns såhär, här lever ett barn inuti ens mage, först kanske 
graviditeten är jättejobbig sen själva förlossningen, man behöver repa sig 
och allt sådant här tar tid, sen är det här att barnet har ju funnits i din mage 
och man har känt en speciell känsla, och så tar de ut den och så finns han 
där och det första han känner är ju mammans doft … just de första 
månaderna tror jag det är viktigt för barnet att kvinnan är hemma … 
någonstans så tror jag att eftersom mamman har burit det här barnet så 
länge, de här nio månaderna så är det redan ett speciellt band redan i magen 
… jag tror att det är något speciellt bara och jag tror att det ska vara så, om 
det går så tycker jag att det ska vara så i alla fall i de första tre månaderna 
tycker jag … moderskap tycker jag är mer, att finnas där och ge kärlek, 
massor av kärlek, trygghet, men framför allt den här kärleken som jag 
tycker att vi kvinnor är mycket bättre på, det här kramas och pussas och 
bara mysa 
 

 
Utsagan är samstämmig med Luptons (2000) beskrivning av den ideala modern 
som kärleksfull och det nära bandet till barnet och respondenten tycker vidare att 
moderskap/mammor är något speciellt och annorlunda jämfört med 
faderskap/pappor. Detta går att koppla till Kugelbergs beskrivning av det 
konventionella perspektivet på moderskap respektive faderskap då det 
förhållningssättet utgår från en ståndpunkt som sätter biologin i fokus. Centralt 
är mäns och kvinnors essentiellt skilda kapaciteter och kvinnor antas här inneha 
så kallade ”moderskapsegenskaper” vilket betyder att de är kärleksfulla, ömma 
och empatiska (Kugelberg, 1999, 264-265). Respondentens resonemang anser 
jag därför bygga på ett polärt tänkande där kvinnor och det kvinnliga 
föräldraskapet respektive män och det manliga föräldraskapet ses som olika och 
motsatta och ligger väl i linje med Hirdmans (1988) teori om genussystem. 
Detta ser jag i respondentens uttalanden då hon menar att kvinnan förväntas och 
därför ska vara hemma med barnet den första tiden och att kvinnors beteende 
skiljer sig från mäns eftersom de, enligt henne, är mer kärleksfulla. Vad som är 
kvinnligt och manligt legitimeras och förstärks dialektiskt genom att; sort 1 gör 
sak 1 på plats 1 och sort 2 gör sak 2 på plats 2 (Hirdman, 1988) vilket i detta fall 
skulle kunna vara att sort 1= kvinnan gör sak 1 = utövar omsorg och 
föräldraskap på plats 1 det vill säga i hemmet.  
 
Hirdmans genussystem kan utvecklas till genuskontrakt och dessa innebär att 
det finns explicita och implicita överenskommelser mellan könen. Kontrakten är 
vidare ofta mycket tydliga i sina föreställningar om hur män och kvinnor 
relaterar till varandra när det gäller exempelvis arbetet, kärleken, 
beteendemönster etcetera. Dessa överenskommelser är kulturella arv som 
förmedlas och övertas från den ena generationen till den andra och verkar 
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ungefär som avtal samt skildrar oftast den biologiska olikheten (Hirdman, 
1988). Detta gör respondenten genom att förklara sitt beteende och känslor på 
grund av det biologiska/kroppliga, med andra ord graviditeten. Att isärhålla 
kvinnor/mammor och män/pappor leder till att arbetet är fördelat på ett sådant 
sätt att kvinnor inte får göra det männen gör och tvärtom och 
gränsöverskridande tenderar att generera direkt våld, motstånd och/eller socialt 
uteslutande (Hirdman, 1988). Hur normer spelar in och att rädsla för att 
uppfattas som konstig och annorlunda kan vara avgörande för föräldrars, och 
kanske särskilt kvinnors, beteende och uttag av föräldraledighet reflekterade 
vissa över och det såg exempelvis ut som följande; 
 
 

 … med allt det här så handlar det ju om svårigheten med att avvika från 
normen och den kraft det tar med allt det bemötande man får när man har 
valt någonting än vad man borde … folk tycker det är för jobbigt att hela 
tiden bemöta de här frågorna, och känner att det är enklare att bara göra 
som man borde, då är jag normal och det ska man inte underskatta den 
svårigheten det kan finnas i att hela tiden behöva bemöta ifrågasättande och 
kritik …  

 
 
Att omgivningen påverkar uttag av föräldraledighet uttrycktes vidare bland 
annat så här; 
 
 

… om man nu säger att det bara är att folk ändrar sig och bestämmer sig 
och gör andra val då bortser man ju från de här starka idealen och 
förväntningarna på vad som är en kvinna och man …  
 
 
… när villkoren är så olika för mammor respektive pappor sen faktiskt 
hävda att man faktiskt har lagt upp det precis som man vill när man delar 
väldigt ojämnt på föräldraansvaret och föräldraledigheten, det ska nog 
väldigt väldigt mycket till av självrannsakan och ifrågasättande av allt 
möjligt, inklusive av vad mammorna och papporna och cheferna säger, för 
att man faktiskt ska kunna hävda att man faktiskt har valt själv och den 
insiktslösheten tycker jag också är spridd … 
 

 
Detta förstärker Hirdmans teori som skildrar hur vi påverkas och styrs av 
samhälleliga strukturer och stämmer också med den symboliska 
interaktionismen eftersom den menar att det i princip är omöjligt att hävda att vi 
är fria varelser. Den symboliska interaktionismen undersöker därför de 
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nödvändiga förutsättningar som finns för mänsklig frihet och försöker att 
förklara en aktiv människa som någon som förmår att övervinna makter som 
omgivningen påtvingar (Charon, 2006, 29-30). Detta innebär att samtidigt som 
vi är aktiva agenter med fri vilja så påverkas vi även av vår kontext vilket mina 
respondenter påtalar. 
 
Charon menar att samtliga samhällen har en kultur och denna bidrar till att skapa 
kontinuitet över tid och fungerar som guidelinjer för människors agerande. 
Kultur betyder, och kan ses utgöra, en grupps konsensus då den frambringar 
gemensamma överenskommelser, mål, kunskap, förståelse, språk och 
värderingar. Kultur kan dock ses som ett tvång eller plikt för respektive individ i 
ett samhälle då det i viss mån medföljer ett krav på kontrollerat beteende för att 
konsensus ska kunna upprätthållas. En kultur kan således innebära ett delat 
perspektiv, en generell och allmän syn på verkligheten och en delad uppfattning 
om regler vilka samtliga underlättar den sociala interaktionen och samarbetet 
(Charon, 2006, 153 ff). Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt 
fungerar på liknande sätt men fokuserar på könsrelationerna (Hirdman, 1988) 
och brytande mot dessa regler/system/kontrakt skapar friktioner och ”ruckar” 
därför på harmonin och kan därför upplevas svårt och något man gärna 
undviker. Detta har mina respondenter visat på och följande citat anser jag vara 
ett särskilt tydligt exempel för denna uppfattning; 
 
 

kring moderskapet så finns det så otroligt tydliga normer som är väldigt 
enkla att hålla sig inom, eller då blir det väldigt enkelt, men det är 
jättejobbigt när man faller utanför för att alla har en åsikt 

 
 
Mina respondenter har, genom sin återgång till arbetet, brutit mot rådande 
normer vilket för vissa resulterade i negativa reaktioner från omgivningen vilket 
följande utsaga explicit skildrar; 
 
 

… de sa rakt ut att jag inte borde bli förälder eller att jag borde tänka om 
och göra annorlunda och att jag var egoistisk som valde som jag gjorde … 

 
 
Att bli uppmärksammad om att man har gjort något ”fel” kan i förlängningen 
skapa en känsla av skuld. Skulden kan också vara ett resultat av, vad jag vill 
kalla för, ett kontraktsbrott då Hirdman menar att genussystem och 
genuskontrakt stipulerar, implicit och explicit, vad som är passande beteende för 
män respektive kvinnor. Brott mot dessa kan medföra socialt uteslutande 
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(Hirdman, 1988) men också, enligt mig skuld, vilket vissa av mina respondenter 
har upplevt och deras berättelser såg bland annat ut så här; 
 
 

… alla tyckte att det var fel av mig att börja jobba så pass tidigt … ingen 
var positiv till det … jag fick höra mycket som att ”den här tiden kommer 
aldrig tillbaka” och det kunde få mig att få dåligt samvete … de tyckte 
liksom att nej barnet behöver sin mamma, man ska vara hemma, alla sa så i 
min omgivning även min mamma också … och man påverkas ju av allt 
 
 
… alltså i början var det mycket det här ” ska du låta din sambo vara 
hemma med sonen?” … nej men de hade någon sorts, någon blick där som 
sa jaha ”ska du lämna ditt stackars barn hemma med pappan” precis som 
att det vore en dödssynd … jag har haft jättedåligt samvete vissa stunder 
när man har känt all den här pressen på sig … och det fick mig att känna 
mig som en dålig människa … 

 
 
Att skuld och moderskap hänger ihop beskriver den tidigare forskningen (Elvin 
– Nowak, 1999, 41) vilket stämmer väl överens med dessa utsagor. Vissa 
respondenter har dock uttryckt medvetenhet kring och distansering från detta 
och det såg ut som följande; 
 
 

… jag är konstig på det sättet, jag kan ibland känna en skuld för att jag inte 
känner mer skuld … men nej, nej jag känner verkligen ingen skuld, men 
det är för att jag är så jävla egoistisk … så att nej väldigt lite skuld så att, 
jag är ju en pappa det är ju så 

 
 

… skuldkänslor är väl vi mammor väldigt bra på rent generellt… det ligger 
väl också i mammarollen att du ska skämmas riktigt hårt om du lämnar bort 
ditt barn, spelar ingen roll om det är till den andra föräldern, du ska 
skämmas riktigt hårt om du lämnar ditt barn när det bara är någon månad 
gammal … 

 
 
Jag tolkar detta som att det nästan är en normativ uppfattning att man som 
mamma ska känna skuld och gör man inte det är ingen ”riktig” mamma utan 
man är en pappa istället. Vidare ska man skämmas ordentligt om man bryter mot 
rådande moderskapsideal vilket dessa kvinnor har gjort genom att de har återgått 
ovanligt tidigt till arbetet efter förlossning. Dock hade flera av mina 
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respondenter inte upplevt någon skuld på grund av återgången till arbetet vilket 
det här citatet (liksom ovanstående) kan exemplifiera; 
 
 

nej inte det, möjligen i så fall kanske på den sidan rent praktiskt gentemot 
min man att han får stå och ordna en massa praktiska saker och så, men 
liksom inte så att jag skulle vara en dålig mamma … jag är ganska 
övertygad om att vårt barn inte lider av att jag är på jobbet …  
 

 
Kvinnorna som inte upplevt någon skuld reflekterade vidare över hur 
personlighet och identitet påverkar förhållningssätt gentemot moderskapsideal 
och uttag av föräldraledighet och resonemanget såg ut som följande; 
 
 

… sen beror det nog lite på hur man är som människa, hur mycket man 
upplever att man dels tvingas in i saker eller dels är en sådan som följer 
andra åsikter, så visst kan det ju säkert påverka …  
 
 
… om man är lite osäker på vem man själv är, det behöver inte vara så 
mycket heller, men jag tror att som kvinna så måste man känna sig själv 
ganska bra för att våga säga ifrån, säga att det här är inte jag … ja men so 
fucking what faktiskt, och det är kanske det som har varit min inställning 
hela tiden att jag inte har brytt mig i vad folk har tänkt, så att om de har 
tänkt någonting så har jag i alla fall inte lyssnat på det … jag tror det 
handlar mycket om att man vet vad man är för en slags person … det är 
nog positivt att jag är envis, egoistisk och egocentrerad, det tror jag är 
jättebra om man ska vara mamma i dagens samhälle och göra något annat 
än det här vanliga 
 

 
Utifrån ett symbolinteraktionistiskt perspektiv innebär identitet sättet som 
individer ser på sig själva och vad de vill presentera för andra genom ord och 
agerande. Det är inte andra som skapar en persons identitet men identiteten är 
samtidigt inte heller något som bara ”finns inuti”. Identitet uppstår och 
återskapas istället parallellt med att den förändras i sociala interaktioner och är 
därför ett resultat av en förhandlingsprocess inom dessa samspel. Charon menar, 
liksom Hirdman och även Holmberg, att kategoriseringar utifrån kön är särskilt 
viktiga och den individuella uppfattningen om ”det riktiga jaget” tar avstamp i 
könsidentiteten vilken är mycket central (Charon, 2006, 86-88, Hirdman, 1988, 
Holmberg, 2007). Hur man är en normal/riktig kvinna respektive normal/riktig 
man är alltså inverkande på vårt beteende. Som jag har beskrivit tidigare är det 
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inte önskvärt att uppfattas konstig då detta tenderar att bemötas av sociala 
sanktioner. Frågan är dock hur mycket andras åsikter spelar in och som en del 
respondenter synliggör i ovan beskrivna utsagor är det tydligt att omgivningens 
uppfattningar och föreställningar, för dem, inte påverkar särskilt mycket. 
 
