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Abstract
Titel: The rules of belonging to family
- a study about the process of reconstruction of class through working class women
Author: Helena Ottosson
The study begins with describing that Swedish society is facing major challenges, which
depends on the demographic changes involving large groups of elderly and children that
needs a great deal of labour, which the community cannot provide. In these occupations you
find that the most common employees are part time working women. To find out why these
women, with uniting factors which brings them together as one class, choose part time work is
the intention of this study. 10 interviews with women from this class were therefor made to
learn about their situation in life and relations in their close surrounding. Research suggest
that dilemmas that women are struggling with while choose how much time they plan to
spend away from home could be connected to class. The theoretic framework of this study is
therefore Pierre Bourdieu’s philosophy of the construction of the social room, where class has
a central role in the making and reconstruction. The theory explains the relation between
social positions, habitus and peoples subjective choices and makes a model for the
explanation of the phenomenon and an answer to the purpose of the study. The purpose of this
study is to understand the choice to work part time through women in child- and eldercares
stories about their lives. Findings in the study is that class can have influence over peoples
choices in life and that construction of the social environment is an active choice which is
connected to values, interests and goals.
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1. Inledning
1.1 Bakgrunden – ett växande behov av arbetskraft i välfärden
I början av 2018 skrev Agneta Jöhnk en nyhet på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s)
hemsida om rekryteringsbehovet inom vård-/omsorgsarbete och skola. Jöhnk skrev att under
de kommande tio åren behöver dessa verksamheter öka medarbetarantalet med cirka 200 000
personer för att kunna möta samhällets behov. Vidare skrev Jöhnk att, utöver
rekryteringsbehovet, 300 000 medarbetare skulle komma att gå i pension under perioden.
SKL menade därmed att den demografiska utvecklingen i Sverige innebär brist på arbetskraft
de närmsta åren, då antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i den takt som antalet äldre och
barn. Sveriges kommuner och landsting menar att det finns strategier för att minska
rekryteringsbehovet bland annat genom att fler medarbetare arbetar mer än vad de gör idag.
Andra strategier handlar om att effektivisera arbetssätt genom digitalisering och att skjuta upp
pensionsåldern.1 Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, skrev i ett
pressmeddelande i början av 2016 att de allra flesta kommunerna och landsting i Sverige hade
beslutat om medarbetares rätt till att ha en heltidsanställning. Vidare skrev Fritzon att
utvecklingen hade varit för långsam mot att få fler i heltidsarbete, då det var en viktig fråga ur
jämställdhetssynpunkt eftersom nästan hälften av Sveriges kvinnor hade sin anställning i
kommuner och landsting. I verksamheterna vård, omsorg och skola, är deltidsarbete mycket
vanligt, enligt Fritzon, och där bemannade kvinnor upp till 80 procent av arbetstillfällena.
Erfarenheter från de kommuner som arbetat med heltidsorganisation visade att det krävts
engagemang och delaktighet att inför heltid som norm då det är en kulturförändring menar
skribenten.2 Per Kågesson, författare och fil. dr i miljösystemanalys, lyfte fram en annan syn
på kvinnor i arbetslivet. Författaren argument var att heltidsarbete inte var någonting för
småbarnsföräldrar då han menade att införandet skulle kunna få katastrofala konsekvenser för
individer, speciellt för kvinnor, som i dagsläget använde deltidsarbete som en lösning för att
klara av att hämta och lämna barnen, handla och laga mat.3 För att förstå komplexiteten av
fenomenet som inledningen antyder så krävs kunskap om begreppet kultur. Kultur nämns i
inledningen, både av SKL och Kågesson, som en avgörande faktor för att kunna ändra vanor
eller bevara de mönster som finns i samhället. Hofstede, Hofstede och Minkov (2010),
författare till boken Organisation och kultur om kulturell mångfald, samhälleliga förändringar
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och kulturell stabilitet samt organisationsbeteende, förklarar begreppet kultur såsom det
särskilda sätt som människor i det sociala systemet handlar och interagerar på. Författarna
menar att värderingar är kärnan i kulturen och består av positiva eller negativa känslor inför
vissa förhållanden.4 Kulturen speglar organisationen bakåt i tiden och visar sig genom
beteende som skapas, förvaltas och återskapas av människorna i organisationen med påverkan
av de omgivande förhållandena.5
Inledningen ger en komplex bild av införande av heltid som norm i det svenska samhället. Då
kulturförändringen lyfts fram som en avgörande faktor för människors sätt att handla så väcks
frågan hur utvecklingen har sett ut från och med att kvinnor inom dessa yrken började arbeta?
Frågan behöver besvaras för att kunna säg något om förändringstakten samt för att kunna
förstå vad som kan påverka utvecklingen? I nästa avsnitt ger jag därmed en skildring av hur
kvinnors kultur såg ut för några årtionden sedan i förhållande till de frågor som väckts.

1.2 Skildring av kvinnors livsförhållande på 1980-talet
Anette Rosengrens (1991) etnologiska studie, Två barn och eget hus - om kvinnors och mäns
världar i ett småstadsamhälle kan ses som en beskrivning av kvinnors kulturella förhållande
till att förvärvsarbeta för några årtionden sedan. Genom att Rosengren delvis bodde och
umgicks med ett antal familjer under 1980-talet i ett småstadsamhälle i Sverige samlade hon
material och kunde därmed skildra ”det vanliga folkets” världar, det vill säga de personer vars
livsstil gav samhällets dess karaktär. Rosengren menar att det vanliga folket enades som klass
genom att de hade samma korta utbildningsnivå och arbetade inom sjukvården. Under de tio
år som forskaren studerade ett antal familjer i det mindre samhället Asketorp så förändrades
tillvaron. Kvinnornas erfarenheter och referensramar förändrades på flera sätt bland annat
genom att deras barn blev äldre, flyttade hemifrån och bildade egna familjer. Förändringarna
berörde även yrkeslivet på så sätt att kvinnorna som i början av studien var hemmafruar hade
blivit förvärvsarbetande och de kvinnor som tidigare hade haft ”städjobb” några timmar i
veckan hade under den senare delen skaffat sig utökade timmar i yrkeslivet. Förändringen i
dessa kvinnors liv var i linje med det som hände i samhället. Samhällets behov av arbetskraft
inom vårdsektorn hade förändrats under denna tioårsperiod vilket hade skapat en självskriven
plats för kvinnor i arbetslivet. I slutet av 80-talet var kvinnornas fokus ändå i första hand
familjen och hemmet menar Rosengren. Det fanns fortfarande en tydlig uppdelning av
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kvinnors och mäns intressen och färdigheter. Rosengren sammanfattar den klass hon
studerade i Asketorp genom det hon såg som utmärkte familjernas livsstil, deras gemensamma
smak. Det forskaren såg som utmärkte deras sätt att leva var att de var väl förankrade i det
samhälle de levde i och att släkten var en viktig faktor i det sociala nätverket. De hade en hög
materiell levnadsstandard med hårt belånad ekonomi med både hus och bil och andra dyra
tillhörigheter såsom exempelvis båt. Deras hus var, både invändigt och utvändigt, prydligt
skötta. Mannen gjorde sysslorna utomhus, såsom den ekonomiska försörjningen, och inomhus
var det kvinnan som ansvarade för skötseln. Familjen, barnen, släkten, grannarna, idrott och
tv-program var det som fyllde deras vardag. Att just kvinnan hade en betydande roll för
heminredningen, menar Rosengren, var en viktig symbol för familjelivet inom arbetarklassen
såsom familjesammanhållning, identitet, trygghet, självständighet, kontroll och skötsamhet.
Hemmet skulle även kunna ses som en symbol för livsstil och tillhörighet till en speciell
socialgrupp.6 Prydligheten i hemmen blev som en modell för ett stabilt hem och de som hade
det annorlunda ordnat fanns inte med i gemenskapen eller fick respekt på samma sätt som
likasinnade. Det som mest störde ordningen och hotade detta prydliga liv var skilsmässor.7
Rosengren menar att i 80-talets Asketorp så ansågs det inte som något jämställdhetsproblem
att kvinnor och män hade olika intresseområden eller att de valde att spendera sin tid på olika
ansvarsområden. För några välutbildade kvinnor i Asketorp var denna situation dock
konfliktfylld då de starkt identifierar sig med sitt förvärvsarbete och inte hemmets och
familjens framgång, såsom det vanliga folket. De välutbildade kvinnorna förverkligade sig
själva och sina mål i livet genom sina arbeten.8
Studien om Asketorp ger en bild av hur en grupp kvinnor förhöll sig till utvecklingen av deras
givna roll i arbetslivet, en skildring av en klass kultur. Förändringen som innebar att de inte
alls funnits i arbetslivet till att skapa något utrymme i deras liv till att arbete några timmar i
veckan. Studien tydliggör flera faktorer som kan påverka takten i kvinnors förändring i
ställningstagande till att arbeta. Något som blir tydligt är att i och med att samhället skapat en
plats åt denna klass i arbetslivet så påbörjades en successiv förflyttning, en process, från
kvinnornas roll i hemmet i riktning mot den nya rollen. För en del gick det snabbare, då en del
redan i början av 80-talet jobbat några timmar, och för en del tog det längre tid att börja arbeta
utanför hemmet. Kanske hade förflyttningarna i deras ställningstagande att arbeta eller inte att
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göra med att barnen blev äldre, att de skiljde sig eller att något annat hände som gjorde att de
fick göra ställningstagande att fortsätta det liv de levde eller förflytta sig i riktning mot rollen i
arbetslivet? Rosengren lyfte fram kvinnornas tillhörighet till en specifik klass, som
strukturerande för deras sätt att leva, genom att beskriva klassens gemensamma kultur som
visade sig i handlingar. Deras livsstil handlade om skötsel av hem och barn samt
underhållande av sammanhållningen med släkt och vänner. En livsstil som skapade
symboliska värden förfamiljelivet i arbetarklassen. Frågan är om det skulle kunna vara så att
val som kvinnorna gör är påverkade av deras klass kultur med rådande normer och
värderingar? Och i så fall vad kan samhällets erbjudande om att arbeta mer konkurrera med
dessa styrande faktorer? I nästa avsnitt beskrivs därmed samspelet mellan individer, deras
klasstillhörighet och angränsande kontaktytor.

1.3 Medlemskap i olika organisationer
Då inledningen lyft fram klass som vägledande för individers handlingar så är detta avsnitt till
för att beskriva detta begrepp ytterligare genom att förtydliga samspelet med omgivande
förhållanden. Ahrne och Papakostas (2014) förklarar, i boken Organisation, globalisering och
samhälle, takten i samhällsutvecklingen genom att beskriva interaktionen mellan människor
utifrån organisering, eller klasstillhörighet. Författarna menar att organisationer är det
återkommande inslaget i hela samhället och därmed skapar det sociala landskapet.
Interaktionen bildar, enligt författarna processer, perioder av förändring och stabilitet i det
sociala landskapet och därmed sker utveckling.9 Författarna skriver att organisering handlar
om formell tillhörighet mellan bestämda identifierade människor, som är utbytbara. Ahrne
och Papakostas menar därmed att organisationer kan leva vidare trots att människorna byts ut
då de är ofta är etablerade. Författarna skriver vidare att människor generellt sätt har
tillhörighet i en eller flera organisationer såsom familj, släkt, anställning eller medlemskap.
Författarna skriver att tillhörigheten till en viss organisation är sammankopplad med specifika
kollektiva resurser såsom exempelvis symboliska resurser som kan ge fler
handlingsmöjligheter eller högre status. Det som menas med organisering är att konstruera,
fördela och bevara kollektiva resurser som enskilda individer inte har förmåga att skaffa eller
bevara själv. Eftersom de kollektiva resurserna i en organisation är specifika just där är de inte
till för alla. Vilket innebär att organiseringen skapar en gräns för andra och att upprätthålla
gränsen, den stänger ute människor. Tillhörigheten innebär även skyldigheter att göra vissa
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saker och förväntningarna på dessa åtaganden är i regel klart uttalade. Människors
handlingsmöjligheter och liv har stark koppling till tillhörigheten till organisationer och kan
ibland kontrollera nästa allt som en människa gör. Med den anledningen är det därför viktigt
att ta reda på klasstillhörighet för att förstå motiven till människors handlingar.10
Eftersom det i tidigare avsnitt visat sig att klasstillhörighet är förknippat med dess specifika
kultur som verkar ha en strukturerande påverkan på individers val att handla så presenterades
detta förhållande ytterligare. I detta avsnitt har individers tillhörighet till organisationer eller
klass tydliggjorts. Kunskapen om klasstillhörighetens inflytande över individer har gett en
grund till studiens inriktning och motiv till att undersöka klasstillhörighet för att förstå val och
handlingar.

