
   
 

 PSYKOLOGI 61-90 hp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skuld hos mödrar 
– en fenomenologisk jämförelse av brittiska och svenska mödrars 

skuldbeskrivning 
 

 

 

 

 

 

Johanna Öhrlund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uppsats 15 hp 

Vårterminen 2012 

Handledare: Anna Herbert 

Examinator: Sofie Walter 

Institutionen för pedagogik, psykologi  

och idrottsvetenskap 



 2 

 

Abstrakt 

Uppsatsen syfte var att jämföra hur svenska och brittiska mödrar beskrev fenomenet skuld.  

Undersökningen är en fenomenologisk studie som bygger på ostrukturerade intervjuer där 

huvudfrågan löd; ”Can you describe a situation in which you have experienced feelings of 

guilt?”. 

Målgruppen var brittiska arbetande mödrar som var sambo eller gifta med barnets/barnens far. 

Resultatet av de brittiska kvinnornas intervjuer kom sedan att jämföras med en svensk 

fenomenologisk studie (av Elvin-Nowak, 1999) på samma ämne. Detta för att undersöka om 

det fanns skillnader i sätten skuld beskrevs av mödrarna i de båda länderna. I båda studier 

användes EPP-metoden för fenomenologiskt behandling av insamlade data. 

Resultatet indikerade att det fanns både likheter och skillnader i hur skuld beskrevs av 

kvinnorna i de två länderna. 

Studien visade att kvinnorna i Sverige och Storbritannien beskrev skuldkänslor på liknande 

vis då det kom till skuld rörande egna behov, skuldkänslor i relation till andra samt då de bröt 

mot sina principer eller föreställningen om sig själv. 

En viktig skillnad tycktes vara hur de brittiska kvinnornas skuld så tydligt kunde kopplas till 

valet att arbeta utanför hemmet, vilket de svenska kvinnorna inte rapporterade. 

De svenska kvinnorna verkade uppleva ambiguitet och konflikt kring sina antagna roller, detta 

kunde enligt författaren inte skönjas i de brittiska kvinnornas skuldberättelser. 

Kulturella faktorer som könsroller i samhället, jämställdhet och sociala policys kom till stor 

del att inverka på vad kvinnorna kände skuld inför. 

 

Nyckelord: Skuld, Arbetande mödrar, Skuldbeskrivning, Kultur, Fenomenologi, 

Storbritannien, Sverige 
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Introduktion 

Studiens syfte var att jämföra hur svenska och brittiska mödrar beskrev egenupplevd skuld.  

Genom att jämföra svenska och brittiska kvinnors beskrivningar av skuld kan man undersöka 

vad som eventuellt skulle kunna tänkas vara kulturbundet då det gäller fenomenet skuld och 

vilka psykologiska reaktioner och förhållningssätt som brittiska och svenska mödrar delar. 

En fenomenologisk ansats anses vara passande då det är själva skuldbegreppet som 

undersöks. Genom att undersöka förståelse av skuld kan man lära sig mer om vad som är 

gemensamt för alla människor samt vad som är specifikt för en nation. 

Inspirationen till studien kom från en svensk undersökning av Elvin-Nowak (1999). Elvin-

Nowak undersökte med hjälp av en fenomenologisk ansats hur svenska kvinnor beskrev 

egenupplevd skuld. Författaren till undersökningen med de brittiska mödrarna kom att 

anamma liknande arbetssätt som Elvin-Nowak (1999). 

 

Välfärdsystemen i Sverige och Storbritannien skiljer sig åt såväl som synen på kön, könsroller 

och vad som anses vara individens, respektive samhällets ansvar (Strandh & Nordenmark, 

2006) 

Mödrar i Storbritannien arbetar mindre än svenska mödrar gör (Nationmaster), varför man 

kan anta att attityder till yrkesarbetande och modersrollen skiljer sig åt mellan länderna. Detta 

skulle i sin tur kunna kan tänkas vara väsentligt då det kommer till kvinnors beskrivning av 

skuld.  

Rollkonflikt kan komma att få betydelse för studien då detta står i samspel med både 

könsroller och skuldkänslor. 

 

Studien bygger på frågeställningen: Beskriver brittiska och svenska arbetande mödrar skuld 

på liknande sätt? 