När det gäller moderskap i kombination med arbete har det i tidigare studier 
framgått att kvinnors möjligheter att förena yrkesarbete och moderskap är något 
som är högst kontextberoende och även något som påverkas av och beror på 
rådande ekonomiska, sociala och institutionella förhållanden (Stanfors, 2007, 
220-221). Tidigare forskning visar vidare hur den moderna femininiteten, i 
kontrast till tidigare generationer, inte enbart kan skapas genom moderlig 
omsorg och anpassning till barnets behov. Modern femininitet fordrar 
självständighet och individualitet och det moderna moderskapet praktiseras 
därför inom flera olika förståelseramar där det konstrueras genom närhet, 
tillgänglighet och anpassning men samtidigt får denna anpassning, för att kunna 
ses som positiv, aldrig bli självuppoffrande. Anpassning till barnets behov sker 
därför i relation till förståelsen av och uppfattningen om modern som en separat 
individ och ett säkert tecken på självständighet är ett yrke inom vilket 
femininitet i större utsträckning konstrueras fristående från moderskapet (Elvin 
– Nowak, 1999, 50-51). Detta ligger i linje med mina respondenter då de har 
påtalat relevansen som arbetet och yrkesidentiteten har och det såg bland annat 
ut så här; 
 
 

ja, mycket var ju att jag fick tillbaka min egen självkänsla, att man är 
liksom inte bara mamma … man får ha arbetskamrater man får utföra sitt 
jobb och man får göra någonting som man kan, jag menar man är utbildad 
till det … det jag gör är jag förbaskat duktig på … jag får göra andra saker 
än att bara vara hemma, så för min del var det liksom en stor egokick det 
här att gå tillbaka till jobbet och känna att jag kan göra någonting mer än 
bara gå med barnet på armen …  
 
 
… det är ju intellektuell stimulans … att man får träffa människor, bara att 
få röra sig fritt utan att någon springer efter och drar i en hela tiden … nej 
men alltså jag behöver verkligen det här, dels bara det här rent fysiska, att 
få vara sin egen person på en egen plats är väldigt viktigt för mig, och att 
man får tänka lite tankar ifred, och jag är inte bara mamma så jag kan inte 
låtsats bara vara mamma 

 
 
Mina respondenters uttalanden ser jag i princip gå i hand och hand med 
Kugelbergs vilka ser arbete som något naturligt och de kunde inte föreställa sig 
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ett liv utan att yrkesarbeta. Kvinnorna i Kugelbergs studie uttryckte liksom mina 
respondenter att ”jag är inte den typen som är hemmafru”, ”jag har inte energin 
till att vara hemma heltid” och ”det är trevligt att få gå till jobbet och träffa 
andra vuxna” och så vidare.  Kugelberg menar att kvinnornas berättelser visar på 
hur den kulturella konstruktionen av moderskapet ligger i linje med att ha ett 
arbete då kvinnorna relaterar till den gamla kulturella kontexten och framhäver 
att de är annorlunda i förhållande till denna. Detta på grund av att förr 
förväntades kvinnorna stanna hemma och ta hand om barn och hem vilket 
hennes respondenter (Kugelberg, 1999, 252), liksom mina distanserar sig ifrån. 
Detta ligger också i linje med annan tidigare forskning som beskriver att bilden 
av positivt moderskap, skapad inom jämställdhetsdiskursen i det svenska 
samhället, är att modern förväntas uppnå ett välmående utanför familjesfären 
(Elvin – Nowak, 1999, 42-44) vilket är det mina respondenter gör. 
 
Att respondenterna vidare uttrycker att de inte ”bara” är mamma och de vill 
vidare inte ”bara” vara mamma ser jag som ett avståndstagande från moderskap 
och därmed kvinnlighet. Hur man definierar rådande kontext är utifrån ett 
symbolinteraktionistiskt perspektiv avgörande då det skildrar hur man tänker om 
världen och språket är oerhört centralt då det är genom detta vi aktivt skapar och 
återskapar verkligheten genom att, bland annat kategorisera och tolka den 
(Charon, 2006, 60ff). Därför menar jag att genom att beskriva/definiera 
moderskapet som något mindre viktigt blir det också mindre viktigt. Detta ser 
jag även som ett sätt att legitimera den manliga normen vilken är den andra 
lagen/principen i Hirdmans (1988) genussystem. Kvinnorna anser jag tillskriva, 
genom sina uttalanden, män/fäder ett högre socialt värde och de reproducerar 
därför hierarkin där mannen är det ”bättre” och kvinnan det annorlunda, 
avvikande och lägre socialt värderade.  
 
I tidigare forskning belyses också arbetets vikt vid skapandet av identiteten och 
undersökningar visar hur kvinnorna arrangerar sitt arbete i förhållande till vad 
arbetet fyller för funktion samt hur synen och värderandet av arbete formas i 
relation till ansvaret för barnen. Kvinnors vardagsliv kräver dock ett simultant 
närmande av båda dessa utgångspunkter och detta resulterar ofta i ett 
integrerande av arbete i moderskapet där arbete ska ses som något gynnande för 
barnet och därför även något positivt för modern (Elvin – Nowak, 1999, 41-42). 
Att arbetet är något positivt både för modern och förlängningen även för barnet 
och familjen har mina respondenter påtalat och följande citat anser jag vara 
representativa för denna inställning; 
 
 

… jag kände liksom att den här tiden som jag väl spenderar hemma med 
familjen … betyder så himla mycket mer… jag har ju en helt annan energi 
nu … att jag får komma hemifrån och jag får sakna honom (sonen) … så 
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när jag väl kommer hem så tycker jag att det är kul att vara med familjen 
… 
 
 
… det var skönt att lämna hemmet, träffa andra människor, även om man 
hade haft en tung natt, hade inte sovit och var jättetrött så kom man till 
jobbet och man blir ändå glad av att träffa människor och prata med dem, 
och så kommer man hem med en helt ny energi … även fast jag är trött så 
är jag full av energi på grund av att jag inte har sett mitt barn på så många 
timmar, och då vill jag leka och busa med honom det är kul då, det är bara 
positivt alltså 
 
 
… det gav mig möjlighet till en helt annan typ av stimulans och det hjälpte 
mig också att bli en bättre förälder för att när jag hade fått det här andra, det 
vuxna, det intellektuella så kunde jag komma hem och orka med liksom det 
här bytandet, bärandet och allt det där … 

 
 
Arbetet förstår jag alltså som något viktigt för mina respondenter men är detta 
en förklaring till deras normbrytande beteende, det vill säga deras ”tidiga” 
återgång till arbetet? Eller finns det en bakomliggande jämställdhetssträvan? 
Detta kommer det sista temat ”det jämställda föräldraskapet” att handla om. 
Först vill jag dock ta reda på vad det innebär, enligt respondenterna, att vara 
pappa. Och vad finns det, enligt dem, för ideal kring faderskapet? 
 
5.3 Det fria faderskapet 
 
Jag redovisar här respondenternas funderingar om faderskap och om mäns 
uttag av föräldraledighet. Jag beskriver förhållningssätt där kvinnorna å ena 
sidan ser män som likvärdiga föräldrar och å andra sidan inte gör det. Jag visar 
också på respondenternas erfarenheter av den normativa uppfattningen att det 
är kvinnor som är huvudansvariga för barn samt deras tankar om pappor som 
en diskriminerad grupp som måste ”ta för sig” och kräva sin rätt till sina barn. 
Jag skildrar vidare hur mina respondenter upplever att faderskap går att 
kombinera med arbete. 
 
Inledningsvis för detta tema vill jag visa hur vissa respondenter, inte bara tar 
avstånd från moderskapsideal, men också från hela ”mammabegreppet” och 
hellre skulle vilja definiera, eller definierar, sig som förälder eller pappa istället 
för mamma; 
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… jag var väldigt nervös innan och tänkte så här, nej usch jag vill inte bli 
inpackad i någon roll som jag inte vill ha, jag vill inte bli mamma, jag vill 
hellre bli pappa …  
 

 
… jag har varit den här som har hissat och busat och bitit och det där andra, 
som mycket klassiskt kanske är pappan, vilket kanske inte är så konstigt 
eftersom min man var hemma den första tiden, så jag är förälder helt enkelt 
… om man då inte är förtjust i att bara vara småbarnsförälder så är det ju 
inte så lockande heller att vara mamma, utan då kan det ju vara roligare att 
vara pappa som kan leka och gulla lite grann och sen ger man sig iväg och 
gör det andra också … 

 
 

… jag är inte den personen som skulle må bra av att vara liksom mamman 
… jag är nog mer pappa i så fall …  

 
 
Dessa respondenter ser den allmänna definitionen av moderskap som något som 
går tvärt emot deras identiteter och de relaterar hellre till en sorts 
”pappaidentitet” vilken de upplever som mer fri. Deras sätt att uttrycka sig på, 
att jag inte är ”mamman” och att det är roligare att vara pappa, menar jag 
reproducerar tanken om moderskap och faderskap som vitt skilda fenomen med 
olika tillhörande begränsningar alternativt möjligheter där det manliga/faderskap 
är det eftersträvansvärda. Jag tolkar dem som att de menar att det inte är möjligt 
som mamma att vara fri, busa, hissa och bita och att moderskap betyder något 
helt annat/motsatt än faderskap. Genom att, som de gör, nedvärdera 
moderskapet och därmed uppvärdera faderskapet förstärker de alltså den 
rådande diskursen om vad jag väljer att kalla just det ”kravfyllda” moderskapet 
och i förlängningen förstärker de den manliga normens primat. Denna 
hierarkisering och detta isärhållande av könen ser jag därför också som uttryck 
för Hirdmans genussystem och genuskontrakt (Hirdman, 1988).  
 
Att faderskap inte är lika kravfyllt och begränsat som moderskap beskriver den 
tidigare forskningen och visar hur mäns föräldraskap/vård av barn är mycket 
mer valfri än kvinnors (Lupton, 2000). I tidigare studier hävdas det vidare att 
kvinnor blir föräldrar med huvudansvar medan män blir pappor med en stor 
medföljande frihet (Bekkengen, 2002, 148-149). Detta överensstämmer med 
mina respondenters tankar och följande citat exemplifierar detta tydligt; 
 
 

ja visst, mannen kan ju alltid välja, en kvinna kan i princip inte välja, eller 
det kan man men har man otur så kan man råka ut för mycket konstiga 
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blickar … men allmänt sett så är det ju som att det finns två slags föräldrar, 
det är mamman som tar slasket och så är det ju pappan, det är ju så 

 
 
Att kvinnor/mödrar alltså anses vara huvudansvariga och män/fäder därför ses 
som ”alternativ” har varit genomgående i respondenternas utsagor men ibland 
mer implicit och därför vill jag ta Charons tolkning av den symboliska 
interaktionismen till min hjälp för att förmedla och förtydliga detta. Charon 
menar att språket och symboler är oerhört centralt när det gäller att förstå och 
tolka mänskligt agerande. Hur vi människor skapar och återskapar verklighet 
sker genom vår definition av omgivningen och detta sker genom att bland annat 
namnge och kategorisera den (Charon, 2006, 60ff). Med avstamp i detta 
tankesätt har jag hos mina respondenter och mer exakt i deras språk funnit 
indikatorer på att det i vissa fall är kvinnorna som avgör, ibland i samråd med 
partnern och ibland inte, hur mycket denne tillåts vara delaktig; 
 
 

… men pappan kan ju inte alltid välja heller, alltså pappan kan välja när 
mamman har bestämt sig … sen handlar det ju mycket om att båda, att den 
andra föräldern får tillgång till barnet under de första månaderna, får ta 
ansvar, får lära sig så att mamman inte har ett sådant försprång att det inte 
går för den andra föräldern att ta över, på ett jämlikt sätt liksom och det får 
man ju skapa själv … jag var ju tvungen att acceptera att han har samma 
rätt och samma skyldighet att ta hand om våra barn, och jag måste låta 
honom göra det, för det var ju en jättestark känsla i oss båda två samtidigt 
att skydda det här barnet … 

 
 
Detta uttalande påvisar hur kvinnor, när det gäller barn och föräldraskap, anses 
vara huvudansvariga och maktinnehavare vilket stämmer helt med hur bilden av 
mödrar respektive fäder såg ut under 1700-, 1800- och början på 1900-talet 
(Hedenborg & Wikander, 2007, 48-52) även om majoriteten av mina 
respondenter inte tycker att det borde vara så, och tydligt distanserar sig från 
detta. Att många kvinnor dock vill ”hålla kvar” vid moderskapets och 
faderskapets olikheter påtalade en del av mina respondenter och följande 
uttalande ser jag som representativt för dessa tankar; 
 
 

… det är lätt att man anser att man är lite bättre för att man har insett att 
mamman inte är bäst, men man får heller inte underskatta de kvinnor som 
finner en sådan glädje i att få vara bäst … det handlar lite om förtrycket i 
samhället, att vi kvinnor är inte bäst på någonting förutom att vara 
föräldrar, och jag märker att många blir provocerade av att den rollen 
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ifrågasätts när någon kommer och säger att ”fast pappan kan vara precis 
lika bra förälder” så är det som att någon kommer och tar deras viktigaste 
identitet, och det enda som de är bäst på och säger att inte ens där är du 
bättre än mannen, och det är ju jättesorgligt om det är så …  

 
 
Detta beskrivna förhållningssätt menar jag skildra hur utveckling och förändring 
motarbetas och bromsas då olikheter är det som hyllas och kvinnor som tänker 
så här framhäver det könsolika och nedvärderar mäns kapacitet och förmåga att 
vara likvärdiga föräldrar. Detta medför i förlängningen att isärhållandet mellan 
könen upprätthålls och vidare att den manliga normens primat bibehålls. 
Isärhållandet och den manliga normen är logikerna som upprätthåller 
genussystemet och verkar precis på detta sätt (Hirdman, 1988).  
 