1.4 Utgångspunkter som motiverar studien
Inledningen har gett en bild av hur kvinnor med låg utbildningsnivå förhöll sig till arbete
under 1980-talet. Utvecklingen som skedde under detta årtionde gick från att kvinnorna inte
arbetade alls till att så småningom skapa något utrymme för yrkeslivet. Utrymmet skapades då
samhället erbjöd en tydlig plats för kvinnorna i arbetslivet. Det som inledningen visar är att
klasstillhörighet verkade ha påverkan på deras motiv, val och handlingar. Att kvinnor inom
denna klass väljer att arbeta deltid för att klara livspusslet finns det studier om i nutid. Det
som är sparsamt belyst är dessa kvinnors egna berättelser om deras förhållningssätt till att
fördela tid mellan arbeta, hem och familj. Frågan som blir naturlig i sammanhanget är om
dessa kvinnor anser att arbetslivet är värt investeringen av deras tid i förhållande till det de
väljer att lägga sin tid på idag, det vill säga det kapital de har att förvalta? Studien bör ha högt
intressevärde då arbetskraft inom välfärdssektorn anses som mycket eftertraktad i nutid.
Intentionen med studien är att ge kunskap om vad det är som gör att kvinnor inom
välfärdssektorn vanligtvis väljer att arbeta deltid. Den nya kunskapen som studien ger är
utifrån förutsättningarna att det är deltidsarbetande kvinnor inom barn- och
äldreomsorgsarbete som själva får berätta om deras förhållningssätt till valet. Skillnaden
mellan 80-talet och nu är att denna klass nu finns i arbetslivet istället för att sköta hemmets
arbete på heltid. Det är flera frågor som jag inledningsvis har med mig in i arbetet med
studien såsom om kvinnornas förhållningssätt till att skapa utrymme i livet för arbete
förändrats från 80-talet? Har de andra värden i livet som de hellre prioriterade att lägga sin tid
på än arbetslivet? Hur ser de på den ekonomiska aspekten av deltidsarbete? Är det helt enkelt
10
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så att det fortfarande är gamla kulturella normerna kring kvinnors arbetsuppgifter i hemmet
och den manliga huvudförsörjaren som styr deras val? Kvinnornas berättelser om sina liv med
arbete, familj, fritid och hur de ser på sin framtid skulle kunna ge möjlighet att förklara vad
kan ha påverkan på takten i samhällsförändringen med utvecklingen i kvinnors arbetsliv, där
arbetskraften behövs som mest. Då inledningen lyft fram klass med tillhörande kultur som
strukturerande för individernas val av handlingar så motiverar detta att i studien utforska de
studerade kvinnornas enande faktor för att förstå deras val att arbeta deltid. I nästa avsnitt
presenteras därmed studiens syfte med frågeställningar.

1.5 Studiens syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att förstå vad det är som gör att kvinnor i omsorgsarbete ofta väljer att
arbeta deltid genom deras egna berättelser om sina liv.
Frågeställningar:
- Hur beskriver deltidsarbetande kvinnor i omsorgsarbete sin klasstillhörighet?
- Hur beskriver deltidsarbetande kvinnor i omsorgsarbete sina ställningstaganden och
framtidsplaner?

1.6 Studiens disposition
Jag presenterar nu studiens fortsatta disposition. Studien fortsätter i kapitel 2 med en
presentation av forskning inom området för att tydliggöra studiens plats inom fältet och peka
ut lämplig metod enligt studiens syfte. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska
utgångspunkter med konstruktionsprinciper för det sociala rummet då begreppen klass,
habitus och kapital lyfts fram som centrala i min analys. I kapitel 4 beskriver jag, studiens
metod, hur jag gick till väga i arbetet med studien och varför. Kapitel 5, är empiriskt och
disponerat över 3 avsnitt med underrubriker då vi möter de studerade kvinnorna i deras
berättelser. Kapitel 6 innehåller min analys av det empiriska material som tydliggörs genom
studiens teoretiska utgångspunkter. Studiens centrala slutsatser lyfts fram i kapitel 7. Jag
avslutar uppsatsen med att diskutera studiens fynd, frågor som uppstått och reflektioner om
det insamlade materialet i kapitel 8.
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2. En forskningsöversikt
I Inledningen beskrevs utvecklingen av kvinnors arbetsliv ur olika synvinklar. Perspektiven
handlade om samhällets utveckling med behov av arbetskraft och även vad kulturförändring,
hos den specifika klassen, skulle kunna innebära. Inledningen tog sin utgångspunkt i början av
80-talet, då dessa kvinnor inte verkade behöva arbeta, till det att samhället skapade en roll och
ett utrymme för kvinnor i arbetslivet. Ett utrymme som nu behöver fyllas på ytterligare.
Forskningsöversikten är till för att sätta studien i ett sammanhang utifrån pågående forskning
kring förändringen i kvinnors roll i arbetslivet och de dilemman som kan finnas vid
ställningstagande hur de ska fördela sin tid. Kapitlet är också till för att tydliggöra lämplig
metod för att belysa det vanligt förekommande fenomenet att kvinnor i omsorgsarbete arbetar
deltid.

2.1 Övergripande jämställdhetsstyrning och trender i samhället
I detta avsnitt presenteras forskning som utförts genom analys av kvantitativ metod som visat
på övergripande trender i samhället. Avsnittet är till för att visa hur beslut som fattats på
samhällsnivå kan påverka relationer i familjer. Avsnittet ger därmed underlag till studien
angående vilka dilemman som de studerade kvinnorna kan stå inför när de ska fatta beslut om
hur de ska fördela sin tid. Genom analys av kvantitativ data så skymtas mönster, i form av
perioder av stabilitet och osäkerhet, i samhället som kan ha att göra med förändring att
kvinnor arbetar mer än vad de gjort tidigare. Jane Lewis (2007), forskare som intresserat sig
för kön, förändringar i familjer och sociala policys. Forskaren har analyserat hur staten
understödjer mannen som familjeförsörjare och kvinnan som hemmafru genom att jämföra
europeiska länders styrdokument. Forskaren menar att de nordiska länderna har kommit långt
i förändringen genom att möjliggöra att kvinnor arbetar heltid i större utsträckning än i andra
länder. En annan viktigt faktor som bland annat Sverige förändrat var att låta det offentliga
stödet, såsom exempelvis föräldrapenning, riktas direkt till individen och inte till
huvudförsörjaren.11 Anita Nyberg (2012), genusforskare, har också analyserat politiska
dokument för att beskriva förändringar i Sveriges policys från 1970-talet till 2010-talet.
Slutsatsen som forskaren lyfter fram är att rätten till att arbeta deltid, att vara föräldraledig och
att maxtaxa för barnomsorg införts är förändringar som möjliggjort för kvinnor att ha ett
arbete och ett familjeliv. Forskaren påpekar dock att dessa förändringar inte gjort det lättare
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för kvinnor och män att dela ansvaret för familjelivet.12 Även sociologiprofessorn Gösta
Esping Andersen (2016) har forskat på jämställdhet och förändringar i familjer utifrån
tillgänglig data. Forskaren menar att utvecklingstakten i kvinnorollens revolution påverkas
både av att kvinnor arbetar heltid, att stödet till familjer utvecklas samt att jobb inom
välfärden ökar på så sätt som i Sverige.13 Esping Andersen menar att kvinnorollens förändring
skapat trender i samhället som inledningsvis har visat sig i ökade skilsmässor, lägre
barnafödande och ostabila familjeförhållande. När samhället förändrats, utifrån kvinnans nya
roll, så har tillstånden stabiliserats. Den stabila trenden skymtas nu i norden medan i länder
såsom Tyskland, Italien och Spanien är normerna kring könen oförändrade. Forskarens
förklaring till uppkomsten av tillståndet i norden är att familjerna har gjort upp om hur
fördelningen mellan lönearbete och hemarbete ska gå till och då stabiliseras relationerna.
Framförallt visar sig trenden i högutbildade grupper genom att flera gifter sig, färre skiljer sig
och det föds fler barn. Forskaren menar att utbildade grupper har lättare för att ha jämlika
värderingar och därmed jämställda relationer vilket därmed förklarar dessa gruppers stabila
tillstånd.14 En annan studie som visar på skillnader mellan hur arbete fördelas mellan män och
kvinnor i olika utbildningsnivåer är i Härenstams och Bejerots (2001) forskning. Forskningen
handlar om jobbrelaterad stress i förhållande till hälsa och tillfredsställelsen att kombinera
arbetets krav och ansvar i familjelivet. I studien presenterade forskarna data, inhämtad genom
enkäter, från gruppen välutbildade män och kvinnor, med arbete och barn som visade att
förhållanden på arbetet var det som mest påverkade deras mående mest. På det sätt som
föräldrarna delade på ansvaret i familjelivet visade sig också ha stor påverkan. Studien visade
också att i de familjer som hade en tillfredställande situation så arbetade föräldrarna lika
mycket och delade på ansvaret i familjelivet. I andra familjer rapporterade kvinnor i större
utsträckning än män att de upplevde brister i tid för återhämtning och tid för sig själva oavsett
om de arbetade heltid eller deltid. Härenstams och Bejerots slutsats var att olika roller och
delat ansvar för krav i privatlivet främjar hälsan hos både män och kvinnor.15
Forskarna som arbetat med kvantitativ metod visar på övergripande trender i samhället som
skulle kunna ha att göra med förändringen att kvinnor arbetar mer. Trenderna som syns är
perioder av osäkerhet i familjerelationer följt av perioder av stabilitet och tillfredsställelse.
Stabilitet verkar uppstå när frågan om uppdelning av sysslor i hemmet har löst sig och båda
12
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parter arbetar lika mycket, vilket skulle kunna innebära att kulturella normer och värderingar
kopplade till klass har omprövats. Forskningen visar också att jämställd fördelning av sysslor
i hemmet och att arbeta lika mycket verkade fungera i familjerelationer där båda var
högutbildade. Resultaten grundar sig på hur politiska riktlinjer möjliggör att kvinnor har
arbete. I nästa avsnitt presenteras resultat från forskning på området som genomförts med
hjälp av kvalitativ metod. Avsnittet är till för att ge kunskap om vad det skulle kunna vara
som gör att kvinnor i omsorgsarbete väljer att arbeta deltid.

2.2 Upplevelser av olika ansvarsområden
Forskare som använt kvalitativ metod har hittat fynd som beskriver kvinnors upplevelser av
att ha ansvar för olika områden och de dilemman det skapar hos dem, vilket gett underlag till
arbetet med studien. Christine Roman (2017), sociologiprofessor, visar resultat efter att ha
intervjuat svenska ensamstående kvinnor med låg inkomst genom deras berättelser om
arbetsförhållanden, ekonomiska resurser och att leva upp till normen av en god förälder.
Forskaren menar att kvinnorna beskrev deras situation som konfliktfylld med dilemman som
skapade känslor av skuld. Ett av de viktigaste fynden i studien var att låg inkomst, dålig
flexibilitet i arbete, psykiskt påfrestande arbete, oregelbundna arbetstider och osäkra
anställningar hade stort inflytande över hur pass möjligt mamman upplevde att det gick att
kombinera arbete och familjeliv. Den ekonomiska situationen innebar att kvinnorna behövde
arbeta mer än vad de önskade när de hellre skulle vilja vara hemma med barnen mer.
Någonting som författaren även lyfte var att förskolornas öppettider inte som passade
kvinnornas arbetstider, vilket gjorde att de var tvungna att förlita sig på sitt sociala nätverk för
att kunna arbeta dessa tider.16 Även Alsarve och Roman (2017) jämförde situationen att
kombinera arbete och familjeliv för gruppen ensamstående kvinnor med låg inkomst med
gruppen kvinnor i medelklassen, vilket visade att de hade ungefär samma upplevelser.
Skillnaderna som upptäcktes var hur medelklassmammorna hade känsla av kontroll över när
de kunde utföra sina arbetsuppgifter och hur de kunde anpassa deras arbetstider efter barnens
behov Medelklassmammornas situation innebar därmed att de kunde planera, minska på
stressen och ha kontroll över vardagslivet. Medelklassmammorna hade även bättre ekonomi
och kunde därför arbeta deltid och hade även i större utsträckning föräldrar som kunde hjälpa
dem ekonomiskt. Medelklassmammorna stötte dock ibland på problem såsom att inte kunna
avbryta arbetet i tid, att inte kunna vara hemma när barnen var sjuka eller i och med känslan
16
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av att inte kunna vara med sina barn utan att arbetet drog i deras uppmärksamhet.17 Forskning
som visar just på arbetets krav och balans mellan arbete och fritid är Sofia Elwér (2013),
doktor i folkhälsovetenskap, som har undersökt hur anställda i äldreomsorgen upplever sin
hälsa i förhållande till arbetet. Forskningen skedde genom berättelser av anställda på två
äldreboenden samt tillgänglig data hos Luleå kommun. Medarbetarna i äldreomsorgen kände
att arbetet ständigt innebar höga krav, att anpassa sig till organisationsförändringar, bristande
resurser och låg kontroll samt att yrket hade låg status och inte uppskattades i samhället.
Forskaren menar att många medarbetare berättade att de arbetade deltid för att kunna ha
balans mellan arbetes krav och fritiden. Elwér menar att deltidsarbete är individuella lösningar
som döljer organisatoriska brister och kan vara grund för kvinnors sämre mående.18 Även
Lindeberg med flera (2011) lyfter även de i sin forskning förhållandet mellan psykosociala
arbetsförhållanden och koppling till utmattningsdepression utifrån intervjuer med
yrkesverksamma medelålders kvinnor och män. Med psykosociala arbetsförhållanden avsåg
forskarna faktorerna krav i arbetet, grad av kontroll över arbetssituationen samt stöd som
fanns att tillgå. Tillsammans med frågor om hälsa och livsstilförhållanden ställdes även frågor
om barn fanns i hemmet. Resultatet visade att utmattning var dubbelt så vanligt bland kvinnor
som bland män, att kvinnor oftare än män upplevde låg kontroll över sitt arbete samt att
kvinnor spenderade dubbelt så mycket tid i hemarbete än män. Forskarnas slutsats var att
psykosociala arbetsförhållanden kan ha påverkan på utmattning.19 Gustavsson med flera
(2010) påpekar att det verkar vara flera faktorer både organisatoriska och i privatlivet som gör
att människor drabbas av utmattning. Forskarna ställde sig frågan vad det var som gjorde att
människor i samma situation drabbades eller inte drabbades av stress. För att svara på frågan
studerade forskarna faktorer som skulle kunna ha påverkan på samvete, samvetesstress, etiska
och moraliska dilemman och socialt stöd hos två olika arbetsgrupper inom vård och
omsorgsarbete från samma arbetsplats. En av grupperna hade medicinskt konstaterad
utmattningsdepression och den andra gruppen visade inga tendenser till diagnosen. Resultatet
visade att desto högre grad av samvetsstress och känsla av otillräckligt stöd desto högre risk
att drabbas av utmattning. Den andra gruppen upplevde mindre stress, mindre samvetsstress
och såg på livet med tillförsikt. Att personernas hade stöd både i och utanför organisationen
var karaktäristiskt för den grupp som inte hade symtom.20 Kirkegaard och Brinkmann (2015)
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belyser även stress som ett sociokulturellt fenomen. Forskarna menar att ledarstil, förhållande
till arbetskamrater och var arbetet utförs påverkade upplevelsen av stress och därmed även
individers sätt att handla. Forskarna menar att på en arbetsplats där medarbetare är missnöjda,
upplever hög arbetsbelastning och att chefen inte lyssnar kan resultera i att alla upplever stress
och blir mer och mer handlingsförlamade och frustrerade. En slutsats som forskarna kom fram
till, genom intervjuer med medarbetare, var att ledningen hade ett mycket stort inflytande över
hur fel en situation kan sluta.21
Den kvalitativa forskningen ger en bild av kvinnors upplevelser av dilemman de står inför när
de ska fördela sin tid, vilka skulle kunna vara kopplade till klasstillhörighetens normer och
värderingar. Någonting som också visas är att arbetsmiljöförhållanden upplevs dåliga i
omsorgsarbete som domineras av kvinnliga anställda. Kunskapen ger en bild av och motiverar
hur det fortsatta arbetet ska gå till.