 

Bakgrund 

Skillnader mellan Storbritannien och Sverige 

Wallbott och Scherer (1995) klassificerar Sverige som ett individualistiskt land som inte 

accepterar ojämlik distribution av makt samt mäter en låg nivå av osäkerhetsundvikande. 

Strandh och Nordenmark (2006) menar att Sverige representerar en välfärdsmodell som 

använder sig av ”family-friendly” policys för att minska pressen från arbetsmarknaden eller 

hushållet för individen. ”Family-friendly” policys innebär subventionerade 

barnomsorgskostnader, rättigheter för föräldrar, arbetsförkortning eller betald ledighet vid 
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vård av sjukt barn (Strandh & Nordenmark, 2006). Storbritannien representerar en liberal typ 

av välfärdsregim där marknadsledande lösningar föredras över statens inblandning, 

barnomsorg ses som ett privat ansvarsområde som bör lösas med hjälp av den barnomsorg 

som finns tillgänglig på den öppna marknaden (privata alternativ- mitt tillägg), deltidsarbeten 

finns men är oftast lågavlönade och medför sämre arbetsvillkor (Strandh & Nordenmark, 

2006). Välfärdsystemet i Storbritannien är till stor del behovsbeprövat och riktat mot de mest 

behövande i samhället (Strandh & Nordenmark, 2006). 

 

Modersrollen 

Elvin-Nowak och Thomsson (2001) menar att kvinnor i Sverige måste konstruera sin 

modersroll utifrån den rådande diskursen som förespråkar jämlikhet mellan könen, men att 

verkligheten ser annorlunda ut då jämlikhet mellan könen inte ännu är ett realiserat faktum. 

I Storbritannien faller det tidiga ansvaret för barnet på modern då man inte har könsneutral 

lagstiftad föräldraledighet (directgov). Det finns i det brittiska samhället en tendens att 

markera könsskillnader t.ex. genom att skilja pojkar och flickor åt i utbildningssammanhang. 

Författaren upplever att debatten rörande jämställdhet, är mer frekvent i Sverige än debatten i 

Storbritannien. Det finns således skäl att tro att modersrollen i Storbritannien konstrueras 

utifrån en diskurs olik den svenska. 

 

Jämställdhet i Sverige och Storbritannien 

Statistik från 2001 (Nationmaster) anger att 76 procent av svenska mödrar med barn under 6 

år arbetar. Samma källa rapporterar att 55 procent av Storbritanniens mödrar med barn i 

samma ålderskategori arbetar. 

I Sverige har sedan 1970-talet den officiella policyn och ideologin varit att aktivt uppmuntra 

jämställdhet mellan män och kvinnor i alla sektorer inom samhället (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2001). Lagstiftning i Sverige har ämnat påverka könsstrukturer i samhället samt 

inom familjen, där föräldraledighet för både män och kvinnor kan ses som ett exempel (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2001). 

I Storbritannien är barnomsorg och föräldraledighet inte subventionerat på samma vis som i 

Sverige, det finns olika bestämmelser för vilka dina rättigheter som förälder är beroende på 

om du är man eller kvinna 

(http://www.direct.gov.uk/en/parents/moneyandworkentitlements/parentalleaveandpay/dg_10

029398). 

http://www.direct.gov.uk/en/parents/moneyandworkentitlements/parentalleaveandpay/dg_10029398
http://www.direct.gov.uk/en/parents/moneyandworkentitlements/parentalleaveandpay/dg_10029398
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Traditionellt sett har många brittiska kvinnor lämnat arbetslivet bakom sig då de skaffat barn 

för att (åtminstone tillfälligt) ansvara för hem och barnomsorg. Greenstein (1995) fann att 

kvinnor som värderade traditionella könsroller inte upplevde konflikter mellan arbete och hem 

lika starkt som de kvinnor som hade en icke traditionell syn på könsroller.  

Moen & Yu (2000) tycktes se att par som hade en traditionell arbetsfördelning i hemmet 

upplevde färre konflikter mellan hem- och arbetsliv and de med annan arbetsfördelning. 

Strandh & Nordenmarks (2006) studie tycks styrka både Greenstein (1995) samt Moen & Yus 

(2000) resultat. 