Att mannen/pappan ses som någon som ”ställer upp” eller ”hjälper till” är 
Luptons (2000) respondenters definition av den ideale fadern då denne skulle 
vara stödjande och hjälpa till med barnet och därmed ge kvinnan chans till ett 
”break” och andrum. Denna uppfattning tenderar att vara rådande enligt mina 
respondenter och nedanstående citat är exempel på detta; 
 
 

… det är okej för pappor att sucka över ”åh ska man byta bajsblöja nu 
igen” och liksom att de har på något sätt en rätt till ett liv utanför hemmet 
som mammor inte får kräva, och det anses som att han ställer upp när 
mamman får åka iväg till jobbet eller något … 
 
 

Detta ligger också i linje med annan tidigare forskning där kvinnor pratar om 
män/fäder som personer som ”hjälper till” och de positionerar sig själva utifrån 
uttryck som ”jag är trots allt mamman” och ”det är så män är” (Elvin – Nowak, 
1999, 50-51). Denna övertygelse delar inte mina respondenter men de har flera 
gånger blivit uppmärksammade om den av omgivningen och följande uttalande 
ser jag som representativt för respondenternas berättelser; 
 
 

… genomgående för de flesta är att det blev lite kortslutning i hur de skulle 
bemöta det, och jag fick ju höra från några stycken, konstiga kommentarer 
så som ”finns det verkligen barnomsorg för så små barn?” var det en som 
sa och hon måste ju inte ha tänkt färdigt innan hon öppnade munnen, jag 
vet inte om det var jag eller om det var någon annan som poängterade att 
”jamen det finns ju en pappa också” och andra som sa att ”ja så då får 
pappan ställa upp då? Och ta hand om barnet medan du pluggar?” eller ”då 
får han vara barnvakt så länge det funkar väl jättebra” … ”jaja det är väl 
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bra då får han ställa upp” eller ”då får han passa barnet” som att det var ett 
substitut för mig för jag borde ju vara hemma, så det är klart att man kan ju 
vara lite ”wild and crazy” men det är inte så man gör … det var ju ganska 
få som tog det utan en kommentar 

 
 
Andra respondenter beskriver också erfarenheter som belyser den normativa 
uppfattningen om att det är mamman som är viktigast och huvudansvarig för 
barn och menar att pappor faktiskt är en diskriminerad grupp och att det är deras 
eget fel; 
 
 

… om min man har varit med något av barnen hos doktorn, och han har 
blivit instruerad hur han ska göra med sitt eget barn typ ”nu gråter han nu 
kanske han längtar efter mamma” … så pappor är en diskriminerad grupp, 
och sen att det beror delvis på att, att det är deras eget fel är ju naturligtvis 
att de inte väljer att ta mer plats  

  
 
Att mamman utpekas till huvudförälder och att pappan därmed ses som ett 
alternativ/substitut, enligt den tidigare forskningen och mina respondenter, ser 
jag som ett uttryck för Hirdmans genussystem och genuskontrakt eftersom det 
visar på att det finns en tydlig isärhållning av könen där vad som är manligt 
respektive kvinnligt kodat inte får/bör blandas. Om detta dock sker, att könen 
”bryter” mot de synliga och osynliga överenskommelserna uppstår förvirrning 
och stress och omgivningen får problem att hantera dessa ovana situationer 
(Hirdman, 1988). Alltså, om sort 2 = mannen gör sort 1 = utövar föräldraskap 
och omsorg på plats 1 = hemmet bemöts detta av vad respondenterna kallar 
”kortslutning” och om ett barn behöver tröst, vilket är något kvinnligt, anses inte 
mannen ha förmåga att ge detta.  
 
Om dock mannen ses som lika viktig och kunnig att ge barnet närhet och 
tillgänglighet som modern ses det faderliga ansvaret likvärdigt som det 
moderliga. Utifrån detta perspektiv ses inte fadern som en ”hjälp” eller substitut 
utan som något som barnet behöver och har rätt att kräva (Elvin – Nowak, 1999, 
50-51). Detta stämmer väl med följande uttalanden; 
 
 

… det är ju minst lika berättigat och han är ju minst lika kapabel att hand 
om barnet … 
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… pappan är ju lika mycket förälder som jag … han har lika mycket 
ansvar, vi var två om att skaffa barn … han ska göra och han gör lika 
mycket som vilken annan förälder gör, så det ska ju inte spela någon roll 
om det är en mamma eller pappa … 

 
 
Jag tolkar detta som att respondenterna anser att mamman och pappan är lika 
kompetenta när det gäller att ta hand om barn samt att de har lika mycket ansvar. 
Detta stämmer överens med statens uppfattning då den, i och med den 
individuella föräldraförsäkringen, menar att barn är båda föräldrarnas ansvar 
(Hedenborg & Wikander, 2007, 48-52). Att män och kvinnor likställs menar 
Hirdman vara utgångspunkten till möjligheter till förändring och detta betyder 
att i samhällen som är/blir mer lika gällande vardagen, löner, värderingar med 
mera har människor därmed mer lika möjligheter. Detta medför att det som förr 
var tabuskapande könsolika omvandlas, från att ha varit något farligt/dåligt, till 
tillgångar. Med andra ord blir det annorlunda inte tabu i en mer jämlik och 
därmed rättvis värld. Rankningen könen emellan kommer således baseras på 
kunskapen istället för på olikheter som finns angående den biologiska 
reproduktionen. Det som är ”olikt” försvagas och det som är ”likt” förstärks, 
dikotomierna upphör och det som upprätthåller genussystemet förlorar sin logik 
då platser, sysslor och egenskaper blandas och sorterna ”han” och ”hon” närmar 
sig/blir ett med varandra. Den manliga normens primat upphör således genom 
att män flyttas ner och jämställs med kvinnor vilket kan ske i samhällen där 
makten flyttas ur kropparna och in i tekniken och män och kvinnor samlas i en 
gemensam mänsklighet (Hirdman, 1988). 
 
Att mamman inte skulle vara viktigare än pappan ser jag alltså som en allmän 
uppfattning hos mina respondenter och följande utsaga kan också tydliggöra 
detta; 
 
 

däremot ser jag det (moderskapet) inte heller som något som ska ge oss 
privilegier på något sätt, eller liksom ha annan status eller ge oss några 
slags envåldshärskarrättigheter … jag tycker inte riktigt att jag har rätt att 
göra mig viktig med att tro att mitt barn behöver mig inom samma 
kvadratmetrar hela tiden då hon är vaken … det är den krassa sanningen  

 
 
Detta förhållningssätt anser jag passa väl med Kugelbergs perspektiv på 
moderskap respektive faderskap vilket hon kallar för inventive (uppfinningsrikt). 
Föräldrar som applicerar detta perspektiv ser moderskapet och faderskapet som 
någonting som konstitueras i praktiken och mödrars respektive fäders relation 
till barn ses här bero på tid och engagemang som spenderas med barnet. 
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Kugelberg fann dock hos sina respondenter en allmän uppfattning om att 
modern var viktigast under den första perioden på grund av amningen vilket jag 
inte har kunnat se hos mina respondenter (Kugelberg, 1999, 264-265). Mina 
respondenter menar däremot att fadern bör vara delaktig och ”komma in” så 
tidigt som möjligt och att män också kan ha en nära relation med sina barn men 
att de måste våga ta den platsen vilket dessa utsagor kan exemplifiera; 

 
 
… jag tycker det är sorgligt att man inte ser hur viktigt det är för den andra 
föräldern att få komma in så tidigt som möjligt och så mycket som möjligt, 
och kroppslig närhet ska man väl få från båda sina föräldrar tycker jag, så 
att då kan man ju med fördel låta barnet lära känna pappan så mycket som 
möjligt kan jag tycka …  
 
 
… man kan inte bara komma hem och vara en skojig lekfarbror, eller det 
kan man vara men då får man inte den här närheten, närheten kräver på 
något sätt att man tar sig tid … och hur män också faktiskt kan ha, kan få 
den här fysiska närheten, det är något som mannen också kan ha men han 
får jobba lite mer för det, han måste våga ta den platsen … 

 
 
En respondent är dock motsägelsefull och ambivalent inför mäns/fäders lika 
värde och vikt i förhållande till barnet. Denna respondent pekar på sin 
omgivning och menar på att detta har påverkat henne; 
 
 

… en kille kan göra ett jättebra jobb, min sambo har gjort det jättebra, men 
jag tycker ändå att jag är bättre … jag sa faktiskt det till min kille här 
imorse, ni män ni är egoistiska och det tycker mina vänner också som har 
barn, att de är egoistiska, att de ska ha sin egen tid och allt det här medan vi 
kan skippa det, vi är mer det här, allt för barnet, man får inte samma känsla 
hos dem att det är allt för barnet … det är så självklart att mamman ska ta 
hand om hem och barn och pappan jobbar ute långa pass … kvinnorna har 
ju varit hemma och de sa ju likadant till henne (min mamma) då att ”ja nej 
hon borde vara hemma med barnet och det är viktigt för barnets 
utveckling” och allt det här och jag tyckte liksom att det är fel, det är bara 
ett ideal och det har alltid varit så, och det ska vara så, och de kvinnorna 
tror jag egentligen inte kan se sina män själva vara pappalediga, om man 
tar ett exempel som min pappa, de kom ju hit på slutet på 60-talet, han hade 
två jobb, mamma hade två jobb och sen blev hon gravid och hon fick ju ta 
allting med barn och hemmet … min pappa har aldrig gjort någonting i 
hemmet, han är inte den personen, och när han var ledig så träffade han 
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kompisar och spelade schack och poker … jag kommer ihåg att han kunde 
göra frukost någon gång, han stekte lite ägg men det var väl allt han kunde 
…  

 
 
Hur kulturen inverkar är centralt inom den symboliska interaktionismen och 
kultur ses här bidra till att skapa kontinuitet över tid och fungerar som 
guidelinjer för människors agerande vilket kan fungera som en förståelseram för 
att tolka denna utsaga. Kultur betyder alltså, och kan ses utgöra, en grupps 
konsensus då den baseras på gemensamma överenskommelser, mål, kunskap, 
förståelse, språk och värderingar (Charon, 2006, 153ff). Allmängiltiga 
överenskommelser, uppfattningar och föreställningar finns således gällande 
föräldraskapet och enligt denna respondent anses kvinnan/modern som viktigast 
för barnet och att faderns roll är av mindre vikt vilket också ligger väl i linje 
med tidigare studier som menar att män/fäder inte anses är lika viktiga för 
barnen som kvinnor/mödrar (Lupton, 2000, Bekkengen, 2002, 148-149). Att det 
finns olika guidelinjer eller ”riktlinjer” för män respektive kvinnor är vidare 
huvudpoängen hos Hirdman som fokuserar just på relationen mellan könen och 
visar på att det, precis som respondenten säger, finns olika förväntningar på män 
och kvinnor (Hirdman, 1988). 
 