2.3 Artikelsammanfattning och avslutande kommentar
Forskningsöversikten ger en samlad bild som tyder det på att klasstillhörighet dess normer
och värderingar verkar vara viktiga faktorer som har inflytande över hur kvinnor ska fördela
sin tid. Det verkar vara så att samhället skapat möjligheter för kvinnor att ha arbete men att
förändringen inte haft inflytande över normer kopplade till klasstillhörighet kring
fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet. Det som blir relevant för denna studie är att
utforska de studerade kvinnornas klass för att göra deras val att arbeta deltid begripligt.
Forskningsöversikten visar att beslut som tas i nära angränsande områden har påverkan på
familjerelationer men inte nödvändigtvis över familjemedlemmarnas val att lösa situationen i
den riktning som samhället önskar. Det kan därmed ses som att en förändring på ett av de
områden som kvinnorna befinner sig på har påverkan på upplevelsen av de angränsande
områdena och yttre sig i känsla av otillräcklighet. Forskningsöversikten ger därmed en ram till
denna studie om vad de studerade kvinnorna påverkas av i sitt ställningstagande hur de ska
fördela sin tid. Forskningsöversikten visar också väg till bäst arbetssätt, enligt studiens syfte,
nämligen en metod som utgår ifrån kvinnors egna berättelser om sina liv. I nästa kapitel
presenteras därmed studiens teoretiska utgångspunkter.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Kapitlet är till för att presentera studiens teoretiska perspektiv. För att förstå fenomenet varför
kvinnor i omsorgsarbete vanligtvis väljer att arbeta deltid så har jag tagit fasta på det som
forskning på området lyft fram som avgörande faktorer för individers ställningstagande. Att
utforska de studerade kvinnornas klasstillhörighet med dess normer och värderingar blir
därmed naturligt. Det teoretiska perspektivet syns i studiens frågeställningar. Jag har valt att
förklara fenomenet genom Pierre Bourdieus modell för konstruktion av det sociala rummet,
där klass har en avgörande funktion. I det första avsnittet presenterar jag centrala tankegångar
i det teoretiska perspektivet, de viktigaste begreppen för min analys det vill säga klass, habitus
och kapital samt hur dessa kan relateras till individers val. I det andra avsnittet presenterar jag
hur det sociala rummet konstrueras genom sociala positioner, habitus och subjektiva
konstruktioner. Det sista avsnittet ger kunskap om vad som kan leda till förflyttningar
beroende av objektiva strukturer och individers subjektiva val.

3.1 Ett relationellt perspektiv
Genomgången av tidigare forskning visade att beslut som fattas på samhällsnivå gällande
kvinnors rollförändring, i och med platsen i arbetslivet, påverkar familjerelationer vilket visar
sig i perioder av osäkerhet och stabilitet och verkar vara kopplat till klassens normer och
värderingar. Utifrån denna kunskap presenterar jag nu centrala tankegångar i studiens
teoretiska utgångspunkter. Filosofin som Pierre Bourdieu (2004) beskriver, i boken Praktiskt
förnuft – bidrag till en handlingsteori, utgår ifrån de möjligheter som individer har inom
ramen för sin klasstillhörighet och av de strukturer som relationerna mellan individer skapar,
vilka motiverar deras handlingar. Författaren menar att när individernas val av handling inte
stämmer överens med de strukturer som råder inom det sociala fältet så uppstår konflikter
som kan leda till förflyttningar av positioner. Förflyttningar kan skapa förändringar för
samtliga individer som finns i närheten.22 För att knyta an till det teoretiska perspektivet
kommer jag hädanefter att benämna kvinnors förändring avseende omfördelning av tid mellan
hem, familj och arbete som förflyttning på fältet. I studien har jag använt teorin genom att
synliggöra vad det skulle kunna vara som påverkar deltidsarbetande kvinnors val att fördela
sin tid genom utforskande av deras klass utifrån hur de beskriver sina liv. Ur ett teoretiskt
perspektiv handlar det om att analysera de processer där kvinnorna i studien definierar sitt
sociala rum där de påverkas av relationer i deras ställningstagande. Jag kommer hädanefter att
22
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använda begreppet socialt rum för att tydliggöra det teoretiska perspektiv på hur jag ser på
den plats som kvinnorna befinner sig i med deras familje-, hem- och arbetsförhållanden. En
djupare beskrivning om hur det sociala rummet skapas krävs därför och görs i nästa avsnitt.
För att förstå det sociala rummets avgränsningar och strukturer behöver begreppen klass,
habitus och kapital beskrivas i relation till varandra, vilka är bärande i konstruktionen av det
sociala rummet, och därför görs det i efterföljande avsnitt. Begreppet klass, de enande
förmågor, egenskaper och tillgångar som utmärker en social position, är till för en djupare
förståelse av vad tillhörigheten innebär för ställningstagande och de möjligheter som
presenteras för individer. Habitus används som beskrivning av hur kvinnor i samma klass
visar, genom deras gemensamma stil, vad som är värdefullt för dem det vill säga deras
kapital. Begreppet kapital lyfts därmed fram som ett nyckelord för att beskriva de värde som
den studerade klassen vill engagera sig i för att bevara och utveckla. Det sista avsnittet
handlar om att undersöka kvinnornas strategiska och aktiva ställningstaganden i deras
levnadsbana, som tydliggörs genom utforskande av deras nuvarande position och även mål för
framtiden. Begreppen skapar tillsammans en förståelse för vad som påverkar kvinnors val i
livet att bevara strukturer, återskapa klass, eller förändra. Mitt synsätt är därmed, utifrån
Bourdieus perspektiv, att människors sunda förnuft är motivet till deras handlingar. Jag ser
dem som enskilda individer som ständigt är aktiva i sina beslutsfattande och handlande men
att det ibland skapar konflikt med de strukturer som de befinner sig i.23
Jag har nu redogjort för hur jag använder de teoretiska utgångspunkterna i studien för att
förklara vad som kan vara strukturerande för människors beslutsfattande att bevara strukturer,
återskapa klass, eller förändra. Konstruktionen av det sociala rummet med bärande begrepp
förklaras därmed i kommande avsnitt.
3.2 Det sociala rummet blir verkligt genom skillnader
Förra avsnittet handlade om centrala tankegångar i Bourdieus filosofi och det relationella
perspektivet som valt som teoretiska utgångspunkter med stöd av fynd i forskning på området.
Konstruktionen av det sociala rummet förtydligas därmed i detta avsnitt. Bourdieu skriver att
det sociala rummet är osynligt i sig och består av avstånd, eller skillnader, mellan individer
som befinner sig på olika sociala positioner på fältet. Avstånden mellan de sociala
positionerna samverkar med varandra och gör att rummet blir verkligt på så sätt att skillnader
mellan klasserna, det vill säga de enande förmågor egenskaper och tillgångar som
23
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karaktäriserar individer på de olika sociala positionerna, blir synliga genom just
skillnaderna.24 Bourdieu menar att sociala positioner visar ställningstaganden som människor
gör genom dispositioner, eller habitus. Habitus är individers uttryck för tillhörighet till en viss
klass och visar sig i enande stil och smak som därmed ger en bild av deras tillgångar och
handlingar. Bourdieu menar att en klass habitus är överförbar till nästa generation och kan
delvis ses som en medfödd kvalité, eller distinktion, men också inlärd. Därmed beskrivs
habitus som en organiserande funktion av individers handlingar då den skapar en enhetlig
livsstil hos personer på en social position och förverkligas genom deras handlingar och
tillgångar. Habitus kan därmed ses som grund för klassificering. Individers habitus blir synlig
i relation till andra karaktärsdrag inom en position och det är detta som skapar skillnader som
yttrar sig i avstånd. Bourdieu menar att habitus därmed skapar symboliska skillnader,
exempelvis att en specifik klass väljer en viss maträtt eller intresse, som kan ses som kopplade
till det sociala rummets positioner.25 Eftersom habitus visar stil och smak för en specifik klass
kan därmed även de olika positionerna innebära koppling till individernas viktigaste tillgång
eller resurs. Bourdieu menar att ett visst yrke därmed kan vara förknippat med ett speciellt
beteende, egenskap som tillskrivs värde av de inom samma klass. Detta kan ses som klassens
symboliska kapital.26 Bourdieu menar att kapitalet som en klass innehar kan ses som deras
största motiv till att agera antingen för att bevara strukturer eller att förändra. Inom en viss
position finns det även avgörande skillnader mellan individers egenskaper, vilket Bourdieu
beskriver som skillnader mellan tillgångar och de val som individer gör, vilket kan skapa
konflikt. Bourdieu menar att det finns två yttersta gränser på det sociala fältet i form av
kapital på de sociala positionerna. Den ena ytterligheten är ekonomiskt kapital i form av
pengar och den andra yttre gränsen är omfattningen av kulturellt kapital det vill säga
utbildning som individerna innehar. För att tydliggöra det sociala rummets positioner så
menar författaren att desto mer individer har gemensamt inom dessa två ytterligheter desto
närmre är deras avstånd i det sociala rummet och kan därmed skapa en förståelse för varför
vissa förstår sig på varandra bättre än andra. Utgångspunkten är att de som har liknande
habitus kommer med större sannolikhet att befinna sig på nära positioner inom det sociala
rummet.27 Författaren menar därmed att det är relationen mellan den position som intas i
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rummet som skapar objektiva strukturer och ställningstaganden som individer gör, deras
subjektiva ställningstaganden, är det sociala rummets konstruktionsprincip.28
Detta avsnitt har gett kunskap om det sociala rummets konstruktionsprinciper med
förhållandet mellan sociala positioner, habitus och individers subjektiva ställningstaganden
som motiverar handling. Då klassens innehav av kapital framträder som viktigt motiv till
handling så är nästa avsnitt till för att tydliggöra vad det värdet kan innebära. Tidigare
forskning visade att deltidsarbetande kvinnor lyfte fram dilemman som har att göra med hur
sysslor i hemmet ska fördelas och även att vara en god förälder när de ska fördela sin tid.
Därmed har jag valt att presentera värdet av tillhörigheten till en familj i nästa avsnitt.