 

Fenomenologin 

Fenomenologin bygger på Edmund Husserls (1859-1938) idéer, han tog avstånd från 

naturvetenskapliga idéer som menade att absolut sanning kunde uppnås genom rationalitet 

och logik (Wedin & Sandell, 2004). Istället menade Husserl att kunskap förekommer i teori-

fria medvetandeakter där medvetandets riktning är det huvudsakliga (Christensen, 2010, sid. 

28).  

Husserl menade att man måste överge sina och andras etablerade idéer för att nå vad han 

kallade en ”transcendental” attityd då man söker kunskap om ett fenomen. 

Inom fenomenologisk psykologi försöker man utforska subjektets livsvärldar genom att 

undersöka individens egna erfarenheter av ett fenomen (Wedin & Sandell, 2004).  

Fenomenologin ser det som sin uppgift att beskriva snarare än att förklara och analysera 

(Kvale, 1997, sid.55). 

Det är dock inte så enkelt som att ta individens berättelse så som den berättas och anta den 

som sanning. Det är den fenomenologiska forskarens uppgift att klargöra den berättelse eller 

text (som man ofta kallar subjektets historia för) och bena ut vad som är meningsfullt och vad 

det innebär för förståelsen av det fenomen som undersöks (Kvale, 1997). 

 

Hermeneutisk ansats inom fenomenologin 

Hermeneutik innebär att tolka den information som vår forskning ger. Det handlar alltså inte 

om att kvantifiera eller falsifiera de uppgifter vi inhämtar utan att tolka vad dessa uppgifter 

betyder då vi tar hänsyn till de sammanhang de förekommer i (Thurén, 2007). Hermeneutisk 

ansats används då vi vill förstå eller beskriva ett fenomen för att på så sätt inhämta mer 

kunskap och bygga vidare på vår förståelse av ett fenomen (Thurén, 2007). 

Karlsson (1993) påpekar hur EPP-metoden (Empirical Phenomenological Psychological 

Method), som användes i denna studie, har hermeneutiska inslag då forskarens förförståelse är 
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viktig för tolkningen samt för forskarens förståelse av hur de individuella delarna av texten 

ska förstås utifrån texten som helhet. 

Heidegger kom att utveckla fenomenologin till att omfatta den mänskliga livsvärlden (Kvale, 

1997) och kom till skillnad från Husserl att inkludera tolkningen eller hermeneutiken. 

Gadamer och Ricoeur kom att ytterligare utveckla den hermeneutiska inriktningen till det som 

idag brukar kallas den tolkande fenomenologin där utrymme ges åt förförståelsen utifrån 

faktorer som kontext, historia och existens (Hedelin, 2001).  

Karlsson (1993) menar att EPP-metoden innehåller ett tolkande moment då han framhäver 

vikten av forskarens förförståelse av fenomenet. Vidare menar Karlsson (1993) att det är 

forskarens tolkningar som lyfter texten en nivå och att man på så sätt kan börja analysera vad 

som är det meningsbärande. 

Kritik kan riktas mot hermeneutiska metoder då intersubjektiviteten är svår att kontrollera då 

tolkningen påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse samt av kontexten (Thurén, 

2007). 

 

Teori 

Teorier om skuld 

Skuld sågs av Freud som överjagets konflikt med detets impulser. Det var då jaget gav efter 

för drifterna som överjaget förbjudit som skuld uppstod (Barret, 1995). 

Melanie Klein menar (mycket förenklat) att skuld handlar om en kamp mellan känslorna 

kärlek och hat och vår förmåga till gottgörelse. Skuld uppstår då vi, hos oss själva, upptäcker 

impulser av hat mot någon vi älskar. Vi känner skuld då vi inser att vi haft onda fantasier om 

ett gott objekt, t.ex. de fantasier spädbarnet har om det ”onda bröstet” som inte tillfredställer 

såsom barnet önskar (Klein, 1937).  

Klein menar att kampen mellan kärlek och hat finns hos oss redan från spädbarnsålder, dessa 

konflikter och svårigheter som kampen innebär, bär vi med oss under våra liv. De tidiga 

mönster av hur väl vi lyckats gottgöra för de onda fantasierna kommer att spela en roll då det 

gäller hur människan kommer att uppfatta och hantera skuld (Klein, 1937). 