Kultur kan vidare ses som ett tvång eller plikt för respektive individ i ett 
samhälle då det i viss mån medföljer ett krav på kontrollerat beteende för att 
konsensus ska kunna upprätthållas (Charon, 2006, 153ff) vilket jag anser mig 
kunna utläsa hos respondenten då hon tycker idealen är fel men samtidigt ändå 
rätt och därav paradoxen. Hennes avvikande beteende stör harmonin och hon 
blir därför ifrågasatt då konsensus är det som eftersträvas. En kultur kan vidare 
innebära ett delat perspektiv, med andra ord en generell och allmän syn på 
verkligheten, och en delad uppfattning om regler vilka samtliga underlättar den 
sociala interaktionen och samarbetet (Charon, 2006, 153ff). Dessa ”regler” och 
allmänna synen uppvisar min respondent medvetenhet om men samtidigt tar 
avstånd ifrån genom sitt beteende, dock menar hon att reglerna bör efterföljas. 
 
När det gäller faderskap i kombination med arbete visar tidigare studier att män 
tenderar att inte ersättas i samma utsträckning som kvinnor vid föräldraledighet 
och ses därför som mer oumbärliga/viktigare än kvinnor (Bekkengen, 2002, 
101-102). Erfarenheter av detta fenomen har mina respondenter uttryckt och det 
såg ut som följande; 
 
 

han har (mannen) fått höra lite som att ” hur funkar det om du är borta så 
här mycket” men det är ingen som har frågat mig om hur det funkar om jag 
är borta så länge … alltså vad mammor gör, det har ingenting med saken 
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att göra, det tror jag inte ens att folk tänker på, utan de ska bara ta ut 
föräldraledigheten, att det ska ställa till på jobbet, det finns inga kvinnor 
som är oumbärliga på jobbet, det är bara män som är det … 
 
 
… det är klart att pappan är mycket viktigare på sitt jobb sa hon med ironi i 
rösten, och det är ju helt tragiskt, och alla de gånger som man hamnar i 
diskussioner ”nej men min man kan inte vara föräldraledig han har ju eget 
företag” jamen titta på mig, tänk att jag lyckades med det, men han klarade 
ju inte av det, det var ju tråkigt, eller ville han inte? 

 
 
Detta stämmer överens med Kugelberg som skildrar hur moderskap på 
arbetsplatsen sammankopplas med frånvaro och deltidsarbete och därför tvingas 
kvinnor hantera andra förväntningar samt tillskrivs andra möjligheter än män 
(Kugelberg, 1999, 252). Bekkengens studie ligger också i linje med detta då den 
beskriver hur mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet kan leda till lika 
problem men problemen ses bara som hindrande när det gäller män då kvinnors 
har få alternativa beteenden, både på grund av biologi och sociala skäl. 
Problemen för kvinnor är tydliga och måste lösas till skillnad från män som kan 
välja, om, hur, och hur länge de vill vara föräldralediga. Bekkengen visar också 
hur mäns uttag av föräldraledighet tenderar att sammanfalla med vår och 
sommartider och att deras samvaro med barnen oftast inte sker på egen hand 
utan ofta i samband med familjesemestern eller inskolning på dagis (Bekkengen, 
2002, 101-102, 245-247) vilket förstärks av dessa utsagor; 
 
 

… när det gäller för dem (papporna) att plocka ut tjugo procent så tror jag 
att de här tjugo procenten handlar om kanske för mannen egentligen ren 
bekvämlighet, han plockar ut en fredag här och en måndag där, lite i 
mellandagarna, han plockar ut lite extra dagar här och där just för att kunna 
få lite extra ledighet eller om de ska åka iväg på semester eller någonting, 
så jag tror att många av de dagarna faller in i de här tjugo procenten 
 
 
jamen pappan kan välja då att ta ut, vissa dagar ligger ju närmare till hands 
tydligen, det är ju ingenting som du och jag hittar på, utan det är ju som det 
ser ut överhuvudtaget … 
 

 
Att män inte heller förväntas vara föräldralediga den första tiden ser jag också 
som en rådande uppfattning vilket detta uttalande kan vara representativt för; 
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… folk kallar det inte, de säger inte tillfällig föräldrapenning utan de säger 
pappadagarna även fast det är lika väl jag som skulle kunna ta ut de här tio 
dagarna, det finns inte i folks uppfattning att det skulle kunna vara på ett 
annat sätt … 

 
 
Hur mannens föräldraledighet vidare är mer valfri och beroende av 
omständigheter kan också synas i följande citat; 
 
 

… men så var det ju också det här att min sambo hade just precis fått nytt 
jobb i samma veva, han blev nyanställd då i slutet på februari, och då hade 
vi ju bara haft barn en månad, så då kändes det inte riktigt rätt för honom 
att gå in och just fått en anställning och säga okej men vad bra då tar jag ut 
mina pappadagar, utan han sa att jag väntar gärna kanske ett par månader 
då jag är mer inarbetad, har lärt känna chefen och arbetskamraterna och allt 
sådant, och sen då börja ta ut lite mer pappaledighet … 
 
 
… så det vi faktiskt gjorde var sex månader var först, sen var jag hemma 
ytterligare tre månader på heltid för han hade naturligtvis gått och skaffat 
sig ett nytt jobb, jag menar det är helt otroligt, han blev headhuntad under 
föräldraledigheten … 

 
 
Detta anser jag vara samstämmigt med Bekkengen då hon skriver att män sällan 
förutspår några problem med att förena arbete och familj och med andra ord så 
kan män, om det tillkommer komplikationer eller svårigheter avstå från 
föräldraledighet. Män ser det inte heller som problematiskt att byta arbete under 
eller snart efter graviditeten och hur detta byte kan påverka deras föräldraskap 
eller partnerns föräldraskap och anställning spelar ingen roll för deras beslut 
(Bekkengen 2002, 101-102, 150 ff) vilket respondenternas ovanstående utsagor 
tydligt förstärker. Denna allmänna uppfattning är mina respondenter alltså 
medvetna om och tar avstånd från och jag ser det som ytterligare ett exempel på 
att faderskap inte alls innehåller lika många krav och komplikationer som 
moderskap. Jag ser uppfattningen vidare som ännu ett uttryck för Hirdmans 
genussystem där det kvinnliga och manliga är åtskiljt och ses som helt olika 
(Hirdman, 1988) då faderskap, enligt mina respondenter och tidigare studier, i 
kombination med arbete inte skapar några större problem till skillnad från 
moderskap kombinerat med arbetsliv. Vidare är det tydligt att se att det är 
mannen som är normen och kvinnan som ”formas” efter denne då det är mannen 
som ”agerar” och kvinnan anpassar sig.  
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Men om nu moderskap och faderskap innebär så olika premisser som de 
bevisligen gör, går det då att praktisera ett jämställt föräldraskap? Och vad krävs 
i sådana fall för att kunna genomföra ett sådant projekt? Detta kommer det 
följande och sista temat ”det jämställda föräldraskapet” att handla om. 
 
5. 4 Det jämställda föräldraskapet 
 
Här redogör jag för mina respondenters resonemang kring och definition av 
jämställdhet och hur detta kan ha påverkat (eller inte) deras fördelning av 
föräldraledigheten. Jag synliggör hur makt är en central aspekt i heterosexuella 
parförhållanden och hur den verkar till mannens fördel. 
 
Jag menar, liksom den symboliska interaktionismen, att hur vi tänker om och 
hur vi i förlängningen definierar vår värld/verklighet avgör i stor utsträckning 
hur vi kommer att agera. Charon förklarar mänskligt beteende som ett resultat av 
vad som händer i aktuell situation och med detta menas att orsaker till agerande 
synliggörs i rådande social interaktion, tänkande och definition. Vårt tidigare 
upplevda samspel med samhället och våra tidigare erfarenheter påverkar nuet, 
utifrån detta synsätt, genom att vi tänker på det och applicerar det på 
definitionen av den situation som vi befinner oss i. Människor är, enligt den 
symboliska interaktionismen, aktiva aktörer i förhållande till sin miljö. Detta 
innebär att människan inte förstås som passiv i relation till sin omgivning utan 
istället ses som någon som aktivt deltar i vad denne gör. Mänskligt 
agerande/beteende influeras inte enbart av vårt förflutna, våra personligheter 
eller sociala krafter utan påverkas i större utsträckning av de beslut vi fattar 
beroende på vilken definition av situationen som vi befinner oss i (Charon, 
2006, 128-129). Utifrån detta tankesätt anser jag att det är av vikt att visa hur 
mina respondenters ställningstagande och definition av jämställdhet kan förstås, 
och ses av respondenterna, som en utgångspunkt/förklaring till deras beteende 
angående uttag och fördelning av föräldraledighet. Detta har inte återfunnits hos 
samtliga respondenter men det har varit återkommande och jag vill därför 
kallade det för ett mönster. Så här definierar en respondent vad begreppet 
jämställdhet betyder: 
 
 

jämställdhet för mig innebär en strävan, alltså att man måste sträva bort 
från de väldigt välcementerade könsrollerna, man måste arbeta för att 
uppnå jämställdhet och man måste definiera jämställdhet hela tiden … för 
mig handlar nog jämställdhet mycket om att medvetandegöra och 
ifrågasätta, och sen kanske man landar där man var från början … men jag 
tror att man måste återuppfinna jämställdhet hela tiden och fundera på hur 
man vill ha det … att var och en får lika mycket egentid, att var och en får 
lika mycket utrymme att utveckla det som den vill utveckla både personligt 
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och yrkesmässigt, och jämställdhet innebär att arbetsgivare skärper till sig 
och börjar följa lagen och inte diskriminerar folk som inte råkar ha en 
snopp … jag hade ju tänkt i de här banorna, jag vet inte exakt när det 
började, men jag definierade mig som feminist innan vi blev gravida 
överhuvudtaget och även min sambo är engagerad i jämställdhetssträvan 
och jämlikhetssträvan, så det har absolut inverkat (på vår fördelning av 
föräldraledigheten) 

 
 
Respondenten och hennes partner har alltså aktivt agerat och tagit ställning till 
rådande situation/kontext grundat på deras reflektion över verkligheten och 
vidare har de definierat världen vilket ligger i linje med symboliska 
interaktionismen som enligt Charon (2006) fungerar på detta vis. Detta har jag 
också sett hos en annan respondent som i följande citat beskriver hur hennes 
feministiska övertygelse har spelat in i uppdelningen av föräldraledigheten; 
  
 

… jämställdhet för mig är att man är de människor man är, inte utifrån kön 
utan utifrån de man är liksom, att man delar på ansvar, delar på chansen att 
få vara sin egen person och det är jätteviktigt när det är, just när det handlar 
om barn och föräldraskap, för jag menar att det är lätt att vara jämställd när 
man har all tid i världen och kan skita i att laga mat en dag för att ingen 
orkar, men sen när barnen kommer och man faktiskt måste, det är ju då det 
går på grund uppenbarligen, och då är det ju extra viktigt att man har en 
övertygelse på något sätt … jag hade ju tänkt på det här teoretiskt innan 
barnen kom att jag kände jag att, jag ville inte, det är ju en av de saker som 
gör att vi har valt det här sättet att dela på, och jag tror även att första 
sakerna som jag sa till min man när jag förstod att det skulle bli lite mer 
allvar att, bara så att du vet, jag tänker inte sitta hemma med någon jävla 
unge … om jag då inte hade varit så här ”antihemma” och dessutom 
feminist då kanske han (min man) hade tagit sina två månader och varit 
nöjd med det … så det är väl jag som har ”tvingat” honom stackars man, 
nej men det har väl varit någonting som vi har resonerat oss fram till, men 
det kommer från mig 

 
 
Hos dessa respondenter var således jämställdhetsaspekten och en feministisk 
övertygelse en inverkande faktor och något som de har funderat och ständigt 
funderar över. Holmberg (2007) visar i sin avhandling hur det är möjligt att 
avslöja dolda sociala mekanismer som bevarar och vidmakthåller den 
asymmetriska maktrelationen i parrelationer. Centralt för att kunna göra detta är 
att kontinuerligt identifiera de subtila och växelverkande mönster som 
producerar och reproducerar samhällets ordnande av kön/genusordning vilket 
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jag anser att dessa respondenter gör. Detta sorts ifrågasättande kan också, i 
förlängningen, resultera i förändring då Hirdman menar att ju mer det 
intellektuella, och därmed ickefysiska, styr över det kroppsliga desto större 
möjligheter finns för just förändring (Hirdman, 1988). Detta betyder att i 
samhällen som är/blir mer lika gällande tillvaro, inkomst, synsätt etcetera och 
människor alltså har mer lika förutsättningar så omvandlas det som förr var 
tabuskapande könsolika från att ha varit något farligt/dåligt till något positivt. 
Med andra ord så blir det som avviker och är annorlunda i högre grad accepterat 
i en mer jämlik värld. Rangordningen könen emellan kommer således baseras på 
kunskapen istället för på olikheter gällande den biologiska reproduktionen. Det 
som är ”olikt” dämpas och det som är ”likt” utökas, dikotomierna upphör och 
pelarna som upprätthåller genussystemet förlorar sin logik då platser, sysslor 
och egenskaper blandas och sorterna ”han” och ”hon” närmar sig/blir ett med 
varandra (Hirdman, 1988). Detta är vad jag förstår att dessa respondenter strävar 
efter. 
 