3.3 Familjerelationerna som modell för ideala förhållanden
Denna studie handlar till stor del om att utforska individers ställningstagande som motiverar
handling som innebär att antingen gå emot de objektiva strukturerna, som presenterades i
föregående avsnitt, alternativt att bevara de förhållanden som är invanda och kända. I
föregående avsnitt presenterades det som gör det sociala rummet överskådligt och verkligt där
kapitalet som en klass innehar blev en central fråga när det gällde individers val att göra
förflyttningar. Forskning som presenterats visade att kvinnors dilemman hur de ska fördela sin
tid kan handla om det kapital som är förknippat med deras klass, nämligen det symboliska
kapital som består av att förvalta värdet av familjeförhållanden. Enligt Bourdieu så kan
familjen ses som ett klassificeringsbegrepp på så sätt att den verbala beskrivningen har en
organiserande funktion på individer. Den organiserande funktionen visar sig i gemensam stil
vilket innebär att individer omsätter tillhörigheten i handlingar som visar tillgångar och
resurser, deras klass innehav av kapital. Tillhörigheten till en specifik familj kan därmed
betraktas som en norm som lärs in individuellt och kollektivt och omsätts generation för
generation och därmed återskapar individernas sociala verklighet. Utgångspunkten är därmed
att medlemskapet till sammanslutningen är förenat med möjligheter och fördelar samt
skyldigheter att bevara. Bourdieu menar att eftersom begreppet familj är en den verbala
benämningen av deras konstruktion av den sociala verkligheten, vilken ger företräde till eller
mer värde åt vissa relationer, så är det viktigt att de föreställningar som människor har om
begreppet analyseras. Då de som konstruerar den sociala verkligheten i sig är socialt
konstruerade så innebär detta att principen är densamma för alla de individer som skolats in i
konstruktionen. Konstruktionsprincipen är därmed familjens habitus som visas i uppdelning
28
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av klasser och kan därmed ses som grund för indelningar i det sociala rummet.29 Eftersom
Bourdieu konstaterar att begreppet familj kan tolkas olika beroende vilka föreställningar som
den verbala benämningen vilar på så lyfter författaren fram gemensamma utgångspunkter för
denna klass. Gemensamma nämnare handlar om att familjen har en överordnad funktion som
verkar stå över och hålla ihop medlemmarna med de mentala föreställningarna och
uppfattningarna av verkligheten som grund. Därmed blir den andra gemensamma nämnaren,
hemmet, naturlig i och med den sammanhållande funktionen som skapar gränser utåt med en
underliggande skyldighet att upprätthålla dessa gränser mot den yttre verkligheten. Hemmet
blir också en symbol för varaktighet av familjen då bostaden är överförbar till nästa
generation. Begreppet innebär att den rätta känslan av samvaro, förtroende och givmildheten
ska finnas, att medlemmarna ska känna och handla på ett visst sätt. Familjens arbete för och
ambitionen att känslan ska infinna sig hos medlemmarna kan betraktas som önskvärd för alla
relationer.30 Själva modellen, den mest naturliga kategorin, kan därmed betraktas som de
ideala förhållandena för sociala sammanslutningar. Då modellen är önskvärd så innebär det att
medlemmarna behöver engageras i ritualer för att de känslor av skyldigheter som är
förknippade med familjen ska bevaras och kunna integreras vidare i generationer exempelvis
genom giftermål. För känslan av generositet behövs även symboliska handlingar för att stärka
känslobanden såsom till exempel att ge gåvor, utföra tjänster eller komma på besök och
uppmärksamma någon. Bourdieu menar att det vanligaste är att kvinnorna sköter dessa
symboliska handlingar för att underhålla relationerna som har att göra med den närmsta
familjen. Den ständigt pågående processen att skapa känsloband, att få familjekänslan att
infinna sig, är det som gör att den sociala sammanslutningen lever vidare. Engagemanget
bygger även på att medlemmar sluter upp och visar intresse för sammanslutningen och
tillhörigheten måste därmed ständigt hävdas. Att hävda tillhörigheten till den sociala
sammanslutningen kan göras genom tydliggörande av det innehav av kapital som finns inom
klassen. Det kan alltså utläsas att det pågår ständig kamp på fältet att bevara förhållandena
eller att förändra om inte medlemmar sluter upp. Kampen kan ses som en process att
förtydliga privilegiet att tillhöra en familj, en skapad norm av känslan att vara tilldelad något
extra. Själva privilegiet kan exempelvis omfatta ett symboliskt värde, en vinst, som handlar
om känslan att vara normal utifrån rådande norm vilket kan överföras till nästa generation.31
Tillhörigheten till en klass blir därmed förknippad med möjligheter men också begränsningar.
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Begränsningarna innebär att alternativ till ställningstagande och handling inte blir
presenterade eller synliga för medlemmarna. Begräsningarna har att göra med varje klass blir
tydlig i relationer till andra positioner genom olikheter, avstånd, att de motsätter sig varandra
vilket visar sig i deras habitus. Habitus är därmed förenat med värderingar som blir verkliga
genom att individer möjliggör eller avvisar alternativ, vilket innebär att gränser som
medlemmarna sätter upp för sig själva i sig inte heller blir tydliga.32
Detta avsnitt har varit till för att förklara hur tillhörighet till klass med dess innehav av kapital
kan ha inflytande över val som individer gör utifrån de möjligheter som presenteras för dem.
Tillhörigheten skapar strukturer för individerna i nutid både med förvärvat ansvar att leva upp
till från historian och även framåt i tiden i och med ställningstaganden till eventuella
förflyttningar. Avsnittet ger en bild av positioner på fältet och andra strukturerande faktorerna
i det sociala rummet såsom den införstådda samsyn som familjen skapar och omsätter i
handling, social ordning och subjektiva konstruktioner. Det som även lyfts fram i avsnittet är
kvinnans vanliga roll, att vara den som ständigt bevarar och underhåller familjerelationer,
vilket därmed är en avgörande funktion för familjens överföring till nästa generation. I nästa
avsnitt förklaras tillstånd som kan leda till förflyttning av positioner på fältet om subjektiva
val går emot de objektiva strukturerna.

3.4 Tillstånd som möjliggör förflyttningar
I förra avsnittet blev det tydligt hur klass, habitus med normer och värderingar hade en
strukturerande funktion för individens beslut i form av möjligheter och begränsningar. Detta
avsnitt är till för att visa tillstånd som kan leda till förflyttningar på fältet som kan innebära
förändring för individen men också omgivningen. Bourdieu menar att det finns en relation
mellan historian, positioner på fältet, individer intressen, vilka val som presenteras samt i
vilken riktning ställningstaganden kommer att rikta sig åt.33 Positionerna som individerna
intar på fältet visar om de tar den säkraste, mest etablerade vägen där beprövade möjligheter
erbjuds eller om de positionerar sig på den mer osäkra delen där samhällets senaste
valmöjligheter presenteras. De olika delarna av fältet symboliserar möjligheter till att
individer ska fatta beslut som innebär bevarande av förhållandena eller förändring.34
Förhållandena på fältet och relationerna skapar därmed en process, en levnadsbana med

32

Ibid., s. 58
Ibid., s. 54
34
Ibid., s. 58
33

20

2SO30E, Kandidatuppsats i sociologi 15 hp., Helena Ottosson, Linnéuniversitetet, vt-18

händelser, som innebär förflyttningar av positioner för individer och förändring av hela
gruppen. Individers sociala yta, det vill säga personligheten som kan kännetecknas av namnet,
innebär ett stöd för status och möjliggör agerande på olika fält samtidigt. Därmed blir det
tydligt att förändringar på ett fält kan ha inflytande över angränsande fälts förhållande.35 Det
som kan motivera förändring kan exempelvis vara att en eller flera medlemmar av en klass
kan ha hinder att eller ovilja att leva upp till rådande normer. Exempelvis kan en
familjemedlem ha svårigheter att anpassa sig till normen som råder av en god familj som är
dominerande på fältet. Det som då sker innebär att individen inte följer kollektivets intressen
att bevara definitionen. Bourdieu menar att det därmed är viktigt att ta hänsyn till de
maktförhållanden som råder när familjemedlemmar fattar beslut om exempelvis utbildning,
yrken, giftermål, barnafödande eller köp av fastighet för att förstå logiken i deras val. Det
gemensamma för de säkra, dominerande på fältet är att de har stora familjer med stark
integration genom habitus och intressen av summan av kapitalet. Medlemmarna har intresse
både av det ekonomiska, det symboliska och det sociala kapitalet som klassen innehar. Det
sociala kapitalet kan nyttjas varje medlem och är ett samlat resultat av en lyckosam
förvaltning.36 De individer som blandas in i konflikter på fältet har därmed hamnat i
situationen eftersom de gjort vissa ställningstaganden, som de visar genom sin position, och
har strategier och förmåga att driva. Via sin habitus kommer individen att bli påverkad att
antingen bevara eller förändra strukturerna men också av levnadsbanan, historian med
händelser, som skapat utrymme för möjligheter att ta ställning till.37 Därmed är de konflikter
som uppstår på fältet alltid påverkade av nuvarande förhållanden, av individers levnadsbana
med successiva förflyttningar som skett strategiskt med tanke på både objektiva och
subjektiva ställningstaganden.38
Detta avsnitt har varit till för en djupare förståelse av vad det kan innebära att fatta beslut som
går emot rådande normer och det tillstånd som kan skapa förflyttningar. Härnäst sammanfattar
jag kapitlet.

3.5 Teorisammanfattning och avslutande kommentar
Redan inledningsvis konstaterade jag att studiens övergripande perspektiv hämtar inspiration
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från Bourdieus relationella synsätt, som ramar in deltidsarbetande kvinnors sociala rum, för
analysen av vad som påverkar deras val att fördela sin tid. För att på ett teoretiskt plan förstå
samspelet mellan de dilemman kvinnor har i och med att leva upp till normen av en god
förälder eller hur sysslor hemma ska fördelas valde jag att inledningsvis beskriva
konstruktionen av det sociala rummet. De begrepp som lyfts fram är för att de möjliggör
analys av objektiva strukturer som kan finnas inom det sociala rummet vilka de
deltidsarbetande kvinnorna har att förhålla sig till eller gå emot när de fattar subjektiva beslut
i livet. Begreppen klass, habitus och kapital ger möjlighet till utforskande av positionering på
det sociala fältet samt individers aktiva ställningstagande att bevara strukturer, återskapa
klass, eller förändra. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och syfte så konstaterar jag att
studien kräver en metod som på bästa sätt tar reda på kvinnornas subjektiva föreställningar
om deras sociala verklighet. Med stöd i denna kunskap redogör jag i nästa kapitel för studiens
metod.
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4. Metod
Utifrån resultat av tidigare forskning och med det relationella och teoretiska perspektivet på
studien så passar kvalitativ metod bäst för att svara på studiens syfte och frågeställningar.
Enligt John W. Creswell (2014), i boken Research design - qualitative, quantitative & mixed
methods approaches, så innebär kvalitativ metod att utforska grupper och individer genom att
ställa frågor och därmed öka förståelsen för sociala fenomen.39 I detta kapitel förklarar jag hur
jag gått tillväga i arbetet med studie med hjälp av denna metod, de etiska överväganden jag
gjort och säkerställt resultatets tillförlitlighet under arbetets gång. Kapitlet är disponerat på så
sätt att jag inleder med avsnittet om hur jag kom i kontakt med målgruppen och det urval jag
gjorde, följt av förberedelser och mötena med kvinnorna för att sedan förklara hur jag hanterat
och bearbetat materialet. I slutet av kapitlet presenterar jag de etiska överväganden jag haft
med mig under arbetet med studien.
4.1 Urval och material
I detta avsnitt redogör och motiverar jag för hur jag gick tillväga för att få kontakt med
målgruppen, vilket urval jag gjorde samt hur jag förberedde mig inför mötena. För att värna
om intervjupersonernas känsla av frivillighet, min objektivitet samt studiens tillförlitlighet så
gick jag till väga på följande sätt.40 Jag berättade för mitt kontaktnät om studien jag planerade
att göra, dess syfte och vilken målgrupp jag avsåg att studera. Personerna inom mitt
kontaktnät bestod av både nära vänner, släkt, familj, arbetskamrater och personer jag endast
har slumpmässig kontakt med. Mitt kontaktnät fick i uppgift att sprida informationen till
personer i deras närhet som passade in i målgruppen det vill säga medarbetare inom
välfärdssektorn, barn- och äldreomsorg, som arbetade deltid. Inom en vecka hade jag på detta
sätt fått kontakt med 10 deltidsarbetande kvinnor i blandade åldrar mellan 31-59 år som var
intresserade av att berätta om deras val och livssituation, dessa blev mitt urval till studien.
Med stöttning av det som Kvale och Brinkmann (2014) i Den kvalitativa forskningsintervjun
skriver att valet av antal intervjupersoner som behövs i studier är beroende av vad som ska
svaras på41 så valde jag att bjuda in samtliga till intervjuer eftersom jag ville ha så mycket
information som möjligt. Samtliga 10 kvinnor tackade ja till att träffas. Jag var angelägen om
att ha en spridning i åldrar för få tillgång till så brett material som möjligt för att kunna se
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mönster som var gemensamma för kvinnorna oavsett ålder eller i vilken del av livet den
befann sig. Anledningen till detta var att jag hade en föreställning om att det skulle kunna vara
så att kvinnorna valde att fördela sin tid mellan arbete och privatliv av olika anledningar bland
annat av var de befann sig i livet såsom exempelvis ensamstående utan barn och partner eller
relationer med barnen i olika åldrar. En annan föreställning jag hade var att kvinnornas ålder
och hur länge de hade arbetet i yrket skulle kunna inverka på deras trivsel på arbetsplatsen.
Längden på deras anställning skulle kunna ha skapat relationer på arbetsplatsen som antingen
var positiva eller negativa och därmed ha påverkan på deras val att spendera mindre tid på
arbetet. Jag var därmed intresserad av att se mönster i kvinnornas berättelser som kunde
handla om hur deras relationer med personer i deras nära omgivning hade påverkan på, eller
skapade strukturer för, deras val att spendera sin tid. Dessa mönster skulle därmed kunna
användas för att skapa kunskap som talade för hela den studerade gruppen kvinnor. De 10
personerna var kvinnor som alla hade fast anställning i två angränsande kommuner inom
barn- eller äldreomsorg. Samtliga valde att arbeta deltid men hade möjlighet att jobba heltid
då arbetsgivaren var i behov av deras kompetens. Jag ansåg det viktigt för studien att
kvinnorna hade fast anställning så att valet att jobba deltid inte skulle handla om att de var
tillfälligt anställda och därför inte ville satsa på arbetet. Det jag var intresserad av var att få
veta ställningstaganden som inte handlade om att kvinnorna var i läget att de fick ta det
arbetstillfälle som erbjöds för tillfället. Jag var därmed ute efter att träffa de som ständigt
gjorde aktiva val att arbeta deltid för att utforska själva ställningstagandet. Eftersom alla
kvinnor som ingick i urvalet hade möjlighet att arbeta mer men valde bort detta så hade jag
inför intervjuerna en föreställning att den ekonomiska aspekten inte skulle få särskilt mycket
utrymme. Forskning på området hade visat att jämställda familjerelationer ofta handlade om
att mannen och kvinnan arbetade lika mycket och även fördelade sysslor i hemmet lika.
Eftersom de kvinnor som ingick i studien alla arbetade deltid och skulle fortsätta göra det
hade jag en föreställning om att de aktivt valde att behålla gamla mönster kopplade till klass. I
och med bredden i det insamlade materialet var min tanke att det skulle vara möjligt att se
mönster som förenade kvinnorna till en klass genom deras beskrivningar av relationer familjeoch arbetsförhållanden för att kunna analysera hur klassens strukturerande funktion skulle
kunna påverka deras val. Jag var också intresserad av att se kvinnorna som individer som
ständigt gjorde egna val, deras levnadsbana, utifrån strukturerna som klasstillhörigheten
innebar och även nutidens påverkan med samhällets erbjudande om att skapa mer utrymme i
livet för arbete som uppmanande till subjektiva val. Jag ville alltså ha material som skulle
kunna ge mig information som skulle kunna analyseras och förklara kvinnornas individuella
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och även klassens möjligheter, eller förmåga, att förändra strukturer som styrde utvecklingen
av kvinnors arbetsliv. Jag formulerade därmed en inbjudan till att träffas för intervju som jag
sedan skickade till kvinnorna via mail. Inbjudan innehöll lättförståelig information och
nödvändiga detaljer som de behövde veta för att delta i studien. Jag skapade därefter en
intervjuguide, med stöd av tidigare forskning på området, för att förbereda mig på samtalen.
Intervjuguiden bestod av frågeområden som handlade om familje- och arbetsförhållanden,
fritidsintressen och framtida planer. Jag hade även ett område som handlade om i vilken grad
individen beskrev visade attityder, positiva eller negativa till olika förhållanden, som yttrade
sig i handlingar. Jag hade som ambition att använda intervjuguiden som utgångspunkt för att
forma kategorier utifrån intervjuernas helhetsintryck av beskrivningarna. Jag skulle därmed
kunna använda material från intervjuerna för att jämföra mina erfarenheter med mönster inom
det som redan fanns studerat.42
I detta avsnitt har jag redogjort för hur jag arbetade med att komma i kontakt med ett lämpligt
urval som skulle kunna ge material enligt avsikten med studien. Jag har också motiverat
urvalet och hur jag förberedde inför mötena. Förberedelserna skedde både utifrån att läsa
forskning på området, för att säkerställa riktigheten i denna studiens eventuella fynd och
kunna skapa kunskap genom att lyfta fram gemensamma mönster för hela den studerade
gruppen. Jag förberedde mig också genom att observera på mina egna föreställningar om vad
mötena skulle kunna innehålla för att undvika att leda kvinnorna att svara i en viss riktning
och säkra studiens tillförlitlighet. Nästa steg i arbetet med studien var således själva mötet
med intervjupersonerna och därför presenteras dessa möten i nästa avsnitt.