George Kelly (1905-1967) menar att skuld uppkommer då man medvetet avviker från sina 

kärnbegrepp eller föreställningar om något (Tamm, 2002). Enligt Kellys ”personal construct 

theory” förstår människan sin värld utifrån olika begrepp eller konstruktioner. Utifrån dessa 

kategoriserar och tolkar människan världen för att förstå sig själv och sin omgivning. Skuld 

skulle enligt Kelly således uppstå när man som person inser att man inte är den person man 
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trott sig vara (Tamm, 2002). Till skillnad från Freud menar Kelly att skulden inte är 

bestraffande (ibid.). 

Erik Homburger Eriksons teorier om skuld går tillbaka till hans teori om människans 

livscykel. Erikson talade om människans åtta utvecklingsfaser och att dessa är en produkt av 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer (Tamm, 2002). 

Det är i fas 3 då barnet är mellan 4-7 år som konflikten mellan initiativförmåga och 

skuldkänslor dyker upp. Barnets sociala värld har nu utvidgats och barnet börjar identifiera 

sig med olika roller inom samhällets sociala system (Tamm, 2002). I denna fas får den 

symboliska leken stort utrymme då barnet tränar sig att hantera olika känslor. Erikson menar i 

korthet att personligheten formas utifrån individens förmåga att hanterar de konflikter som 

uppstår i samband med utvecklingsfaserna (Tamm, 2002). 

 

Roller 

Socialpsykologin menar att de roller vi antar som en del av de sociala sammanhang vi deltar i 

är viktiga då det kommer till vårt beteende. Vi förändrar vårt beteende i enlighet med den roll 

vi antagit i sammanhanget (Aronson, 2008). 

Det är viktigt att poängtera att en roll innefattar antaganden och förväntningar angående 

beteende eller positionering för den antagna rollen (Biddle, 1986). 

En person kommer, i rollen som förälder, att identifiera sig med andra föräldrar och anta de 

sociala normer som råder i dessa sammanhang. På arbetet förändras dennes sätt att vara då 

personen antar sin yrkesroll och de värderingar och normer som är förenliga med denna miljö. 

Problem uppstår då dessa normer och värderingar inte är förenliga med varandra. Inom 

socialpsykologin talar man om att kognitiv dissonans uppstår då våra tankar, idéer och åsikter 

går isär (Aronson, 2008). Personen känner då en obehaglig känsla som följs av ett behov att 

reducera obehagskänslan vilket innebär att en eller flera av de åsikter eller idéer som inte är 

kompatibla måste förändras eller att nya måste antas, för att på så sätt bli av med obehaget de 

motstridiga värderingarna eller åsikterna orsakar (Aronson, 2008). 

 

Tidigare forskning 

Skuldforskning 

Mycket av den forskning som finns att ta del av undersöker skuld i samband med biologisk 

kön eller könsroller (t.ex. Benetti-McQuoid & Bursik, 2005; Ferguson & Crowley, 1997; 

Etxebarria, Ortiz, Conejero, Pascual, 2009). 
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Skuldforskning fokuserar också på hur vissa egenskaper eller tendenser i personligheten som 

kan sammankopplas med skuld (se t.ex. Silfver, Helkama, Lönnqvist & Verkasalo, 2008; 

Tangney, 1990; Etxebarria, Ortiz, Conejero & Pascual, 2009).  

Det finns också mycket forskning som fokuserar på att definiera och åtskilja känslorna skuld 

och skam (t.ex. Barret, 1995; Kubany & Watson, 2003; Niedenthal, Tangney & Gavanski, 

1994; Tangney, 1995). 

Då bakgrundsinformation söktes vid studien början upptäckte författaren väldigt lite forskning 

som fokuserar på mödrars generella skuldbeskrivningar. De studier som fanns att tillgå 

beskrev mödrars skuld under specifika omständigheter, t.ex. ätstörningar eller i förhållande 

till sjukdom, forskning som fokuserade på skillnader mellan mödrar och fäders skuld fanns 

även att tillgå. 

Forskare och filosofer har länge debatterat vad skuld innebär för människan, trots detta finns 

ingen allmängiltig definition av begreppet skuld (Elvin-Nowak, 1999).  

Skuld förknippas ofta med skam då känslorna i vissa fall kan överlappa varandra men de 

flesta forskare är idag överens om att det rör sig om olika känslor (Elvin-Nowak, 1999). 