Vikten av en medvetenhet kring jämställdhet och att ha en ambition där man 
delar lika redan från början för att undvika att hamna i traditionella mönster har 
jag vidare kunnat utläsa i min empiri och följande citat ser jag som 
representativa för den tankegången; 
 
 

… det är väldigt sällan jag stöter på någon som är hemma en kortare tid än 
sex till åtta månader, och sen blir det väldigt lätt för de här kvinnorna, har 
jag uppfattat det som, att de bli kvar som primärvårdare, även när de går 
tillbaka till jobbet och även långt upp i åldrarna, det här försprånget hjälper 
dem att befästa bilden av dem som den huvudsakliga vårdaren … så även 
om föräldrarna har delat lika så är det ju den här första tiden som … som 
bekräftar det här idealet så mycket att mamman blir en klassisk mamma … 
 
 
… gör man bara som det faller sig och tänker att man ska dela, då tror jag 
ändå att det är väldigt väldigt lätt att man hamnar i mönster, särskilt när 
man är påhejad av alla mammor och chefer och så vidare runt i kring … för 
det som händer under de första månaderna är ju väldigt relevant för hur 
resten av livet blir, man vet att det sätts väldigt tydliga mönster om kvinnan 
är hemma och börjar ta hand om hem och barn och sköter barnets kläder 
och barnets rutiner … så blir det väldigt väldigt ofta så att hon fortsätter att 
ha det stora ansvaret för det … och det är nog väldigt svårt att komma ifrån 
det om man har börjat så 
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… nästa gång måste vi planera bättre för att vi hade bara planerat lite grann 
sådär, för att så fort man släpper planeringen så bara ramlar det tillbaka i 
gamla hjulspår  
 

 
Detta stämmer överens med den tidigare forskningen som beskriver hur den 
manliga försörjarnormen förr var stark och möjligheter till andra lösningar var 
få. Idag är dock situationen annorlunda då både kvinnor yrkesarbetar i större 
utsträckning och det finns således inte ett givet sätt hur arbete och resurser i 
hushållet/familjen ska organiseras. Trots att många har svårt att erkänna det så 
skapas maktförhållanden och kommunikationssätt tidigt i en relation. Detta 
beror på att förhandlingar i början är öppnare men ju mer tiden går desto mindre 
diskuterar par öppet frågor som berör arbetsfördelning och detta kan förklara hur 
individer omedvetet faller in i olika roller och därför att fördelning av 
arbetsuppgifter bara ”blir” (Stanfors, 2007, 223-226). 
 
En del respondenter tänkte vidare så här om jämställdhet och dess möjliga 
inverkan på deras fördelning av föräldraledighet; 
 
 

jämställdhet, vilket tråkigt ord, jämställdhet självklarhet, självklarhet att 
man ser individer och inte tillhörigheter till kvinnligt eller manligt kön eller 
sexualitet … för mig handlar det om att människor ska bedömas utifrån de 
åsikter, egenskaper och förmågor de har och inte någonting utifrån yttre 
attribut … jag tillhör den här generationen som har svårt att kalla sig för 
feminist, för min del är det mycket för att jag inte har sett mig själv som 
förtryckt … nu i efterhand kan jag ju se att det är en ganska naiv bild … jag 
har ju liksom inte känt att jag har blivit pressad in i någon identitet utifrån 
mitt kön och därför har jag inte sett problemet … jag gör som jag vill 
liksom, men däremot den bemötning som jag fick efteråt har nog fått mig 
att inse att det finns en väldigt tydlig problematik med kön och genus … 
mitt agerande har gjort att jag har blivit mer medveten och börjat fundera 
mer kring jämställdhet och min familjs kommande genusfrågor, det är helt 
klart  
 
 
ja jag funderade lite när jag läste igenom frågorna, och då var min 
automatiska tanke att nej det har det inte inverkat alls, men när jag tänker 
jag efter så är det just det som har inverkat, men däremot så är det liksom 
inte en aktiv tanke i det här sammanhanget, men vi fungerar väldigt jämlikt 
liksom överlag vilka saker det än handlar om, och på det viset var det 
naturligt att den här möjligheten fanns, det var inget man liksom behövde 
börja arbeta in i förhållandet eller börja diskutera eller motivera eller 
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argumentera för, utan den möjligheten fanns där lika väl som att jag skulle 
ha varit hemma, så på det viset så har det nog naturligtvis påverkat, att man 
har ett sådant förhållande där det är naturligt jämlikt … det råkade sig så att 
barn och jobb kom mer eller mindre samtidigt och det gjorde sen då att jag 
tackade ja till båda så att säga … 

 
 
 
Dessa respondenters agerande bygger alltså inte på någon övertygelse eller 
reflektion över jämställdhet utan de förklarar sitt beteende som så att de gör det 
som känns och fungerar bäst. Jag tolkar därför deras utsagor som att de inte har 
definierat samhällets rådande normer och förväntningar som särskilt 
problematiska och vidare har de agerat utefter detta förhållningssätt. Jag anser 
dock att utsagorna visar på att de implicit ser jämställdhet som något viktigt 
eftersom båda för ett resonemang som uppvisar en medvetenhet om svårigheter 
som finns gällande aspekten. Vidare är det tydligt att de ser jämställdhet som 
självklart och naturligt vilket kanske kan förstås som en förklaring till varför de 
inte har reflekterat i någon större utsträckning över frågan.  
 
När det gäller makt beskriver den tidigare forskningen att det finns en stark 
uppfattning om att det är kvinnan som har makten i hemmet vilket faktiskt inte 
är fallet.  I hushåll finns en mängd sysslor och ansvar som måste hanteras och 
detta faller på kvinnorna då män istället för att ta sig an dessa sysslor hellre 
väntar på att kvinnorna ska utföra dem. Detta medför i sin tur att eftersom 
kvinnor tar på sig majoriteten av sysslorna och fattar beslut kring dessa kommer 
de även att veta mest om dem och därför upplever, både män och kvinnor, att 
det är kvinnorna som besitter makten över hem och hushåll. Denna upplevda 
maktasymmetri resulterar vidare i att männen måste tillåtas att göra saker på sitt 
sätt utan att kvinnan ”domderar” och därav är kvinnorna inte tillåtna att 
kommentera vilket gör att män får ett stort utrymme att ”manövrera” som de vill 
(Bekkengen, 2002, 103ff). Detta har jag funnit i min empiri, dock när det gäller 
sysslor som har med vård av barnet att göra, vilket följande citat kan 
exemplifiera; 
 
 

… jag tycker att man ska ge utrymme åt pappan, att hitta sina egna 
lösningar och vad som passar bäst för dem, man ska inte stå där och 
domdera som en mamma och säga ”nej man ska inte mata på det där viset 
man ska göra så här” … det där får de ju pröva ut själva liksom och jag 
tycker att man måste ge dem den friheten att de måste hitta sitt eget 
förhållande och inte ett förhållande via mig som mamma …  
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Bekkengen menar att både kvinnor och män skyddar männens intressen och 
männen får därför utrymme att agera efter sina egna premisser vilket ligger väl i 
linje med denna utsaga då respondenten säger att det är viktigt att ge män 
utrymme och frihet. En förklaring till detta fenomen menar Bekkengen vara att i 
relationer mellan män och kvinnor finns det en ojämn fördelning av makten av 
kärlek vilket kontrolleras av sociala normer (Bekkengen, 2002, 103ff). En 
reflektion och medvetenhet kring detta har jag funnit hos mina respondenter då 
en respondent resonerade över jämställdhet på följande sätt; 
 
 

jämställdhet är ju otroligt svårt, även när man vill så uppfostras ju små 
flickor från att de är jättesmå att inte sätta sina egna behov först, och hela 
det här med vad är kärlek, hur visar man kärlek och omsorg, det är 
någonting som man lär sig och det är ju något som man inte tänker över, 
det blir någon sorts ryggmärgsreflex när man visar kärlek och omsorg och 
därför får man verkligen tänka sig för … det är ju något som vi håller på 
och jobbar på båda två för det är ju svårt 

 
 
Avvikande från tidigare utsagor om och förhållningssätt till jämställdhet är en 
del respondenter som svarade så här när jag frågade vad jämställdhet innebar för 
dem; 
 
 

… jag bryr mig inte så mycket om det här med jämställdhet, för mig är det 
inte så viktigt alls faktiskt, jag brukar inte bry mig om sånt… 
 
 
… jämställdhet för oss är, alltså vi skiter fullständigt fan i de här normerna 
som finns … att kvinnan och mannen femtio procent och att man ska ha 
exakt lika lön för lika arbete och alla de diskussionerna … 

 
 
Att respondenterna inte ”bryr sig” som de uttrycker det tolkar jag som att de inte 
har tänkt särskilt mycket på jämställdhet och därför inte heller själva definierat 
vad begreppet exakt innebär för just dem. Att de återgick till arbetet ”tidigt” var 
således ingenting som var baserat på någon övertygelse eller strävan mot 
jämställdhet. Anledningarna var istället följande;  
 
 

… eftersom jag har eget företag då så var det att svårt att bestämma sig 
riktigt hur man skulle göra, jag kände lite att jag måste gå och jobba, det är 
mitt ställe, ingen kan sköta det lika bra som jag kan … jag kör bara under 
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sommaren och min mamma hjälper mig och min pappa också en hel del, 
men jag kände ändå också att även om de är där, så kände jag att de klarar 
inte av den här biten som jag gör … det är oftast jag som pratar med 
kunderna och är bättre med kunderna på det sättet … och även om jag 
anställer någon så måste jag ändå vara där, så det känns liksom att jag hade 
inget val … ja nej men jag kände att jag prövar så får vi se hur det går, och 
går det inte får vi helt enkelt lösa det på ett annat sätt 
 
 
… tanken var att jag skulle vara hemma sex månader men det blev inte 
riktigt så, utan min chef ringde in mig så jag fick börja jobba lite tidigare  
 

 
Dessa respondenters återgång till arbetet berodde inte på någon 
jämställdhetssträvan utan snarare på omständigheterna och jag tolkar utsagorna 
som att respondenterna egentligen hellre hade varit hemma längre. Vidare 
upplever jag dessa respondenter i linje med Holmbergs studie där det 
utmärkande bland dagens så kallade moderna och jämställda par är att kvinnan 
underordnar sig mannen och förklarar detta utifrån mannens personliga 
egenskaper (Holmberg, 2007). Detta har jag lokaliserat i deras berättelser och 
följande utsaga som jag ser som ett tydligt exempel; 
 
 

det är alltid jag som går upp på morgonen, nu är ju min (son) så att han 
sover ju inte på nätterna så vi går ju upp en femton, tjugo gånger per natt 
ibland och ger honom nappen och jag är ju mer morgonpigg än vad min 
sambo är, så det blir alltid att jag får gå upp på morgonen, han orkar inte 
han är trött, och då kommer vi in i det här kvinnan som ska fixa och dona 
allting, fixa frukost, ta bort ta undan och så vidare, det är sådana saker som 
man får ta mer som kvinna, och det är hemmet och hushållet för jag tycker 
att vi har mer känsla för saker och ting än vad de har, han kan ju gå förbi en 
påse på golvet tio gånger utan att se den, medan jag kommer att plocka upp 
den direkt, då blir det ju att man tar på sig mer, och man blir trött konstant 
och orkar inte 

 
 
Respondenten förklarar att hon alltid får gå upp på morgonen för att hennes 
sambo är trött och inte orkar. Hon pekar alltså på personlighetsdrag och 
förklarar också sitt beteende utifrån sin könstillhörighet, att hon är kvinna och 
därför ska man ”fixa” och ”dona” mer. Detta stämmer överens med Holmberg 
då hon beskriver hur kvinnans och mannens könsidentiteter bekräftas positivt 
när de organiserar sin relation i termer av under- och överordning vilken verkar 
till mannens fördel. Detta förstärks av att mannen inte uppfattar det som kvinnan 
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gör för honom som underordning utan tolkar det som ett uttryck för en 
värdesättning av hans karaktärsdrag (Holmberg, 2007) vilket i detta fall, mer 
specifikt, yttrar sig genom att han tillåts sovmorgon eftersom han är trött och 
inte hon. Detta, menar Holmberg, kan i förlängningen medföra att sambandet 
mellan kön och under- respektive överordning döljs och att mannens 
överordning forsätter men utan kopplingar till att det är just på grund av den 
manliga könstillhörigheten. Detta tycker jag att man tydligt kan se i 
respondentens beskrivning av sin situation.  
 