4.2 Mötet med kvinnorna
I detta avsnitt presenteras hur själva mötet med intervjupersonerna gick till nämligen genom
kvalitativa intervjuer för att svara på syfte och frågor. Kvalitativa intervjuer passade till
studiens syfte eftersom det ställde krav på en metod som utgick ifrån intervjupersonernas
beskrivningar av hur de upplever och handlar i situationer som de ställs inför, enligt Kvale
och Brinkmann. Jag valde att föra intervjuerna enligt det som författarna beskriver som
halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en
intervjuguide med förslag till teman som kan leda till ny kunskap samt frågor som följs i den
ordning som anses lämplig utifrån situationen.43 Ambitionen var att mötet med
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intervjupersonerna skulle yttra sig mer som samtal och inte en utfrågning från min sida. Jag
var medveten om att skillnaderna mellan mig och intervjupersonerna kunde skapa känslor av
”vi och dom” eftersom de var medvetna om att jag, i mitt yrke på en HR-avdelning hos en
större arbetsgivare i närområdet, förmodligen skulle likställas som chef för de studerade
kvinnorna. Jag förberedde mig på att detta scenario i så stor utsträckning som möjligt inte
skulle påverka intervjupersonerna att gå in i försvarsställning. Farhågan jag hade var att ett
sådant scenario skulle kunna påverka att materialet jag fick från intervjuerna var begränsat
och att jag inte skulle få ta del av deras nyanserade utlägg om deras val i livet. Jag försökte
därmed skapa känslan av att vi förde ett samtal kvinnor emellan om livet, barn och arbete det
vill säga det som vi hade gemensamt och inte om det som skiljde oss åt. Genom att föra
samtalet på detta sätt kunde vi finna gemensamma spår och, som jag ser det skapa förståelse
för varandra, vilket ledde till att jag inte behövde följa den intervjuguide jag förberett utan
följa med i samtalet och ställa följdfrågor av rent intresse om gemensamma värden.
Intervjuguiden hade jag egentligen endast som stöd inför första samtalet, om det skulle visa
sig att min strategi att leda in på ett öppet samtal inte skulle fungera. Alla intervjuerna yttrade
sig som samtal mellan väninnor i största allmänhet. Frågorna var av öppen karaktär för att
undvika att leda intervjupersonerna i en viss riktning, som Kvale och Brinkmann skriver. Jag
formulerade frågorna på det sättet för att försäkra mig om att behålla intervjupersonernas egna
beskrivningar och värna om objektivitet det vill säga att kunskapen som skapas är opåverkad
av mina värderingar vilket kan riskeras uppstå i interaktion mellan intervjuare och
intervjuperson.44 Jag ansåg att det var viktigt att intervjupersonerna fick möjlighet att beröra
alla frågor i intervjuguiden för att kunna jämföra och se mönster i beskrivningarna av deras
relationer, familje- och arbetsförhållanden samt deras resonemang kring den ekonomiska
aspekten av att arbeta deltid för att finna kvinnornas gemensamma egenskaper och förmågor.
Jag valde att hålla mig till en spontan intervjuprocedur för att, såsom Kvale och Brinkmann
skriver att, om intervjuaren vill ha spontana svar med beskrivningar av det som
intervjupersonen upplever så håller intervjuaren sig själv till en spontan intervjuprocedur.45
För att få spontana intervjuer hade förberedelserna med att läsa in mig på forskning inom
området gett mig tillräckligt med kunskap för att kunna ställa givande följdfrågor. Studien,
med detta upplägg av intervjuer, ansåg jag skulle kunna skapa ny kunskap som skulle kunna
vara till nytta för att förstå vad det är som gör att vi gör olika val i livet. De vi berörde i
samtalen handlade om det som var bra och mindre bra i arbetet, deras familj, barnen och
44
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viktiga personer i deras omgivning. Intervjuerna spelades in på min telefon för att underlätta
samtalet, utan avbrott och störande moment i mitt antecknande. Alla intervjupersoner fick
innan inspelningen startade godkänna tillvägagångssättet. Kvinnorna fick även möjlighet att
göra ytterligare kommentarer efter avslutad inspelning för att säkerställa att de sagt allt de
ville säga. Kvinnorna fick också mina kontaktuppgifter om de villa komplettera med
ytterligare information eller ändra något efter vårt möte. Samtalen varade mellan 60 minuter
och upp till, för det mesta, 1,5 timme och gav mig en god bild av vad kvinnorna satte värde på
i livet och därmed vad det var som gjorde att de arbetade deltid.
Jag har i detta avsnitt redogjort för de intervjuer som genomfördes och som blev underlag till
analys. Jag har också visat hur jag löpande gjorde bedömningar för att säkerställa studiens
tillförlitlighet och riktighet genom att värna om min objektivitet och en bra relation med de
studerade kvinnorna utan hinder för inhämtande av material.

4.3 Att umgås med materialet
Efter intervjuerna hade jag inspelat material om de 10 kvinnornas berättelser om sina liv och
livssituationer. För att få en djupare förståelse för vad som skulle kunna ha påverkat deras val
att fördela sin tid, utifrån syftet med studien, så började nu processen att sortera och reducera
materialet. Detta avsnitt handlar om att redogöra för hur detta arbete gick till. Jag valde att ta
mig an materialet genom att redan när jag skrev ut texterna börja analysarbetet. I analysarbetet
fann jag att knepet, såsom Howars S. Becker (2008) skriver i Tricks of the trade: yrkesknep
för samhällsvetare, att leta efter variationer i den sammanhängande kedjan i kvinnornas
berättelser om val i sina liv var användbart.46 Jag hade därmed perspektivet att händelser sker
i en kedja på så sätt att människor är aktiva i sina ställningstaganden utifrån de förutsättningar
som råder och deras intressen. Jag letade därmed efter händelser, relationer eller fenomen som
kvinnorna berättade ingående om och engagerade sig i vilka troligtvis skulle kunna ha
påverkan på ställningstaganden och därmed ha påverkan på framtida planer eller mål. Dessa
områden som de studerade kvinnorna engagerade sig använde jag som underlag för det som
enade kvinnorna och jämförde med fynd i tidigare forskning, vilket stärkte studiens
tillförlitlighet. Jag startade processen med att sortera med att skriva ut och läsa materialet för
att hitta teman som handlade om att ena kvinnorna till en klass eftersom detta kan ha en
strukturerande funktion i förhållande till individers vägval. Rennstam och Wästerfors (2015)
Från stoff till studie-om analysarbete i kvalitativ forskning var vägledande i min bearbetning
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av materialet. Utifrån kvinnornas berättelser om sina liv hittade jag kategorier som
tillsammans gav kunskap om klass, habitus och värden. Kategorierna blev sedan
strukturerande för studiens empiriska kapitel och underlag för analys enligt studiens syfte.
Utifrån kunskapen om det som skulle kunna vara en förklaring till vad som strukturerade
kvinnornas ställningstaganden innebar fortsatt läsning för att se deras funktion som strategiska
i sina positioner på fältet utifrån deras mål och intressen i livet. Jag kunde i denna sortering
förstå att det till viss del fanns individuella skillnader mellan kvinnorna då vissa var mer eller
mindre benägna att prata om andra vägar eller förändringar i yrkeslivet i framtiden. Analysen
gick till enligt Kvale och Brinkmanns beskrivning av fenomenologiskt perspektiv det vill säga
att se strukturer och variationer av människors uppfattning av verkligheten.47 Fynden i
materialet var hittills i linje med forskning på området. Min fortsatta analys och reducering av
material handlade därefter om att undersöka om det fanns individuell skillnader mellan
kvinnorna som ledde till aktiva ställningstaganden att förflytta sig.48 Det var detta material
som skulle göra att denna studie tillförde ny kunskap i form av vad arbetsgivare inom vårdoch omsorg skulle behöva förstärka för att få medarbetare att stanna kvar i yrket eller behöva
attrahera ny arbetskraft med andra värderingar.
I detta avsnitt har jag redogjort för hur jag hanterade intervjumaterialet som underlag för
analys som ska svara studiens syfte och frågeställningar. Jag har också visat hur jag använt
materialet i förhållande till kunskap från forskning på området för att säkerställa
tillförlitligheten i studien. I nästa avsnitt berättar jag om hur jag gjort etiska överväganden
under arbetets gång.
4.4 Etiska överväganden
För att studien skulle ha högt värde av tillförlitlighet som inte innehöll material som var färgat
av misstro till mig som intervjuare så jobbade jag genom hela studien med att försäkra mig
om att jag hade en god relation och ett gott samarbete med de studerade kvinnorna. Jag ville
redan i det stadie när jag endast var ute för att informera om studien skapa förutsättningar för
ett otvungen, öppet och tillåtande samtal vid intervjuerna och för att undvika misstänksamhet
om syftet och mot mig som objektiv intervjuare. Eftersom jag använde mitt nätverk för att få
tillgång till intervjupersoner så utgick jag ifrån att det fanns, redan innan intervjuerna ägde
rum, någon form av föreställning om mig som person som mitt närmsta nätverk hade berättat.

47
48

Kvale och Brinkmann, 2014, s. 44ff
Wästerfors och Rennstam, 2015, s. 135ff

28

2SO30E, Kandidatuppsats i sociologi 15 hp., Helena Ottosson, Linnéuniversitetet, vt-18

Att dessa föreställningar fanns var oundvikligt eftersom jag använde mig av detta sätt att
skaffa intervjupersoner och därmed var det extra viktigt för mig att hålla mig till ett etiskt
arbetssätt genom arbetet med studien. Fördelen med att använda mitt nätverk för att få kontakt
med intervjupersoner var att personerna som kontaktade mig gjorde det helt och hållet
frivilligt utifrån deras intresse, vilket kanske inte varit fallet om jag tagit kontakt med dem
genom deras arbetsgivare. Jag försäkrade mig om ett gott samarbete med de kvinnor som
ingick i studien genom att förhålla mig till Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer
gällande individskyddskravet.49 Kravet följdes genom att informera de berörda om min
uppgift som innebar att genomföra studien inom ramen för min utbildning. Jag har tidigare
skrivit att jag hade farhågor att de studerade kvinnorna skulle tro att jag gjorde studien för min
arbetsgivares räkning, vilket hade kunnat påverka vårt samarbete och därmed studiens
resultat. Att vara tydlig med min roll som student var därmed viktig för intervjupersonernas
tilltro till mig som objektiv inervjuare. För att de studerade kvinnorna skulle ha kunskap om
min uppgift och konkret vad det var som jag var intresserad av att studera så blev det naturligt
att informera om studiens syfte. Kvinnorna visade stort intresse av att berätta om sina liv
utifrån studiens syfte, vilket bekräftade att de förstod vad uppgiften handlade om. För att
försäkra mig om goda förutsättningar att genomföra intervjuerna på det sätt jag planerat, det
vill säga som ett samtal där jag skulle kunna få tillgång till brett material utifrån deras
berättelser, så ansåg jag att längden på intervjuerna var avgörande. Mina förväntningar på
intervjupersonerna var att de skulle avsätta 1,5 timme för intervjuerna för att vi skulle få
tillräckligt med tid att prata färdigt och inte låta för knapp intervjutid påverka bredden i
intervjumaterialet. De studerade kvinnorna hade, som tidigare nämnts, frivilligt ställt upp på
att delta genom att kontakta mig. Det som blev viktigt under det fortsatta arbetet med studien
var att informera om deras rätt att avbryta deltagande om de kände att de inte ville fortsätta.
Jag var noga med att lämna mina kontaktuppgifter och påtala att jag höll mig tillgänglig för
dem efter intervjuerna om de hade frågor eller kom på någonting i efterhand som de ville
tillägga. Att visa min öppenhet och förståelse för att deltagande i en studie som handlar om
ens eget liv och personliga värderingar tror jag skapade trygghet hos kvinnorna och därmed
ett gott och öppet samarbetsklimat. De medverkande informerades även om att deras
deltagande hanterades konfidentiellt, det vill säga att deras identitet inte kunde avslöjas i
samband med studien. Eftersom det är personer från mitt nätverk som ställt upp på intervjuer
så finns dock någon möjlighet att personer inom kretsen skulle kunna identifiera någon av
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kvinnorna. Dock anser jag att deras identitet är svår att röja då intervjupersonerna tillhör stora
yrkesgrupper på flera tusen, de har anställning hos en av två stora arbetsgivare och är bosatta
på olika platser. För att värna om kvinnornas identitet så valde jag därmed att använda andra
namn än deras egna, inom vilket åldersspann gruppen hade istället för att skriva ut ålder vid
kvinnornas citat och även att inte precisera vilket yrke de tillhörde ytterligare. Hade jag valt
en annan metod för att få tillgång till intervjupersoner så hade jag eventuellt kunnat vara mer
precis i mina presentationer av intervjupersonerna utan att röja deras identitet. Jag har även
försäkrat mig om att uppgifterna som inhämtats, om de medverkande, inte kan nyttjas i andra
syften än för studien på så sätt att jag har raderat intervjuerna från min telefon efter det att jag
skrev ut dem och därmed gjorde uppgifterna oidentifierbara. Det utskrivna materialet
förvarade jag i ett låst skåp fram till dess att uppsatsen var klar då det förstördes. På detta sätt
arbetade jag med etiska ställningstagande genom arbetet med studien.
4.5 Metodsammanfattning och avslutande kommentar
Detta kapital har varit till för att redogöra för arbetssättet med studien, som tidigare motiverats
genom resultat av tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, studiens syfte och
frågeställningar. Kapitlet har gett kunskap om hur jag kom i kontakt med intervjupersonerna
till hur jag förberedde och genomförde de halvstrukturerade kvalitativa intervjuerna genom
öppna frågor. I kapitlet visar jag också hur intervjumaterialet hanterats, sorterats och
reducerats till ett lämpligt underlag för analys som kan svara på studiens syfte. Min roll som
intervjuare, etiska frågor och hur jag arbetat med att säkerställa riktigheten i resultaten har
också lyfts fram. I nästa kapitel presenteras det empiriska material som ligger till grund för
min analys.
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5. Resultat
I detta kapitel redogör jag för empiri som visar de studerade kvinnornas berättelser om deras
liv. Kapitlet är disponerat över tre avsnitt med underrubriker som tillsammans beskriver deras
sociala rum med relationer som kan vara vägledande i kvinnornas val i livet. Avsnittens
rubriker visar de teman och kategorier som tydliggjordes i bearbetningen av
intervjumaterialet. Det första avsnittet skildrar början av kvinnornas vuxna liv med att skapa
ett hem och ett arbetsliv som passade deras plan. Följande avsnitt handlar om kvinnornas
livsstil som blir tydlig genom deras beskrivningar av vad de ansåg värdefullt att lägga sin tid
på. Det sista avsnittet lyfter fram empirin som ger en bild av kvinnornas framtidsplaner för att
skapa en bild av deras aktiva ställningstaganden i livet utifrån deras intressen och mål.