Helen Block Lewis definition från 1971 av känslorna skuld och skam (i Ferguson & Crowley, 

1997; Barret, 1995; Tangney, 1995) samt Lewis distinktion mellan känslorna verkar ha 

påverkat mycket av dagens forskning. Lewis menar att skam rör självet och att fokus ligger på 

att ”Jag gjorde något dåligt” vilket ska jämföras med skuldens ”Jag gjorde något dåligt”. 

Skuld rör alltså handlingen i sig (eller ickehandlingen) medan skam rör självbilden (Tangney, 

1995). 

Vissa forskare (Elvin-Nowak, 1999; Kitayama, Markus & Matsumoto, 1995; Tangney, 1995) 

har funnit att skuld är beroende av en relation, och att det är ansvaret inför relationen eller 

snarare bristen eller felandet i personens handling eller icke-handling som leder till skuld. 

Enklare förklarat så drabbas vi av skuld då vi ångrar något vi gjort/sagt eller inte gjort/sagt 

eller då vi är oroliga över hur vårt beteende påverkar dem runt omkring oss (Silfver et al. 

2008). 

 

Kubany och Watson (2003, sid.53) menar att skuld sett ur ett fenomenologiskt synsätt ska 

förstås som: 

 ”…an unpleasant feeling with accompanying beliefs that one should have 

thought, felt, or acted differently (with implications of responsibility, wrongdoing, and/or 

insufficient justification).” 
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Mycket av den forskning som finns att ta del av angående skuld (t.ex. Benetti-McQuoid & 

Bursik, 2005, Barrett, 1995, Elvin-Nowak, 1999) använder sig av eller stödjer liknande 

definitioner som Kubany och Watson (2003) presenterar. 

Räikkä presenterar i sin artikel från 2004 en överblick av olika teoretiska förklaringar till 

varför människor upplever irrationell skuld (skuld där personen på en intellektuell nivå anser 

skuldkänslorna vara obefogade men samtidigt upplever skuld).  

Poängen som Räikkä (2004) gör är att skuld också kan upplevas trots att personen anser att 

den handlat/tyckt/agerat på rätt sätt och att skulden därför ska förstås som irrationell skuld. 

Trots att skuld oftast uppfattas som en negativ känsla för subjektet menar många forskare 

(t.ex. Barrett, 1995; Ferguson & Crowley, 1997; Tangney, 1995,) att känslorna fyller viktiga 

funktioner. Skuld kan fungera reglerande då det gäller de egna impulserna då det gäller 

personen som handlande subjekt (Barrett, 1995). 

Skuld kan följas av ett behov att erkänna sitt felande inför andra samt att gottgöra eller 

reparera de eventuella skador personen anser sig vara ansvarig för. Detta kan ses som 

individens sätt att visa omvärlden att den vet och förstår hur den felat och därför är villig att 

förändra sitt beteende (Barrett, 1995). 

 

Kultur och skuld 

Skuld och skam omnämns av vissa forskare (Barrett, 1995; Kitayama et al., 1995; Tangney, 

1995,) som interpersonella känslor vilket innebär att de inte kan existera i ett socialt vakuum 

utan är del av en social kontext.  

Barrett (1995, sid. 25) menar bl.a. att skuld är en av de ”sociala känslorna” (social emotions, i 

originaltexten) som är socialt konstruerade och som undantagslöst rör en riktig eller inbillad 

social interaktion. 

Människor från olika kulturer kan dock ha olika uppfattning om vad självet innebär och vad 

relationen mellan självet och andra innebär (Kitayama et al., 1995). 

I västerländska kulturer värdesätts ofta individualitet (independence) över det kollektiva 

målet, vi kan se det genom hur kulturen betonar individens rätt till personliga val, 

meritbaserat lönesystem eller ideologiska strömningar i samhället som t.ex. 

frihetsdeklarationer (Kitayama et al., 1995, sid. 443). 

Kontrasterande är dock kulturer (t.ex. asiatiska) som betonar kollektivism eller ömsesidigt 

beroende, (interdependence, i artikeln, författarens anmärkning) som Kitayama et al. talar om 

i sin artikel från 1995. 
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Kitayama et al. (1995) kom fram till att olika kulturers betraktande av självet som 

självständigt (independent) eller ömsesidigt beroende av kollektivet (interdependent) har 

betydelse för hur man sedan upplever känslor som är interpersonella, t.ex. skuld, skam, 

stolthet osv. 