Ur respondentens utsaga anser jag mig också kunna utläsa en underliggande 
konflikt då hon säger att hon gör mer i hemmet än sin sambo och detta resulterar 
i trötthet. Detta stämmer väl med den tidigare forskningen som visar att 
arbetsfördelning ofta är orsaker till konflikter och att det inte alltid är kvinnorna 
som i första hand har önskat rådande fördelning. Detta leder i förlängningen till 
att det finns ett positivt samband mellan tillfredsställelse och jämställdhet 
(Stanfors, 2007, 223-226) vilket ligger i linje med respondentens berättelse då 
utsagan kan ses som en indikator på att hennes relation inte är jämställd och att 
hon inte heller är nöjd. 
 
5.5 Resultatsammanfattning  
 
Den här studien avser, utifrån intervjuer med sju mödrar som har återgått till 
arbetet efter en så kallad ”kort” föräldraledighet, att undersöka hur dessa kvinnor 
definierar, förhandlar med samt utmanar eller återskapar ideal och diskurser om 
moderskap respektive faderskap. Frågeställningarna som jag har konstruerat är; 
 
Hur relaterar kvinnorna till vad de anser vara rådande ideal, uppfattningar, 
föreställningar tillhörande moderskap respektive faderskap? – och vad är det 
som påverkar deras förhållningssätt? Hur ser kvinnorna på moderskap 
respektive faderskap i kombination med arbetsliv och har de upplevt skuld på 
grund av sitt annorlunda föräldraledighetsuttag? Hur tänker kvinnorna om 
jämställdhet och inverkar, och i så fall hur, detta på deras relation till partnern 
samt fördelning av föräldraledighet?  
 
5.5.1  Det kravfyllda moderskapet 
 
Kvinnorna i min studie uppfattar rådande moderskapideal som något negativt 
och beskrev det som en ”boja” och sunkigt. En idealmamma skulle, i linje med 
den tidigare forskningen, vara viktigast för barnet, självuppoffrande, ständigt 
närvarande och sätta barnets behov framför sina egna. Mina respondenter tog 
avstånd ifrån detta, dock avvek en från mönstret då hon såg det som positivt att 
moderskapet är något särskilt och speciellt. Respondenterna reflekterade även 
över hur omgivningens normer, förväntningar och strukturer kan spela in och 
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fungera som orsaker/förklaringar till kvinnors beteende angående moderskap 
och föräldraledighet och menar att man inte ska underskatta svårigheten som 
finns i att avvika från normen. Vissa förklarade att hur man hanterar ideal, 
förväntningar och uppfattningar beror på hur man är som person.  
 
Vidare är det tydligt att arbetet är viktigt för respondenterna då det utgör en del 
av deras identiteter. Arbetet ger självkänsla, intellektuell stimulans och energi 
vilket gör det lättare för kvinnorna att uppskatta familjen mer. Arbetet ger även 
kvinnorna en chans att få vara mer än ”bara mamma” vilket jag anser belyser 
vissa respondenters uppfattning om moderskap/kvinnlighet som något med ett 
lågt socialt värde. Skuld är ett begrepp som ofta sammankopplas med 
moderskap och vissa respondenter hade många gånger haft dåligt samvete och 
skuldkänslor vilket jag menar beror på att de hade bemötts negativt av 
omgivningen. En del av respondenterna hade inte alls känt någon skuld eftersom 
de inte är mammor utan pappor vilket återigen visar på hur de anser att det 
manliga är det eftersträvansvärda och bättre. 
 
5.5.2  Det fria faderskapet 
 
En del av mina respondenter tog avstånd från hela ”mammabegreppet” genom 
att definiera sig som pappor istället. Detta menar jag är ytterligare ett sätt att 
påvisa hur mina respondenter inte identifierar sig med moderskapsideal utan 
jämför sig med och relaterar till faderskapet vilket i förlängningen vidmakthåller 
den manliga normens primat. Detta på grund av att faderskap är manligt = 
positivt och därmed något bättre än det kvinnliga och nedvärderade = negativa. 
Faderskap associerar respondenterna alltså med frihet och ”bus” till skillnad från 
det ”kravfyllda” moderskapet med sina plikter, begränsningar och tvång. Mina 
respondenter ser emellertid män/fäder som likvärdiga föräldrar med lika mycket 
ansvar och kompetenser att ta hand om barn. Dock upplever respondenterna att 
ur samhällets synvinkel ses papporna som alternativ/substitut till mödrarna och 
de visar genom sina beskrivna erfarenheter hur den normativa uppfattningen är 
att kvinnor är föräldrar med medföljande huvudansvar och plikter medan 
männen är pappor och därmed har större frihet och valmöjligheter. Avvikande 
från detta mönster var en respondent som var ambivalent i sin reflektion över 
pappans vikt då hon, å ena sidan tyckte att kvinnor är bättre, men å andra sidan 
tyckte att hennes partner hade gjort ett jättebra jobb och män ”kunde” således 
lika bra.  
 
Faderskap kombinerat med arbete såg respondenterna, i enlighet med tidigare 
forskning, inte som något problem och påtalade den rådande uppfattningen om 
att män anses mycket viktigare och svårare att ersätta inom arbetslivet än 
kvinnor samt att pappors föräldraledighet är en valfrihet. 
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5.5.3  Det jämställda föräldraskapet 
 
Genomgående hos mina respondenter är att jämställdhet är viktigt för dem och 
det har direkt eller indirekt spelat in i fördelning och uttag av föräldraledigheten. 
En del kvinnor påtalade vidare vikten av att redan tidigt i förhållanden ha en 
jämn fördelning då det annars är lätt att man faller in i traditionella mönster. 
Vissa av respondenterna menade dock att de inte bryr sig om jämställdhet och 
de förklarade sin återgång till arbetet som resultat av omständigheter. När det 
gäller makt uppvisar de som definierat sig som feminister och/eller som 
personer med jämställdhetsambitioner en större medvetenhet kring denna 
problematik och asymmetri som oftast verkar till mannens fördel medan de som 
”struntar” i jämställdhet uppvisar indikatorer på en underordning i sina 
parförhållanden som jag menar att de inte är medvetna om. 
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6. Diskussion 
 
I detta avslutande avsnitt diskuterar jag mina resultat och min analys. 
 
Tidigare forskning visar hur kvinnans roll som mor (och maka) under slutet av 
1700-talet och början på 1800-talet kom att betonas allt mer. Kvinnan pekades 
då ut som ansvarig för spädbarnsvården och det var ”naturligt” att det var så och 
det var moderns plikt. Fadern skulle finnas som stöd i bakgrunden men sågs inte 
som någon med ansvar för själva skötseln av barn.  Först under andra hälften av 
1900-talet har föreställningarna om föräldraskap förändrats formellt vilket 
konkretiserades genom den individuella föräldraförsäkringen (som kom 1974) 
då staten markerade att ansvar för barn har både män och kvinnor (Hedenborg & 
Wikander, 2007, 48-52).  
 
Den individuella föräldraförsäkringen har således bara (?) funnits i ungefär 35 år 
och att förändringar tar tid är naturligt men att 300-åriga uppfattningar och 
föreställningar lever kvar känns otroligt seglivat. Enligt mina respondenter ses 
dock modern fortfarande som huvudansvarig för barn med en mängd tillhörande 
plikter och tvång och kvinnorna i min studie har, som visat i resultat- och 
analysdelen, genomgående beskrivit ideal och föreställningar kring moderskap 
som mycket lika dem som uppstod för århundraden sen. Men hur kan då ideal 
som växte fram på 1700-talet vara så levande och närvarande idag, som de 
bevisligen är, trots Sveriges hyllade jämställdhetspolitik och ganska unika 
föräldraförsäkring?  
 
Att gamla uppfattningar ”hänger kvar” förklarar tidigare studier som menar att 
moderskapsideal är ihärdiga och har en förmåga att överleva samtidigt som de är 
elastiska, detta trots att det har skett tydliga skiften under de senaste årtionden 
när det gäller både förväntningar och aktiviteter hos kvinnor (Maher & 
Saugeres, 2007) och att det vidare inte längre finns ett givet sätt hur arbete och 
resurser i hushållet/hemmet ska organiseras och fördelas (Stanfors, 2007, 223-
226). 
 
Hirdmans genuskontrakt kan också förklara hur historiska föreställningar om 
moderskap kan prägla dagens samhälle då dessa kontrakt fungerar som synliga 
och osynliga avtal mellan män och kvinnor vilka bestämmer vad respektive kön, 
i de flesta avseenden, får och inte får göra. Dessa överenskommelser 
förmedlas/ärvs från generation till generation och det är således på detta sätt 
”gamla” uppfattningar återfinns än idag och påverkar såväl tankar som 
beteenden. Kontrakten är seglivade men förändras emellertid och beror på olika 
tider, samhällen och klasser och är en pågående process som frambringar nya 
segregeringar och hierarkiseringar (Hirdman, 1988). Dock menar den 
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symboliska interaktionismen att mänskligt agerande inte bara styrs av det 
förflutna, våra personligheter eller sociala krafter utan beror i högre grad på de 
beslut som vi fattar beroende på vårt definierande av den situation som vi 
befinner oss i. En symbolisk interaktionist erkänner vidare samhällets historia 
och att samhället i viss mån existerar i en stabil entitet men det centrala är just 
samspel och förändring (Charon, 2006, 128-129, 153ff).   
 
Problemet är alltså att dessa förlegade uppfattningar reproduceras konstant, just 
genom att vi människor, i interaktioner och samspel med andra, ständigt 
namnger dem, definierar dem och därmed erkänner dem. Verkligheten är enligt 
den symboliska interaktionismen ett resultat av människors tänkande och 
definierande av den (Charon, 2006, 60ff) och definierar vi moderskap som något 
krävande, hindrande och begränsande och faderskap som motsatsen så kommer 
det också att bli på det sättet. Detta tankesätt är dock problematiskt då 
företeelser inte bara kan uppkomma och styras genom vårt utpekande av dem. I 
sådana fall skulle svårigheterna kring föräldraskap enkelt kunna lösas genom att 
definieras som oproblematiska vilket i sin tur är att bagatellisera och osynliggöra 
mönster i samhället och är därmed något förkastligt. Hirdman påvisar att 
relationen mellan kvinnor och män är en styrande och mycket relevant faktor i 
historiska processer och att uppmärksamma detta är av största vikt. Hon menar 
att genom att namnge den (som genussystem) så pekar man på ett förhållande 
som annars kanske inte skulle ha tagits i beaktning. Detta komplicerande och 
ifrågasättande av det självklara är centralt och nödvändigt (Hirdman, 1988) och 
min tolkning av henne är att det är detta som krävs för att upplösa logikerna som 
upprätthåller system där kvinnlighet/moderlighet är det lägre värderade. 
 
Att kvinnlighet/moderlighet är lågt skattat i samhället styrks av mina 
respondenters beskrivningar av moderskapsideal då dessa genomgående är 
negativa och en idealmamma ska vara ständigt närvarande, 
felfri/perfekt/supermamma, sätta barnets behov före sina egna, stanna hemma 
den första tiden och vara den viktigaste för barnet vilket förstärker den tidigare 
forskningen (Bekkengen, 2002, Kugelberg, 1999, Lupton, 2000 m.fl.). 
Respondenterna distanserar sig emellertid från dessa självutpekade ideal och 
menar att dessa inte är möjliga att leva upp till och att de inte heller är särskilt 
eftersträvansvärda. Vissa anser vidare att idealen är direkt skadliga för samtliga 
inblandade. Intressant är också att mäns föräldraskap beskrivs, enligt kvinnorna, 
enbart i positiva termer då de menar att det innefattas av frihet, valmöjligheter, 
mindre krav och dessutom är skuldfritt. Att kvinnorna hela tiden relaterar till 
och jämför sig med det manliga och faderskap skildrar hur mannen utgör det 
normala och allmängiltiga i samhället. Mannen får fungera som måttstock och 
befinner sig högst upp hierarkiskt sett och kvinnan är relationell gentemot 
denne. Det som mannen gör och representerar är det önskvärda vilket kan ses i 
mina respondenter utsagor då de genomgående beskriver moderskap som något 
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sämre i förhållande till faderskap och föräldraskap. Genom att göra på detta vis 
nedvärderar kvinnorna moderskap och i förlängningen kanske även kvinnlighet. 
Detta är ett sätt att legitimera den manliga normens primat och befästa hierarkin 
där mannen är överordnad kvinnan vilket mina respondenter flera gånger har 
gjort genom att beskriva sig själva som pappor istället för mammor och genom 
att tydligt markera att de inte bara är mammor. Respondenterna anser således att 
en mamma inte kan vara något annat än det som innefattas av det ”gamla” 
idealet. Detta reproducerar tanken om moderskap och faderskap som helt skilda 
fenomen.  
 