5.1 Början av ett vuxenliv
5.1.1 Platsen där man bor
Detta avsnitt är till för att visa berättelser ur empirin som handlar om kvinnornas
beskrivningar av hemmet som de skapat och underhåller. I kvinnornas berättelser framkom
det att de allra flesta kom ifrån trakten. Endast en av kvinnorna, Maria, hade flyttat en längre
sträcka än ett par mil.
”Jag flyttade 10 mil hemifrån i början av 80-talet, för kärlekens skull, och här har jag blivit
kvar.” sade hon vi vårt möte.
Maria hade, precis som majoriteten de andra kvinnorna, träffat sin man i tonåren. Ur deras
berättelser framkom det att de träffat sin partner på gemensamma aktiviteter i området där de
vuxit upp eller i skolan. Efter avslutad gymnasieskola så hade de i regel gift sig och börjat leta
efter lämpligt hus att köpa tillsammans. Paren hade oftast bott tillsamman i lägenhet i trakten
under en kort period när de letade hus. Kvinnorna resonerade om deras husköp såsom Stina.
”När vi gifte oss och började planera för familj så tyckte vi att hus var ett bättre hem för
barnen att växa upp i.”
En av kvinnorna som jag träffade var i trettioårsåldern och levde i lägenhet tillsammans med
sin partner. Hennes beskrivning av henne närmsta framtid var just att de planerade att köpa
hus och skaffa barn men att det fick vänta lite eftersom huspriserna var höga just då. De flesta
av kvinnorna som börjat skapa sitt hem efter gymnasiet bodde kvar i det hus de köpt och hade
skaffat två eller tre barn tillsammans med sin partner. Kvinnorna har under deras vuxna liv
31

2SO30E, Kandidatuppsats i sociologi 15 hp., Helena Ottosson, Linnéuniversitetet, vt-18

skapat hemmet som de hade planerat för. De har även skapat rutiner och en livsstil som
passade ihop med deras bild av hur hemmet skulle vara. Kvinnornas berättelser om hur de vill
ha hemmet ordnat skildras enligt det som Tina säger:
”Jag vill ha maten klar när familjen kommer hem, då jag oftast går och lägger mig och sover
inför mina nattpass på jobbet.”
Att kvinnorna lade mycket tid på att ordna så att hemmet skulle fungera som en stabil plats att
sammanföra familjen på berättade de naturligt om i våra samtal. Frågan om deras
fritidsintressen var någonting som de för det mesta inte berörde utan att de fick den specifika
frågan. Ett fåtal av kvinnorna hade fritidsintressen som handlade om att lämna hemmet för att
träna på gym, dansa eller tar promenader någon gång i veckan. Stinas beskrivning av hennes
fritid, som är kopplad till hur hon väljer att utföra sysslor i hemmet och underhålla skötseln, är
på många sätt talande för de allra flesta av de studerade kvinnorna.
”Även nu när barnen i stort sätt klarar sig själva och att ta sig till aktiviteter på egen hand så
väljer jag att arbeta deltid. Det är för att hinna handla, laga mat, diska, tvätta och stryka när
barnen inte är hemma.”
Detta avsnitt har varit till för att visa empiri om de studerade kvinnornas sätt att skapa ett
lämpligt hem till sin familj och hur de väljer att lägga tid på att underhålla det. I nästa avsnitt
visar jag därmed empirin som beskriver en annan del av de studerade kvinnornas sociala rum
nämligen deras val av arbete.

5.1.2 Arbetslivet startar
Jag kommer nu att presentera empiri som ger en bild av hur de studerade kvinnorna beskrev
starten på deras yrkesliv. Majoriteten av de studerade kvinnorna hade börjat jobba i yrket de
hade vid vårt möte, köpt hus och skaffat barn nästa direkt efter gymnasiet. Dessa kvinnor
berättade för det mesta om deras start på yrkeslivet såsom Tina.
”Jag behövde börja jobba för att vi skulle köpa hus och skaffa barn. Och det här med att ta
hand om barn det kunde jag ju sedan innan så då passade det bra.”
Kvinnornas berättelser om början av yrkeslivet handlade om att när de fick barn så var det en
smidig lösning att arbeta i yrket för de oregelbundna arbetstiderna, att de kunde arbeta deltid
och planera arbetstider själva. Dessa lösningar gjorde att barnen inte behövde vara på
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förskolan så mycket när de var små och att barnen kunde hålla på med fritidsintressen. Några
av kvinnorna hade studerat till undersköterska i vuxen ålder och deras berättelser skiljde sig
något från de kvinnor som börjat i yrket direkt efter gymnasiet. Martina började sitt vuxna liv
med att vara arbetslös, som hon beskriver det så dök det upp en lösning på problemet och då
fick hon jobb. Hon berättade enligt citatet nedan.
”Jag var arbetslös efter gymnasiet och sen jobbade jag med telefonundersökningar, en kort
period. Sen fick jag veta att jag kunde plugga till undersköterska och få jobb direkt efter
utbildningen och jag behövde ju tjäna pengar så då blev det så”.
Även Carina, som hade haft andra planer för framtiden i ett annat yrke än det hon hade vid
vårt möte, beskrev liknande scenario som Martina att hon behövde jobb och tog det som fanns
för tillfället. Carina sade att:
”Jag har egentligen en högre utbildning men när jag var färdig med utbildningen så fanns
det inga jobb. Jag ville börja jobba då, direkt efter att barnen fötts, och i äldreomsorgen
fanns det jobb så då blev det så”.
Jag har nu visat hur de gick till när de studerade kvinnorna började sitt yrkesliv och hur de
beskrev att yrket passade deras plan i livet.
Det som tydliggjorts i de två första avsnitten är hur de studerade kvinnorna gjort val för att
skapa ett hem till sin familj, hur de underhåller hemmet och planerar tillvaron med arbetstider
för att passa planen i deras liv.

5.2 Att ordna arbetet och vardagen efter värden
5.2.1 Yrke och yrkesstolthet
Detta avsnitt är till för att visa empiri som beskriver vad de studerade kvinnorna upplever som
värdefullt i arbete de valt. De studerade kvinnorna hade i regel arbetat många år på nuvarande
arbetsplats när vi träffades. Ofta hade de prövat flera arbetsplatser och verksamheter inom
yrket, men hos samma arbetsgivare. Kvinnornas berättelser var för det mesta lika på så sätt att
de hade samma beskrivningar om hur de uppskattade arbetsplatsens gemenskap. De allra flest
sade liksom Anna:
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”Det är många gånger som det känns som en familj på arbetet, både med kunderna som jag
känt länge, deras anhöriga och arbetskamrater som funnits med länge, det är det som gör att
man går till jobbet”.
Kvinnorna var för det mesta även överens om att de trivdes mycket bra med deras yrken på så
sätt att de uppskattade mötet med människor, att de fick möjlighet att göra skillnad för någon
som behövde. Martinas citat nedan ger en talande bild av hur flera berättade.
”Det är så trevligt att vara hos kunden och kunna rikta hela uppmärksamheten mot den
personen, att kunna göra det där extra för någon som gör att deras dag blir bra.”
”Att få hålla en hand eller torka en tår på någon som är ensam och ledsen och se att jag gör
skillnad är det som gör yrket till det bästa”.
Lisa och flera andra beskrev värdet i arbetet såhär:
”Att kunna ge dem min tid, att kunna sitta vid sängkanten när någon är orolig på natten är
guldvärt”.
Kvinnorna berättade även om flera sidor av arbetet som de inte upplevde som positiva.
Kvinnornas berättelser om dessa negativa förhållanden på arbetsplatsen tog stort utrymme
under våra samtal. Marias citat nedan sammanfattar vad flera av kvinnorna berättade.
”De administrativa arbetsuppgifterna är många fler nu än förr och de tar mycket tid från det
som vi faktiskt är där för att göra, det är stressande”.
Martina berättade om det som upplevdes negativt arbetet, liksom flera andra, att:
”Det är själva känslan av att de vi är där för kan bli besvikna och arga om vi gör fel eller
missar”.
Någonting som majoriteten av kvinnorna lyfte fram som negativt var arbetskamrater som
hade annan syn på hur arbetsuppgifter skulle göras och prioriteras. Maria, liksom flera andra,
gav berättelser i stil med citatet nedan.
”Jag får dubbelkollade att de gör det som de ska, framförallt de nya men även en del av de
gamla arbetskamraterna, annars lämnar de arbetsuppgifter. Till exempel så får ju jag ta hand
om tvättstugan när jag kommer för det går ju inte att jobba när den svämmar över med tvätt
som ska vikas”.
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Stina sade i ungefär samma resonemang som Maria att:
”Jag blir jätte trött av att dubbelkolla dem, om alla tog lika mycket ansvar i arbetet så skulle
vi orka jobba mer”.
I detta avsnitt har jag visat empiri som skildrar de studerade kvinnornas upplevelser av vad
som var värdefullt för dem i arbetet, deras yrkesstolthet. För att tydliggöra bilden av hur de
studerade kvinnorna ordnade tillvaron efter deras intressen och värden i livet handlar nästa
avsnitt om relationer med nära anhöriga.

5.2.2 Familj, barn och släkt
Genom att presentera empiri om kvinnornas familjeförhållanden tillförs nu mer kunskap om
de studerade kvinnornas livssituation och hur de ordnade tillvaron efter intressen och värden.
I kvinnornas beskrivningar om hur de planerade för att hemmet och familjen skulle fungera,
enligt deras planer, så fick berättelser om deras barns liv stort utrymme. Berättelserna
handlade om hur kvinnorna planerade hela sina egen tillvaro utifrån barnens tider med skola
och aktiviteter. Kvinnorna berättade även ingående om vad deras barn utbildade sig till, vad
de ville arbeta med och vilka aktiviteter de höll på med. Stinas citat nedan får tala för
kvinnornas beskrivningar om sina barns ambitioner i livet och hur dessa skiljde sig från deras
egna liv. Stina menade att:
”Barnen är mer djärva idag än vad vi var. De vill flytta härifrån och utbilda sig så fort de
kan”.
Utifrån kvinnornas berättelser framkom det att de ofta hade hjälp för att kunna ordna tillvaron
såsom de ville att den skulle vara. Något som kvinnorna hade gemensamt var deras berättelser
om hur svärmödrar ställt upp och hjälpt till med att ta hand om barnen när de var små. Jenny,
och flera andra, beskrev förhållandet enligt citatet nedan.
”Svärmor hjälpte till jätte mycket när barnen var små. Hon var ändå bara hemma,
sjukpensionär eller så arbetade hon helt enkelt inte”.
Stina gav ytterligare en beskrivning av den hjälp hennes svärmor erbjudit.
”Svärmor sov över hos oss varje gång Martin hade beredskap och jag jobbade natt för att
vara till hjälp om det skulle behövas.”
Vidare berättade hon att:
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”Svärmor kom och åt frukost tillsammans med oss efter att jag arbetat natt för att avlasta och
se till att barnen kom iväg till förskola eller skola på morgonen”.
De flesta av kvinnorna levde tillsammans med samma partner som de träffat under skoltiden
men några hade varit med om att familjekonstellationen ändrats under åren. Dessa kvinnor
lyfte därmed fram andra perspektiv på tillvaron som en familj kan befinna sig i. Några av
kvinnorna berättade därmed om är när de skiljde sig från deras man, pappan till deras barn.
Dessa kvinnor berättade att de fann lugnet när det bara blev hon och barnen hemma. Saras
citat nedan ger en samlad röst åt dessa kvinnors upplevelser av livet innan skilsmässan.
”Det går inte att ha det surret hemma också när man arbetar i detta yrke. Det måste vara
lugnt någonstans annars orkar man inte.”
”Innan när jag levde familjeliv med mannen och barnen så planerade jag hela mitt
arbetsschema efter att det skulle passa deras tider och för att lördagsmyset skulle bli av.”
”Barnen har blivit mer självständiga i och med att de har börjat få ta mer ansvar själva efter
skilsmässan. Det varit bra för både mig och barnen alla att bryta upp
familjekonstellationen.”
De kvinnor som hade varit med om att ändra familjekonstellationen hade för övrigt i stort sätt
samma berättelser som de andra kvinnorna om vad deras liv innehöll och vad de fyllde sin tid.
I detta avsnitt har jag lagt till kunskap om de studerade kvinnornas livssituation, med värden
och intressen, genom att tydliggöra deras familjeförhållanden. I nästa avsnitt presenterar jag
empiri som visar de studerade kvinnornas livsstil utifrån deras beskrivningar av ekonomiska
förhållanden.