Enligt Hofstedes kulturella definition är Storbritannien mer individualistiskt än Sverige. 

Enligt skalan för individualism, där högre poäng står för högre grad av individualism, mäter 

Storbritannien 89 jämfört med Sveriges 71 poäng (Hofstede & Bond, 1988). 

 

Elvin-Nowaks studie från 1999 

Elvin-Nowaks (1999) fenomenologiska studie bygger på intervjumaterial från 13 mödrar i 

åldrarna 30-45 år. Syftet med studien var att undersöka hur skuld beskrevs av arbetande 

mödrar i Sverige. 

Enligt Elvin-Nowak (1999) uppkommer skuld i samband med en relation där det finns en 

känsla av ansvar inför relationen. Kvinnorna i studien uttryckte ansvar för relationer i en 

mängd olika inriktningar, t.ex. ansvar för barn, make, föräldrar, vänner och arbetskamrater 

samt också ansvar för sig själv och sina egna behov. 

Elvin-Nowak (1999) fann att kvinnorna ställde extremt höga krav på sig själva då det gällde 

att leva upp till det ansvar som de placerar på sig själva. Skuld uppstår då kvinnan anser att 

hon inte lyckats leva upp till sina ansvarsområden pga. de motstridiga krav hon ställer på sig 

själv. Vidare fann studien från 1999 att kvinnorna ofta kände skuld då de satte sig själva och 

sina behov främst. 

Ambivalens och tvetydighet rörande ansvar för relationer då det gäller människor omkring 

dem men också ansvaret för sig själva var tydligt hos kvinnorna i studien (Elvin-Nowak, 

1999).  

Elvin-Nowak (1999) menar att skuld uppstår då interna och externa krav är oförenliga. 

Vidare menar författaren att skuld kan leda till att man känner ambiguitet då det gäller gränser 

för ens egna behov samt gränser för ansvar gällande andra. Elvin-Nowak (1999) menar 

således att ambiguitet verkar i båda riktningarna, ambiguitet kan leda till skuld men skuld kan 

också leda till ambiguitet.  

 

Kvinnorna i Elvin-Nowaks studie ombads inte att beskriva någon särskilt typ av skuld men 

författare kunde konstatera att det var den ”vardagliga” skulden som beskrevs. Författaren 

omnämner detta som ”everyday guilt” och menar att den typen av skuld är närvarande mer 
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eller mindre konstant och att känslorna av skuld ständigt byggs på om omformuleras (Elvin-

Nowak, 1999) 

Uttryck som otillräcklighet, missnöje, börda och måsten kunde nästan utan undantag kopplas 

till skuld rörande kvinnornas barn (Elvin-Nowak, 1999). 

Trots att kvinnorna beskrev att skulden riktades mot en oskyldig part (barnet, maken, vännen 

osv.) och att det var bristen hos kvinnan som orsakat lidande för den andra parten, menar 

Elvin-Nowak att skulden upplevs på det subjektiva planet. Med det menar hon att det inte 

alltid finns bevis för att en verklig oförrätt begåtts och att det finns ett drabbat objekt. Det är 

kvinnornas föreställning av att ha orsakat lidande som föregår skulden de känner (Elvin-

Nowak, 1999).  

Elvin-Nowaks studie (1999) hade en fenomenologisk ansats, EPP-metoden ((Empirical 

Phenomenological Psychological Method) användes för bearbetning av materialet. 

 

Rollkonflikt 

Då Strandh & Nordenmark (2006) undersökte rollkonflikt rörande krav från arbete och 

hushåll fann de att svenska kvinnor upplevde detta till högre grad än kvinnor från 

Storbritannien, Ungern, Nederländerna och Tjeckien. Strandh och Nordenmarks (2006) 

hypotes var att länder med sociala policys som strävade efter att underlätta för både män och 

kvinnor att kombinera familjeliv med arbete, skulle uppvisa lägre nivåer av motstridiga krav 

från hem och arbete. Detta kunde inte styrkas då resultatet visade på det motsatta (Strandh & 

Nordenmark (2006). 

Rollkonflikt kan leda till stress (Karasek & Theorell, 1990) men också till känslor av 

otillräcklighet och i förlängningen skuld då personen inte kan uppfylla de krav, verkliga eller 

imaginära, som ställs på individen i respektive roller. 