Men är verkligen beteenden gentemot barn så knutna till moderskap/kvinnlighet 
respektive faderskap/manlighet och går det inte att som kvinna och mamma att 
busa med och hissa sitt barn utan att uppfattas som ”pappig”? Och varför är 
associationer till moderskapet negativa medan faderskapets ledord genomgående 
är positiva? Detta ser jag som ytterligare ett sätt att påvisa hur det manliga är det 
som ”eftertraktas” medan det kvinnliga får utgöra motsatsen och därför ”slasket” 
som en av mina respondenter kallar det. På detta sätt tillskriver respondenterna 
alltså moderskap ett lågt värde och därmed faderskap ett högt. Att manligt och 
kvinnligt ska vara mänskligt och att vårt agerande inte ska vara könsbundet har 
de flesta av mina respondenter varit eniga om och att vissa har beskrivit sig som 
pappor istället för mammor kan kanske ha en bakomliggande tanke om att 
jämställa moderskapet med faderskapet genom att minska isärhållningen och 
därmed skillnaden mellan dikotomierna kvinnor och män. Det som kvinnorna 
kanske vill, kan således vara att plocka ner moderskapet från dess piedestal, i 
egenskap av att vara det enda och bästa för barnet, som egentligen kanske 
fungerar mer som ett fängelse än en hyllning. Frågan är dock om detta faktiskt 
inte stjälper mer än det hjälper då respondenternas förminskande av 
moderskap/kvinnlighet bidrar till upprätthållningen av ett skevt förhållande 
mellan män och kvinnor. Är det då snarare inte faderskap som bör lyftas och ses 
som likvärdigt istället för att sänka moderskap och dess redan låga ställning? 
 
Mina respondenter är dock omedvetna om sitt nedsättande förhållningssätt 
gentemot moderskap och upphöjning av faderskap då de vidare, paradoxalt nog, 
har uttryckt att de ser faderskap som likvärdigt med moderskap. Kvinnorna har 
uttryckt att de i egenskap av att vara mödrar inte är envåldshärskare eller 
innehavare av särskilda privilegier gentemot barnet i förhållande till fadern. De 
menar alltså att män är minst lika kapabla och minst lika berättigade att ta hand 
om barn men skildrar hur samhällets syn på faderskap är helt motsatt. Hirdman 
menar, som tidigare beskrivit, att genussystemen och genuskontrakten är 
seglivade men de går att förändra och detta är genom att göra precis som mina 
respondenter har gjort (även om de är motsägelsefulla), det vill säga jämställa 
faderskap med moderskap och fokusera på kunskap istället för kropp. Genom att 
frångå skillnaderna som finns fysiskt mellan män och kvinnor och som är extra 
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tydliga när det gäller reproduktionen och istället flytta makten in i tekniken 
kommer hierarkin mellan könen att upplösas och i förlängningen även den 
manliga normens primat. Det är detta, som enligt Hirdman, är det som krävs för 
att män och kvinnor ska ses som jämbördiga och inte rangordnas utifrån 
biologiska skillnader (Hirdman, 1988). 
 
Ur samhällets/omgivningens perspektiv ses fadern som ett alternativ eller 
substitut för modern och att det finns många som vill hålla kvar vid mödrars och 
fäders olikheter har en del kvinnor i min studie reflekterat över. Dessa 
respondenter menar att det finns kvinnor som värnar om moderskapets särprägel 
då det är enda området där kvinnan anses bättre än mannen. Kvinnan anses alltså 
bäst på att utöva föräldraskap och omsorg för barn och uppskattar därför inte 
tankar om män som likvärdiga föräldrar. Kvinnor som utgår från en ståndpunkt 
där det biologiska är i fokus och där kvinnan anses viktigast för barnet menar 
jag vilja upprätthålla skillnader mellan män och kvinnor. Dessa kvinnor spär på 
redan cementerade/väletablerade och därmed svårrubbade synsätt på 
kvinnlighet/moderlighet respektive manlighet/faderlighet och nedvärderar vidare 
mäns kapacitet att utöva föräldraskap. Detta kallar jag således för ett polärt 
tänkande där män och kvinnor ses som varandras motsatser vilket enbart 
motverkar utveckling och förändring till ett mer jämställt samhälle. Frågan är 
dock vem detta gynnar egentligen? Kvinnor som klumpas ihop till en enda 
kvinnlighet där personlighetsdrag inte tas i beaktning och enbart på grund av sin 
könstillhörighet ses som det viktigaste för barnet? Eller män som även de fråntas 
sina individuella skillnader och ses som de sämre och mindre viktiga 
föräldrarna, bara för att det råkar sig så att de är män? 
 
Som jag har konstaterat i resultat- och analysdelen är den rådande uppfattningen 
i samhället (enligt mina respondenter) att kvinnor som får barn blir föräldrar 
med huvudansvaret för barnet medan män blir pappor på sina egna premisser. 
Detta innebär, helt i linje med tidigare forskning, att mäns engagemang och 
föräldraledighet är betydligt mer valfri än kvinnors (Bekkengen, 2002, 148-
149). Detta har mina respondenter många gånger fått erfara och hur detta färgar 
av sig på arbetslivet är tydligt att se då moderskap är sammankopplat med 
deltidsarbete och frånvaro på arbetsplatsen (Kugelberg, 1999, 252) till skillnad 
från faderskap som inte alls ses som något hindrande i kombination med arbete 
(Bekkengen, 2002, 101-102). Detta ser jag som ytterst problematiskt då sådana 
stereotypa förväntningar på män och kvinnor drabbar båda könen men på olika 
sätt. Arbetsgivares förväntningar på kvinnor är en lång föräldraledighet, mycket 
VAB (vård av sjukt barn) och därmed som tidigare beskrivit; frånvaro. Män å 
andra sidan förväntas av arbetsgivare att familjeliv inte skapar problem för 
karriären och fäder förväntas vidare inte ta någon längre föräldraledighet. Detta 
kan kanske förklara varför män ses som viktigare och mer oumbärliga än 
kvinnor då deras frånvaro är mindre och därför anses deras engagemang större 
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gentemot arbetet. Så vad som sker i det privata påverkar bevisligen 
möjligheterna och begränsningarna för respektive kön i den offentliga sfären. 
 
När det gäller arbete har jag förstått det som något viktigt för mina respondenter 
och de menade att arbetet gav dem energi, intellektuell stimulans och 
”egokickar”. Arbetet gav kvinnorna helt enkelt respit från livet som 
småbarnsförälder vilket gjorde att de kunde uppskatta familjelivet betydligt mer. 
Detta förstärker tidigare forskning som menar att den kulturella konstruktionen 
av moderskapet ligger i linje med att ha ett arbete då kvinnorna relaterar till den 
gamla kulturella kontexten och framhäver att de är annorlunda i förhållande till 
denna. Detta på grund av att förr förväntades kvinnorna stanna hemma och ta 
hand om barn och hem (Kugelberg, 1999, 252) vilket mina respondenter 
generellt distanserar sig ifrån. Detta förstärker också andra tidigare studier som 
menar att modern förväntas uppnå ett välmående utanför familjesfären (Elvin – 
Nowak, 1999, 42-44) vilket är det mina respondenter gör.  
 
Arbetet är alltså något positivt för modern och vidare även något positivt för 
övriga familjemedlemmar. Borde det då inte vara något att föredra, att modern 
återgår till arbetet och därmed delar föräldraledigheten med sin partner? Kan 
inte detta vara ett bättre ideal än de gamla, som förväntar och uppmanar kvinnor 
att vara hemma åtminstone det första året? Detta har mina respondenter 
reflekterat över och menar att fäder bör liksom mödrar vara delaktiga från början 
och att män kan, på samma sätt som kvinnor, ha en nära relation med sina barn 
men för att få det krävs tid och engagemang med barnet.  
 
Att fäder, i likhet med mödrar, är föräldralediga från första början menar 
respondenterna också vara av vikt för att motverka att modern blir 
primärvårdare vilket lätt är fallet, om man inte från början har en jämlik 
fördelning, utan istället hamnar i traditionella roller. Men om nu män och 
kvinnor har lika stor rätt och möjlighet att vara hemma med sina barn från 
födseln, varför är då uttaget av föräldraledighet så ojämnt som det är? Att män 
tenderar att vara föräldralediga i samband med mellandagar kring jul, OS, 
semester, älgjakt och liknande menar jag visa på hur de förstärker tanken om 
mödrar som huvudansvariga då kvinnors föräldraledighet genomgående 
sammanfaller med barnets födelse oavsett omständigheter. Men vad är det 
egentligen som krävs för att pappor ska ses, och se sig själva, som jämbördiga 
med mammor både av sina partners och av samhället? 
 
Vidare när det gäller ideal, föreställningar och uppfattningar om moderskap har 
mina respondenter funderat mycket kring hur omgivningen med dess rådande 
normer och värderingar inverkar på kvinnors agerande med tanke på 
föräldraskap och föräldraledighetsuttag. Kvinnorna påtalade hur man ogärna 
avviker från ”det normala” då detta medför att man ses som konstig och att 
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mänskligt beteende, i stor utsträckning, påverkas av kontexten vilket är helt 
samstämmigt med den symboliska interaktionismen (Charon, 2006, 28 ff). Men 
att göra det som förväntas, det vill säga det ”vanliga” är enkelt och bekvämt och 
det är kanske så som ens föräldrar, syskon, kompisar och arbetskollegor har 
gjort så varför göra annorlunda? Att falla in i gamla hjulspår är lätt hänt men 
dock kan man fråga sig om det kanske inte är brytande mot det konventionella 
som krävs för att åtminstone åstadkomma sprickor i den mur av åtskilda och 
begränsande föreställningar som det finns mellan moderskap och faderskap? 
Annorlunda/konstig eller avvikande behöver faktiskt inte alltid vara dåligt utan 
kan kanske vara det som behövs för att utvecklingen inte ska stagnera?  
 
Andra respondenter framhävde vikten av hur man är som person och den egna 
identiteten och förklarade att detta kan vara avgörande för hur påverkningsbar 
man är av omgivningen. Dessa hävdade att de inte ”brytt” sig om vad man som 
mamma bör och inte bör göra vilket i förlängningen kanske är det optimala för 
att kunna lyckas med det okonventionella/normbrytande? Detta stämmer väl 
överens med tidigare forskning som påtalar en pragmatisk och mindre idealstyrd 
bild av moderskapet där moderskap ses som en aktivitet istället för de sociala 
förväntningar som finns. Mödrar som applicerar detta förhållningssätt upplever 
sig inte som hindrade eller begränsade av föreställningar/ideal (Maher & 
Saugeres, 2007). Detta har jag kunnat återfinna i min empiri och respondenter 
som är av den åsikten ser jag som medvetna om de ”regler” som finns gällande 
moderskap respektive faderskap men väljer att strunta i dem vilket kanske, som 
sagt, är det som behövs för att förändringar ska bli möjliga? 
 
Samtliga av mina respondenter har emellertid, på sätt och vis, ”struntat” i vad en 
så kallad ”riktig” mamma ska göra i och med deras snabba (enligt samhället) 
återgång till arbetet efter förlossning. Dock har de skiljt sig åt sinsemellan med 
tanke på huruvida de har upplevt skuld eller inte. Tidigare studier visar hur 
skulden präglar yrkesarbetande mödrars vardag (Elvin – Nowak, 1999, 41) och 
mina respondenter har alla sett att det finns en koppling mellan att vara 
arbetande mamma och att uppleva skuld även om de inte alla har känt igen sig i 
denna association. Men varför är det då så, att moderskap är synonymt med 
skuldupplevelser? Det är en normativ uppfattning att man som yrkesarbetande 
mamma ska känna skuld, men kan det kanske vara ett sätt att hålla kvinnor borta 
från arbetsmarknaden (och kvar i hemmet) genom att intala dem att det är 
skadligt för barn om de inte har sin mamma i närheten hela tiden? Och om det 
nu är naturligt att känna skuld när man upplever det svårt att få jobb och familj 
att gå ihop, varför är då fäder förskonade från dessa känslor? 
 