5.2.3 Lön och konsumtion
I de föregående avsnitten blev bilden av de studerade kvinnornas arbets- och
familjeförhållanden tydliga. Detta avsnitt är till för att visa empiri som beskriver kvinnornas
förhållande till lön och konsumtion. Den ekonomiska aspekten av deltidsarbete kom i regel
tidigt på tal i våra samtal. Josefin var unik i denna samling kvinnor på så sätt att hon
framhävde vad hennes man arbetade med enligt citatet nedan.
”Min man är välutbildad, har ett bra jobb och tjänar bra med pengar så jag behöver inte
jobba mer än vad jag gör.”
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De flesta lyfte tidigt fram, precis som Josefin, att de inte behövde öka sin sysselsättningsgrad
på arbetet, ur ekonomisk synvinkel. De påpekade att de hade pengar så de klarade sig bra
ändå även att de fick prioritera bland utgifterna. De allra flesta av kvinnorna hade barn och de
lyfte fram ekonomiska vinster i och med att barnen blev äldre. Stina, såsom flera andra, sa att:
”Vi har så vi klarar oss nu och ekonomin kommer att bli jätte bra när barnen flyttar
hemifrån.”
Petra som var en av de kvinnor som hade vuxna barn och barnbarn bekräftade det som Stina
siade om hur den framtida ekonomin skulle bli.
”Jag har inte gått upp i tid sedan barnen flyttade. Jag behöver inte det för nu har vi jätte gott
om pengar.”
I sammanhanget när vi förde våra samtal kring ekonomi och deltidsarbete så var kvinnornas
resonemang att de var nöjda med deras situation. Värdet att arbeta mer och den inkomst det
skulle kunna ge var inte motiverande för att omprioritera deras val i livet. Genomgående i
kvinnornas berättelser om ekonomi var såsom Karins citat:
”Skulle jag vinna mycket pengar så skulle jag gå hem direkt och inte jobba en dag till.”
Även när vi kom att prata om ekonomi och framtiden så förde kvinnorna resonemang som
handlade om att de var nöjda med sin situation. Stinas citat talar för flera andra.
”Jag kommer inte att få mycket i pension men det kommer nog att lösa sig ändå. Ena
månaden säger de att vi som jobbar deltid inte kommer få någonting i pension men sen
ändrar de så jag tror att det blir bra.”
I berättelserna fanns även snarlika beskrivningar som innebar att de kände sig trygga i den
situation de befann sig i. Marias citat nedan får skildra flera kvinnors berättelser om
tryggheten som de kände inför den ekonomiska aspekten av deltidsarbete.
”Det är tur att barnen skaffar bra jobb så de kan försörja sin gamla mamma, såsom jag tagit
hand om dem, när pensionen inte räcker”.
Vi har nu fått kunskap om de studerade kvinnornas resonemang om ekonomiska aspekter i
förhållande till värden i livet.
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Tillsammans har dessa avsnitt gett en bild av hur de studerade kvinnorna fördelade sin tid
mellan arbetsuppgifter på arbete och mellan arbete, hem och familjeliv utifrån deras intressen
och värden. Det sista avsnittet är till för att skildra kvinnornas aktiva ställningstaganden i livet
i förhållande utifrån intresse och mål i livet.

5.3 Framtiden med tro och förtröstan
I tidigare avsnitt har bilden av hur de studerade kvinnornas start på vuxenlivet gick till och
hur deras livssituation fortlöpte med fördelning av tid utifrån intressen och värden. I detta
avsnitt visar jag därmed empiri som handlar om kvinnornas framtida planer. Kvinnornas
berättelser om framtiden startade oftast när våra samtal berörde delar av livet som de var
mindre nöjda med. När kvinnorna resonerade om vad de ville att framtiden skulle innebära för
dem så handlade samtalen ofta om utbildning eller att byta arbete. De flesta av kvinnorna
förde frågan om utbildning in i samtalet men Karins citat får visa deras ställningstagande.
”Jag har pluggat så länge så jag får inte ta mer studiemedel och så är jag för gammal
också”.
”När man pluggar så är man aldrig ledig och att det var just ledigheten som var fördelen
med att jobba, de lediga dagarna.”
De allra flesta såg alltså inte utbildning som en plan för framtiden att omsätta i handling. I det
fortsatta samtalet så blev därmed andra yrken som de inte behövde utbildning för att söka
någonting som de förde samtalet till. Kvinnorna hade flera berättelser om hur arbetsmiljön i
dessa andra yrken var, vilket inte tilltalade dem att förflytta sig till. Karin sade exempelvis att:
”De som arbetar i mataffär har det mycket sämre än oss när det gäller både arbetstider och
lön. De får slita många fler dagar i rad än oss innan de får vara lediga och arbetspassen är
längre och tyngre rent fysiskt.”
När kvinnorna konstaterat att utbildning och att byta yrke inte var något de ansåg skulle kunna
tillföra något värde i deras liv så börjad de berätta om vad de ville lägga sin tid på i framtiden.
De allra flesta berättade om planer för framtiden enligt Petras citat.
”Jag vill vara där och ställa upp för mina barn och barnbarn såsom min svärmor gjorde”.
Stina menade även i sammanhanget att:
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”Hoppas verkligen att barnen väljer att flytta hem igen efter studierna, eller helst inte flyttar
alls, så att jag kan få hjälpa till när de skaffar barn.”
Förutom att ordna framtiden på så sätt att de kunde ställa upp i familjesituationen för deras
barn och barnbarn så hade kvinnorna planer på något som kunde tillföra mervärde, nämligen
tid för intresse utanför hemmet. Förändringen som flera lyfte fram i våra samtal om framtiden
var därmed att de såg fram emot att resa. De flesta berättade om resor i linje med Stinas citat
nedan.
”Jag och min man ska resa när barnen flyttar hemifrån, det har vi prioriterat bort för
barnens dyra och tidskrävande fritidsintressen. Vi ska unna oss livskvalité.”
Detta avsnitt har visat de studerade kvinnornas intressen och mål, motiv till framtida val.
Nästa avsnitt innehåller en sammanfattning av detta kapitel som har gett underlag till analys.

5.6 Sammanfattning av resultat
Detta kapitel har visat empiri som gett en bild av hur de studerade kvinnorna beskrev deras
start på vuxenlivet, utifrån planen att skapa ett bra hem för barnen och skaffa ett arbete som
passade deras liv, deras livsstil med fortlöpande planering för att underhålla hem och
familjerelationer samt deras intressen och mål i framtiden. Empiri om de studerade
kvinnornas intressen, värden och mål i framtiden har i förhållande till den situation de befann
sig i vid våra möten skapat kunskap om deras aktiva ställningstagande. Kapitlet har gett
kunskap som använts som underlag till analys, enligt studiens syfte och frågeställningar, som
presenteras i kommande kapitel.
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6. Sociologisk analys
I detta kapitel analyseras studiens resultat i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna.
Genom denna analys skapas en förståelse till individers val av handlingar enligt studiens
syfte. Kapitlet är disponerat över tre avsnitt. De två första avsnitten besvarar studiens första
frågeställning och den andra frågeställningen besvaras i det tredje.
6.1 Teoretisk analys av empiri
6.1.1 Klassens sociala position
För att visualisera det sociala rummet börjar jag detta kapitel med avsnittet som handlar om de
studerade kvinnornas position på fältet. Enligt Bourdieu så har klasstillhörighet, som visar sig
i position på fältet, en avgörande funktion i konstruktionen av det sociala rummet. Avstånden
mellan positionerna, innebär skillnader mellan klasser, ramar in det sociala rummet. Enligt
Bourdieu så märks det sociala rummet ut genom yttre positionerna som betecknar klass i form
av ekonomiskt kapital eller kulturellt kapital. En faktor som enar de studerade kvinnorna är
deras generellt lågt intresse för att utbilda sig samt att de är nöjda med ekonomin, även att de
kunde tjänat mer pengar om de arbetade mer. Det som enade de studerade kvinnorna var även
deras val att inte flytta från orten de vuxit upp på och även av deras val att arbeta i
omvårdande yrke. Något som förtydligar bilden av det sociala rummet med de studerade
kvinnornas position och avstånd till andra klasser, som Bourdieu skriver, är deras egna
beskrivningar om vad deras barn har för livsstil med ambitioner till högre utbildning, att flytta
från orten och ha aktiviteter på fritiden. De studerade kvinnorna enades även genom deras
upplevelse av det sociala i arbetet, det som är värdefullt för dem. Värdet som kvinnorna
beskrev blev tydligt när de berättade om arbetsuppgifterna som tillkommit med åren, vilket
konkurrerar med det som de ansåg var värdefullt. Jag tolkar det som att de studerade
kvinnorna värderade det sociala i arbetet som delvis gjorde att de valde att stanna kvar och
inte gjorde förflyttning i yrkeslivet. Något som utmärkte de studerade kvinnornas klass
ytterligare var deras beskrivningar om hur de valt yrket då det passade deras familjesituation
genom att de kunde arbeta deltid. De studerade kvinnorna värdesatte därmed det sociala i
arbetet med förhållanden som enligt min tolkning kunde liknas vid det som de värderade
högst det vill säga familjekänslan, en måttstock för önskvärda relationer som Bourdieu
skriver. De studerade kvinnornas klass visade sig även i deras beskrivningar om hur de
utförde handlingar som möjliggjorde att barnen och barnbarn kunde visats mindre tid i
barnomsorg, ha fritidsaktiviteter och maten på bordet när de kom hem. Fritidsintresset som de
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studerade kvinnorna lyfte fram, att ta hand om hemmet, visade en annan faktor för deras
klass. Jag tolkar de studerade kvinnornas val att arbeta deltid som ett sätt att underhålla
hemmet och familjekänslan. Jag tar stöd i min analys av Bourdieus beskrivning av hemmet
som en viktig symbol för de värdefulla familjerelationerna för att säkra återskapande av klass.
Bourdieu skriver om att familjen har en överordnad funktion att hålla ihop medlemmarna
genom rituella och symboliska handlingar vanligen utförda av kvinnor. Genom de studerade
kvinnornas berättelser om hur de utförde och prioriterade sysslor i hemmet, som enligt min
tolkning kan likställas med Bourdieus beskrivning av symboliska handlingar, bekräftar deras
roll som bevarare av rådande förhållanden. Min tolkning är att de studerade kvinnorna ansåg
att deras relation med deras svärmödrar hade en avgörande påverkan på familjekänslan, en
social verklighet som de planerade att rekonstruera tillsammans med sina barnbarn.
Jag har nu tydliggjort min analys av de studerade kvinnornas sociala position, habitus och
innehav av kapital. Enligt Bourdieu är dessa konstruerande faktorer för det sociala rummet
som skapar strukturer vilka är vägledande för människors val. Min analys är att de studerade
kvinnornas habitus synliggjordes genom deras prioriteringar och handlingar med syfte att
underhålla familjerelationer och hemmet, det sociala kapital som de värdesatte och bevarade.
Jag har nu svarat på frågeställningen om hur de studerade kvinnorna beskrev sin
klasstillhörighet. I nästa avsnitt visar jag min analys av de studerade kvinnornas funktion som
aktiv i sina ställningstaganden utifrån deras beskrivningar om historia och framtidsplaner.
6.1.2 Positionering – ett aktivt ställningstagande genom livet
Detta avsnitt är till för att redogöra för min analys av kvinnornas strategiska och aktiva
ställningstagande i förhållande till social position, intressen och mål i livet, vilket Bourdieu
beskriver som en processliknande kedja. Min analys är att det studerade kvinnorna gjorde val
i livet både med tanke på inflytande av deras klass, innehav av kapital, men också under
påverkan av egna och samhällets intressen. Grunden till min analys är att deras position på
fältet inte förflyttat sig nämnvärt då deras liv i stort sätt hade samma innehåll som det hade
från och med att de träffade sina partners. Oavsett om familjekonstellationen hade förändrats
genom skilsmässor eller genom att barnen blivit äldre så höll sig innehållet i deras liv
konstant. Kvinnornas berättelser om sina framtidsplaner, där de berättade att de avsåg att
återskapa familjekänslans stärker min tolkning, visade att de var aktiva i sina
ställningstaganden. Min analys är i linje med det som Bourdieu skriver om individers
levnadsbana som skapar en process av ständiga positioneringar genom aktiva
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ställningstaganden utifrån objektiva strukturer och egna intressen. Kvinnornas berättelser om
deras framtidsplaner visar att de vill ställa upp för sina barnbarn och att de har deras
svärmödrar som förebilder för hur de planerar att handla. De studerade kvinnornas
framtidsplaner handlade därmed i stort sätt om att fortsätta att fördela sin tid på samma sätt
mellan hem, arbete och familj. Jag tolkar därmed kvinnornas berättelser som att de var aktiva
i sina ställningstaganden och inte lät sig påverkas nämnvärt av vad som skedde i angränsande
rum. Jag ser på deras val på så sätt att de studerade kvinnorna ständigt var aktiva i sina
ställningstagande att positionera sig utifrån deras intresse och mål att underhålla
familjekänslan och återskapa strukturer. Utifrån min tolkning av kvinnornas berättelser
skymtas individuella skillnader mellan kvinnorna vilket, enligt Bourdieu, skulle kunna
innebära att det finns möjligheter till att spänningstillstånd på fältet kan uppstå och skapa
förflyttningar. Ett exempel på en individuell skillnad var att en av kvinnorna hade en högre
utbildning som gett henne möjlighet att göra förflyttningar i arbetslivet men valt att stanna
kvar. Då ingen av kvinnorna uppvisade handlingar som innebar skillnad i positionering på
fältet så tolkar jag deras aktiva ställningstagande, att agera, som bevarande av strukturer i linje
med Bourdieus beskrivning av klasstillhörighetens strukturerande funktion. Bourdieu
beskrivning av tillhörighet till en specifik familj, med normer som lärts in individuellt och
kollektivt, omsätts generation för generation och därmed återskapar individernas sociala
verklighet.
Jag har nu redogjort för min analys av hur de studerade kvinnorna var aktiva och strategiska i
sina beslutsfattande utifrån deras planer och mål i framtiden. I nästa avsnitt sammanfattar jag
kapitlet.