Vidare har jag funderat mycket över själva begreppet ”ideal” då det för mig 
betyder något eftersträvansvärt och positivt eller kanske till och med en utopi. 
Detta stämmer inte överens med mina respondenters tankar då idealen, (gällande 
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moderskap) som de har beskrivit, genomgående har varit allt annat än positiva. 
Och vem gagnar dessa ideal egentligen? Mammor, som förvägras autonomi 
gentemot barnet och blir ifrågasatta om de inte följer ”reglerna” och därmed får 
dåligt samvete? Papporna som ses som alternativ/substitut för mammorna och 
som mindre kompetenta att utöva omsorg och skapa nära band till sina barn? 
Eller barn som inte får lika stor tillgång till båda föräldrar? 
 
Borde inte ideal och målsättningar gällande föräldraskap istället vara att kvinnor 
och män har samma möjligheter, rättigheter men också skyldigheter? Dessa 
tankar har jag återfunnit hos mina respondenter och följande citat tycker jag 
uttrycker detta på ett exemplariskt sätt; 
 
 

… det är ju många som så här ”ja men på stenåldern” ja men okej, men vi 
har väl kommit överens om att det inte är stenåldern längre, och vill vi ha 
ett mer civiliserat samhälle, vill vi ha ett samhälle där alla människor ska 
kunna uppfylla sina mål i livet, och vill vi ha ett samhälle där barnet är 
båda föräldrarnas ansvar, då måste ju det på något sätt innebära att vi inte 
kan göra allting som vi gjorde på stenåldern, hur det nu var på stenåldern 
vet jag väldigt lite om, men jag vet på ett ungefär vilket slags liv som jag 
vill ha i dagens civiliserade samhälle, och där vill jag att alla människor ska 
vara lika värda och ha samma möjligheter, och då innebär det att man delar 
på det ansvar som finns, och då får man kanske gå emot vissa instinkter 
som man känner att man har om man vill uppnå ett bra liv för barnet och 
för sig själv … 
 

 
Vad jag, i likhet med mina respondenter, tror krävs för att barn ska vara båda 
föräldrars ansvar, att alla människor ska vara lika mycket värda och att alla ska 
ha samma möjligheter är helt klart en jämställdhetssträvan som innefattar alla. 
Detta baserar jag på, som det har visats i mitt resultat och analys, att situationer 
beror mycket på definitionen av dessa (Charon, 2006) och att förhållanden som 
präglas av jämställdhetsambitioner många gånger, enligt tidigare forskning, är 
synonyma med tillfredsställelse (Stanfors, 2007, 223-226). När det gäller makt 
finns det enligt Holmberg (2007) en asymmetri angående denna aspekt i 
heterosexuella parförhållanden där makten verkar till mäns fördel. Även detta 
går att motverka genom att försöka definiera och peka på de växelverkande 
mönster i förhållanden där mannen och kvinnan över- respektive underordnar 
sig och återigen vad som jag menar krävs är ett aktivt och uttalat 
jämställdhetsmål. Att ifrågasätta det ”normala” och därmed osynliga är alltså av 
största vikt. 
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En uppmärksamhet om, och ett påtalande av, orättvisor som finns män och 
kvinnor emellan och särskilt då de blir/är föräldrar är bevisligen viktigt för att ett 
jämställt föräldraskap ens ska bli möjligt. Att en jämställdhetssträvan finns på 
samhällsnivå är tydligt, i och med statens markering med den individuella 
föräldraförsäkringen, men ambitioner och målsättningar måste också återfinnas i 
människors absolut viktigaste sfär, det vill säga den privata, då vad som sker här 
lämnar stora avtryck på vad som sker i den offentliga arenan. 
 
Avslutningsvis kan jag inte annat än konkludera den här uppsatsen med att säga 
att Maria Sveland (som jag citerade i inledningen) hade helt rätt i sin 
skarpsinniga betraktelse av hur synen på moderskap respektive faderskap är. 
Moderskap, enligt min studie, är tyngt av skuld, det är taget för givet och det är 
kravfyllt jämfört med faderskap precis som hon konstaterade. Och bevisligen är 
faderskapet en måttstock mot vilken moderskapet jämförs med, men är 
faderskap verkligen något bättre? I enlighet med tidigare studier menar jag 
slutligen att det i det nutida Sverige finns ett återskapande av konventionella 
koncept av moderskap respektive faderskap parallellt med att dessa koncept 
omdefinieras (Kugelberg, 1999, 207). Dock upplever jag att reproduktionen är 
tydligare att se än förändringarna då mina respondenter, trots sitt normbrytande 
beteende, i mångt och mycket faktiskt implicit återskapar rådande diskurser om 
moderskap/kvinnlighet respektive faderskap/manlighet istället för att ”spränga” 
dem.  
 
Frågan är emellertid om det finns något mer staten kan göra åt mödrars och 
fäders olika premisser angående föräldraskap, eller om vi helt enkelt och snällt 
får vänta, även om det så kommer ta tre århundraden till (eller mer?) innan de 
ålderstigna föreställningarna helt har skrotats? 
 
6. 1 Avslutande reflektioner och förslag på framtida forskning 
 
Att kvinnor inte är en särskilt homogen grupp är min uppsats ett ypperligt 
exempel på då mina respondenter inte har varit eniga på många punkter. Om inte 
ens sju kvinnor kan uppvisa homogenitet, hur kan man då tro att kvinnor är på 
ett sätt och vidare att män är på ett annat? 
 
Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att skriva den här 
uppsatsen och jag hoppas att den kan bidra till att ”öppna” några ögon om den 
problematik som finns gällande föräldraskap, för åtminstone mina ögon är nu på 
vid gavel. Jag skulle hemskt gärna vilja utveckla den här studien och ta in fler 
aspekter så som exempelvis hur media påverkar och hur män ser på moderskaps- 
respektive faderskapsideal. Vidare skulle det vara spännande att se huruvida 
uppfattningar/föreställningar om föräldraskap skiljer sig generationer emellan 
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samt om, och i så fall hur, sjukvården producerar och reproducerar stereotypa 
förväntningar på mammor och pappor 
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Linköping 2008-10-15 
 
Hej 
 
Jag heter Julia Rönnbäck och jag läser Sociologi 4 vid Linköpings Universitet. 
Jag ska skriva min D-uppsats nu i höst och mot bakgrund av att både faderskap 
och pappaledighet är vanliga och kanske till och med trendiga 
forskningsområden där man ofta försöker fånga anledningar till varför män inte 
tar ut föräldraledighet i samma utsträckning som kvinnor har jag valt att 
fördjupa mig i är vad jag vill kalla det osynliga och för givettagna moderskapet.  
 
Med detta menar jag att på samma sätt som mannen är normen och därmed det 
normala i samhället är den hemmavarande modern normen när det gäller 
föräldraskap. Precis som att mannen/det normala inte har blivit problematiserad 
och studerad förrän på senare år på grund av manlighetsforskningens framväxt 
tror jag att moderskapet av samma anledningar inte har blivit undersökt, just på 
grund av sin ”normalitet”. 
 
Att mammor stannar hemma den första tiden efter förlossning och ofta 
merparten av barnets första levnadsår tror jag för många är en självklarhet och 
något som är normalt och ”naturligt” och i förlängningen osynligt. Detta är 
ingenting som ifrågasätts särskilt ofta och det är därför som jag vill göra detta 
genom att undersöka hur kvinnor som inte gjort på detta sätt har det. Jag vill, 
med andra ord, utifrån intervjuer med mammor som har brutit mot normen och 
återgått till arbetet relativt tidigt efter barnet/barnens födelse belysa dessa 
kvinnors syn på föräldraskap, moderskap, sig själva, rådande ideal samt föra 
fram deras tankar och erfarenheter gällande bemötande från omgivning (med 
omgivning menar jag barnmorskor, arbetskollegor, chefer, kompisar, föräldrar 
och så vidare).  
 
 
 



 

II 
  
 
Information till respondenterna: 
 
Jag vill här informera om att:  
 

• intervjuerna kommer att spelas in. Banden kommer inte vara tillgängliga 
för andra och de är enbart jag som kommer att lyssna på dem och de 
kommer att förstöras efter genomförd uppsats.  
 

• Ert deltagande är frivilligt och Ni har rätt att avbryta Er medverkan när 
som helst under intervjuns gång.  

 
• all information jag tillhandahåller kommer att behandlas med största 

konfidentialitet. Ni kommer med andra ord vara helt anonym. (Jag 
kommer inte använda Ert riktiga namn eller några som helst uppgifter 
som går att kopplas till Er) 

 
• de uppgifter jag tillhandahåller kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 
 
 
Efter slutförda intervjuer kommer jag att transkribera materialet för att sedan via 
e-mail skicka respektive intervju till respektive respondent. Här får Ni möjlighet 
att läsa igenom och godkänna om jag har uppfattat Er rätt. Jag kommer att 
markera ifall det är oklart eller om jag ibland inte riktigt har hört vad Ni har sagt 
så Ni kan hjälpa mig genom att fylla i eller ta bort. Detta gör jag för Er skull då 
jag inte på något vis vill misstolka eller missförstå Er och i slutändan bygga min 
uppsats på felaktiga utsagor. 
 
Uppsatsen kommer förhoppningsvis, om allt går som det ska, vara färdig i 
januari. Jag kommer då skicka ut den till samtliga respondenter om intresse 
finns. 
 
 
Återigen, stort tack för att Ni ställer upp och gör detta!  
 
/Julia 
 
 
julro939@student.liu.se 
 



 

III 
  
 
Bilaga 2 
Bakgrundsfrågor: 
 

• Ålder 
• Ursprung 
• Utbildning 
• Status (gift, sambo, särbo, singel, skild) 
‐ partners ålder, arbete och utbildning? 
‐ Föräldrars arbete och utbildning? 

• När fick du barn? (vilket år) 
• Antal barn 
• Antal månader föräldraledighet uttagna (totalt och per barn) 

 
Nuvarande situation 
 

1. Arbete? – hur många procent är din tjänst på? Arbetar du lika 
mycket/mer/mindre än innan du fick barn? 

- hur många arbetskollegor har du? Ålder och könsfördelning? 
 
2. Vad ger arbetet dig utöver inkomst?  
- trivs du med ditt arbete?  
 
3. Hur påverkas du och ditt arbete av kort respektive lång frånvaro? 

(används vikarier?)  
 

Föräldraskap och föräldraledighet: 
 

1. Vad innebär föräldraskap för dig?  
 

2. Hur ser du på moderskap? Vad är det för dig? Ideal? Vad är en bra 
mamma för dig? 

 
3. Vad säger du om att i snitt tar den svenske mannen ut knappt 20%? 

(av föräldraledigheten) - Varför tror du att det är så?  
 

4. Även om man delar så tar kvinnor oftast/särskilt de första 
månaderna, vad tänker du om detta? Vad tror du det beror på?  

 
5. Hur funderade du innan barnets födelse över föräldraledighet? 

(förändrades det när barnets fötts och i sådana fall på vilket 
sätt?/hur?) 

 



 

IV 
  
 

6. Vad inverkade på ert beslut/uppdelning? Varför delade ni som ni 
gjorde? -tror du att ni hade delat likadant om du hade haft ett annat 
sorts jobb/arbetstider? Vad innebär jämställdhet för dig? har 
jämställdhet inverkat i ert val?  

 
7. När man diskuterar föräldraledighet kommer den ekonomiska 

aspekten ofta upp samt amning. Vad säger du om detta? 
 

8. Om man läser bland annat tidningen ”Vi föräldrar” handlar 
den/vänder den sig (trots titeln) oftast till kvinnor/mammor, vad 
tänker du om detta? (exempelvis artiklar, reklam, bilder m.m) 
Samma sak gäller många sidor på Internet, exempelvis 
”familjeliv.se” där förälder är en rubrik medan pappa får en helt 
egen. Hur tänker du om detta? 

 
9. Hur tror du ditt val/din återgång till arbetet har påverkat dig?  

 
Bemötande: 
Med tanke på att kvinnor oftast stannar hemma det första året; hur har din 
förhållandevis ”tidiga” återgång till arbetet blivit bemött av: 
 

1. Barnmorskor och vårdpersonal? (på MVC och BVC)  
Kan du ge exempel på reaktioner som du har upplevt? 
 

2. Andra mammor som agerat mer ”traditionellt” dvs varit hemma 
det första året?  
 

3. Arbetskollegor? (Äldre? Yngre? Skillnad?) (Män? Kvinnor? 
Skillnad?) 
 

4. Chef/chefer?  
 

5. Kompisar och partners kompisar?  
 

6. Föräldrar och partners föräldrar?  
 
Övrigt: 

1. Har du upplevt skuld eller dåligt samvete? 
 

2. Har du ammat? I så fall hur länge? Hur känner du inför amning?  
 

3. Är det något du själv vill ta upp/föra fram som du känner är viktigt 
när det gäller din situation? 