6.2 Sammanfattning av analys
I detta avsnitt sammanfattar jag analyskapitlet och svarar därmed på studiens syfte. Kapitlets
innehåll var strukturerat efter studiens frågeställningar med de begrepp som är bärande i den
teoretiska modellen för konstruerande av det sociala rummet. Det som framkommit är att det
skulle kunna vara så att de studerade kvinnornas klasstillhörighet hade en vägledande
funktion över deras val i livet, vilket de visade genom sina prioriteringar och handlingar att
underhålla familjekänslan. De studerade kvinnornas framtidsplaner var i linje med de val de
gjort tidigare i livet vilket tyder på att de var aktiva i sina ställningstaganden att bevara
strukturer på fältet. Strukturer som kan föras över till nästa generation. Nästa kapitel
tydliggörs studiens slutsatser och avslutas med reflektioner över materialet och metoden.
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7. Diskussion och reflektion
Förståelsen för varför kvinnor i omsorgsarbete ofta väljer att arbeta deltid handlar om deras
klasstillhörighet med tillhörande normer och värderingar som förts över generation från
generation. I detta kapitel kommer jag att föra ett resonemang som leder fram till svar på
studiens två frågeställningar, studiens centrala slutsatser, och svara på studiens syfte. Jag
avslutar med reflektioner över materialet och metoden.

7.1 Generativa motiv, val och handlingar
Jag kommer nu att föra ett resonemang som leder fram till studiens centrala slutsatser.
Studien inleddes med en beskrivning av utmaningen som samhället står inför, med stor brist
på arbetskraft inom vård- och omsorgsarbete, vilket skapade ramen för det problem som
studiens resultat kunde bidra med kunskap till. Syftet med studien var därför att förklara vad
som gör att kvinnor i omsorgsarbete ofta väljer att arbeta deltid. För att skapa förståelse för
individers val i livet, enligt studiens syfte, var det därför viktigt att få en bild av de människor
som vanligtvis bemannar dessa arbetsplatser. Då Bourdieu menar att individers val är
påverkade av klassens historia och nutid så målades därmed en bild upp av hur förändringen i
de studerade kvinnornas liv kan ha sett ut. Utgångspunkten var Rosengrens skildring av
kvinnorna i Asketorp på 80-talet. Därmed blev de studerade kvinnornas beskrivning av deras
klass en av de två frågeställningar som skulle svara på studiens syfte. I inledningen så lyftes
den studerade klassens förändring, under 80-talet, fram genom Rosengrens beskrivning av
erfarenheter och referensramar som hade ändrats i och med att deras barn blev vuxna och
även yrkeslivet. Förändringarna hos kvinnorna i Rosengrens studie gällande deras arbetsliv
handlade om att hemmafruar hade blivit förvärvsarbetande och de som tidigare arbetat några
timmar hade ökat sin sysselsättningsgrad. Förändringen i dessa kvinnors liv var i linje med det
som hände i samhället då vårdsektorn behövde arbetskraft, en liknande situation som dagens
samhälle står inför. För att förstå klasstillhörighetens påverkan på de studerade kvinnornas val
att fortsätta arbeta deltid, när samhället behöver dem som mest, valde jag därmed arbetat med
studiens andra frågeställning. Den andra frågeställningen handlade om de studerade
kvinnornas framtidsplaner som tillsammans med kunskap om deras historia svarar på studiens
syfte. Härnäst svarar jag på studiens frågeställningar och syfte.
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7.1.1 Hur de studerade kvinnorna beskrev sin klasstillhörighet
Det som blev tydligt var att klasstillhörighet har betydelse för de studerade kvinnornas val att
arbeta deltid. Det som enade de studerade kvinnorna som klass syns i deras intresse för
omvårdande av relationer. Kvinnornas berättelser om deras val av yrke och vad de värdesätter
i arbetet det vill säga det omvårdande av relationer, som de beskriver kan liknas vid
familjeförhållanden, gör att jag tolkar det som att detta är något de värderar högt. Kvinnornas
livsstil i övrigt innebär att underhålla hemmet som en stabil punkt för familjen att samlas på.
Deras intresse handlar om att se till att barnen har möjlighet att vara hemma istället för i
barnomsorg och att de har tillgång till fritidsaktiviteter, ett ordnat hem, samt nära relation med
sin farmor. Jag tolkar de studerade kvinnornas prioriteringar och handlingar som symboliska
för att bevara den känsla av varaktighet, stabilitet och samvaro som familjerelationerna
innebär för dem det vill säga familjekänslan. Eftersom studien konstaterat att klassens värden,
val och handlingar är generativt då det lärs in både individuellt och kollektivt så kan jag
därmed se en förklaring till de studerade kvinnornas val i livet att arbeta deltid.

7.1.2 Hur de studerade kvinnorna beskrev sina ställningstaganden och framtidsplaner
Min tolkning är att de studerade kvinnorna gjorde val i livet utifrån målet att bevara och
överföra klassens kapital, med familjekänslan, till nästa generation. Det som framkommit är
att de studerade kvinnornas klasstillhörighet hade en vägledande funktion över deras val i
livet, vilket de visade genom sina prioriteringar och handlingar att underhålla familjekänslan.
De studerade kvinnornas framtidsplaner var i linje med de val de gjort tidigare, utifrån
intressen och mål i livet, vilket tyder på att de var aktiva och strategiska i sina
ställningstaganden att bevara strukturer på fältet. Strukturer som kan föras över till nästa
generation.
Studiens slutsats är att förståelsen för varför kvinnor i omsorgsarbete ofta väljer att arbeta
deltid handlar om deras klasstillhörighet med tillhörande normer och värderingar som förts
över generation från generation. De normer och värderingar som strukturerar deras val och
handlingar innebär att bevara familjekänslan med den stabilitet, varaktighet och samvaro som
ett ordnat hem och relationer med nära släktingar innebär för den studerade klassen.
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7.2 De studerade kvinnorna och det ”moderna” samhället
Under arbetet med studien har jag reflekterat över hur den studerade klassen utmärker sig i
förhållande till det som karaktäriserar människan i det moderna samhället. I och med att
Bourdieus skriver att klassers egenskaper och karaktäristiska särdrag blir tydliga i förhållande
varandra så blir de studerades beskrivningar av deras egna barn intressanta. Kvinnorna målade
upp en bild av deras egna barn med intressen, utbildning och mål i livet som är helt i linje
med det folk som sätter prägel på dagens moderna samhälle. Skillnaderna visade sig i att
kvinnorna inte flyttade till staden, de intresserade sig inte för att göra yrkeskarriär, att arbeta
mer eller konsumera mer. Dessutom visade de tydligt att de valde att stanna kvar i deras
omvårdande yrke och att de bejakade fritiden. Skillnader visade sig också i att de inte använde
barnomsorg i den utsträckning som, jämförelsevis, många i dagen samhälle gör och de
betonade vikten av släktbanden och familjekänslan där deras svärmödrar verkar vara viktiga
nyckelfunktioner i återskapande av klass. Det som också utmärkte de studerade kvinnorna, i
deras specifika klass, var att de inte är individualister i den bemärkelse som präglar individer i
dagens samhälle. Om vi utgår ifrån bilden av vad som driver den moderna individen, vad hen
värderar så skulle det kunna handla om ekonomi, konsumtion och attraktiva karriärvägar.
Intressant är just de studerade kvinnornas resonemang om ”de nya” medarbetarna som inte
utförde eller prioriterade arbetsuppgifter såsom de själva gjorde, vilket skulle kunna vara ett
kvitto på individer som styrs av andra värderingar finns i dessa yrken. Det blir tydligt att ju
närmre individer befinner sig i det sociala rummet så förstår de sig på varandra bättre med
tanke resonemanget om prioriteringar och värderingar. Eftersom vi sett hur det sociala
rummet fungerar och återskapande av klass kan gå till så blir det tydligt att det kommer att
finnas skillnader mellan grupper och individer. Det skulle vara intressant att på ett djupare
plan undersöka individuella skillnader inom den studerade klassen för att synliggöra
eventuella förändringar för arbetarklassen i stort. En tanke som dykt upp under arbetet med
studien är hur de studerade kvinnorna beskrev att saker och ting löser sig genom deras tilltro
till familjekänslan. Framförallt blir detta resonemang tydligt i samtal om deras ekonomiska
förutsättningar i framtiden då de nämner sina barn som kan ta hand om dem samt hur de har
ordnat att upprätthålla tillvaron genom att förlita sig till att svärmor hjälpte till. Ett
konstaterande som jag gör i sammanhanget är hur strategiskt familjekänslan ordnas i syfte att
bevara och återskapa arbetarklassens mönster. I och med detta konstaterar jag att för att denna
klass ska göra förflyttningar mot att ändra förhållandena som strukturerar deras val så tror jag
att samhället behöver arbeta lika strategiskt. Ett sätt för samhället att öka möjligheterna att
förändra klassens strukturer skulle kunna vara att attrahera dessa kvinnor att utbilda sig. Då
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forskning på området visat är att högutbildade par som arbetar lika mycket även har lättare att
ha lika värderingar kring hur sysslor i hemmet ska fördelas. Jag tror även att arbetsgivare på
ett bättre sätt kan lyfta fram motiverande faktorer, såsom det sociala och omvårdande i
arbetet, som kan öka intresset att omvärdera sina val. Någonting som även lyfts fram i
forskning på området och som jag sett vid intervjuerna i denna studie är att kvinnorna
beskriver att deras arbetsmiljö som dålig och att de inte upplever att de hinner med hem och
familj. Därmed skulle förmodligen arbetsmiljön i omsorgsarbeten kunna ändras för att bättre
stämma överens med kvinnornas livssituation, vilket skulle kunna leda till ändrade strukturer
och att värdet av arbetslivet kunde ökas. Om vi avslutningsvis ska se till de trender som
skymtas i samhället vid förändring så är det ju perioder av osäkerhet följt av stabilitet. Jag vill
tänka på dessa perioder såsom att utveckling sker i samspel mellan ytterligheter och i detta
fall att den studerade klassen nu är i deras period av osäkerhet och ”den moderna” klassen
befinner sig i stabilitet. Kanske är det så att de studerade kvinnorna inte identifierar sig med
den klass som dominerar samhällets bild idag och att de därmed visar sitt ställningstagande
till denna ytterlighet genom att visa sin position genom att göra val tvärtemot. Val som skulle
kunna beskrivas som maktutövande i och med att samhället behöver deras arbetskraft. Min
reflektion är att det skulle kunna vara så att den studerade klassen har att vänta en period av
stabilitet, såsom på 80-talet, då deras tillvaro var förutsägbar och de kände sig säkra i sina val.
Om utvecklingen kommer till att leda till att dessa ytterligheter av klasser kommer att närma
sig varandra på det sociala fältet är något som vore intressant att följa.

7.3 Reflektioner över det insamlade materialet
I detta avsnitt framför jag mina reflektioner om det insamlade materialet. I materialet kan jag
se vissa individuella skillnader mellan kvinnorna inom samma position men jag tolkar inte att
de handlar utifrån ambitionen att faktiskt göra förflyttningar. Det kan ha funnits mer
information att inhämta ifrån dessa kvinnor som skulle kunna lett till djupare analys av
klassens möjligheter till förflyttningar. I efterhand reflekterar jag över hur jag kunde ha ställt
följdfrågor vilket skulle kunna tillfört studien ytterligare perspektiv på individuella skillnader
inom klassen. Jag konstaterar dock att metod och intervjumaterial har passat bra på så sätt att
det varit underlag till möjlig förklaring enligt studiens syfte.
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Bilaga: Intervjuguide
Frågeområde: Familjeförhållanden
1. Ålder, civilstånd, barn, barnens ålder
2. Egen utbildning
3. Partners utbildning och yrke
3. Boende
4. Ekonomi

Frågeområde: Fritidsintressen, hälsa och livsstil
5. Push/pull-faktorer i privatlivet? Ex.
- träning, att umgås med vänner, kulturella aktiviteter
- laga mat, underhålla hemmet
- barnens aktiviteter

Frågeområde: Arbetsförhållanden
7. Sysselsättningsgrad
8. Push/pull-faktorer i arbetet? Ex.
- socialt belönande?
- mentalt stimulerande?
- fysiskt påfrestande?

Frågeområde: Attityder
9. I vilken grad har man positiv attityd till arbetet?
10. I vilken grad vill man ha mer utrymme för privatlivet?
11. I vilken grad känner man sig överflödig eller inte behövd i arbetslivet?
12. I vilken grad man arbetar av ekonomiska skäl?
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Frågeområde: Övrigt
13. Framtidsplaner
14. Mål
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