Strandh och Nordenmark (2006) såg att den signifikanta skillnaden mellan kvinnorna i de 

olika länderna försvann då det gällde rollkonflikt då ytterligare variabler som mätte 

kvinnornas professionella nivå och antal arbetade timmar lades till. De svenska kvinnorna 

hade längre arbetstid och högre kvalificerade jobb än kvinnorna i de andra länderna så 

författarna (ibid.) menar således att detta ledde till att de svenska kvinnorna upplevde högre 

nivåer av rollkonflikt. 
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METOD  

Deltagare  

De sju kvinnor som deltog i den brittiska studien var mellan 28 – 44 år gamla och alla bosatta 

i London eller i områden runtomkring.  

Alla deltagarna i intervjustudien rekryterades genom vänner och bekanta samt genom en 

förfrågan på forumet Facebook. ( se bilaga II. för introduktionsbrev och annonsering.) 

Annonsering på forumen Gumtree och Mumsnet bidrog inte till att några nya deltagare 

rekryterades.  

Det var relativt svårt att komma i kontakt med deltagare som uppfyllde alla kriterier, därför 

gjordes ett bekvämlighets urval. De sju första kvinnorna som accepterade inbjudan till 

undersökningen kom att utgöra urvalet. 

I samråd med kursansvarig begränsades antalet deltagare till att omfatta 6-7 stycken mödrar, 

detta för att det skulle vara möjligt att behandla insamlade data under den tidsram som gavs. 

Deltagare till den brittiska studien rekryterades utifrån de kriterier som Elvin-Nowak (1999) 

formulerat i den svenska studien. Kriterier för deltagande i Elvin-Nowaks (1999) studie var 

att subjektet skulle vara mamma till minst ett barn under 12 år, arbeta eller studera utanför 

hemmet samt leva i ett heterosexuellt förhållande antingen som gift eller sambo. 

De brittiska kvinnorna hade alla ett eller två barn förutom en kvinna som hade fem barn. Av 

dessa fem barn var tre hennes makes barn från ett tidigare förhållande. 

Deltagarna hade alla avslutat eftergymnasial utbildning. Av de sju kvinnor som intervjuades 

kom en kvinna att utgå ur urvalet då det under intervjun framkom att hon inte hade en 

anställning att återvända till efter barnledigheten. 

Yrken representerade i samplet är; lärare, läkare, revisor, säljare, sjuksköterska, administratör 

samt polis. 

 

Instrument 

Ostrukturerade intervjuer med en huvudfråga utgjorde instrumentet vid insamlandet av data.  

Intervjuernas huvudfråga var; ”Can you describe a situation in which you experienced 

feelings of guilt”. Frågor angående kvinnornas familj, utbildning, arbete och barnomsorg 

ställdes vid intervjuns början för att författarens skulle få en inblick i personens vardag och 

omständigheter.  

Vissa av kvinnorna berättade självständigt och uttömmande om skuld medan följdfrågor av 

varierande antal behövde ställas till vissa av kvinnorna. Följdfrågor ställdes för att tydliggöra 
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eller utveckla berättelsen, samt för att i vissa fall styra intervjun tillbaka till det som av 

författaren ansågs väsentligt för undersökningen. 

 

Vid data analysen användes EPP-Metoden (Empirical Phenomenological Psychological 

Method).  

EPP-metoden går ut på att finna kunskap om ett fenomen genom att undersöka människors 

upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Detta görs genom att man under en fler-

stegsprocess analyserar subjektets egna beskrivningar av fenomenet. 

Enligt Karlsson (1993 sid. 80) kan de metoder som används inom EPP förstås som 

modifikationer av Husserls metodik. 

Då man använder sig av EPP-metoden söker man kunskap genom att analysera texter. Dessa 

texter är subjektens utsagor där de beskriver och berättar om ett fenomen utifrån sina egna 

erfarenheter. Subjektet ska inte själv bidra med någon analys rörande sin berättelse utan 

berättar utifrån förstahandspersektivet om sina erfarenheter av det som studeras (Karlsson, 

1993). 

 

Karlsson (1993) menar att hermeneutiska inslag i EPP-metoden är viktiga och illustrerar 

vidare vilken funktion de fyller.  

Karlsson (1993) hävdar att det finns en viktig balans att eftersträva mellan att arbeta fritt och 

förutsättningslöst men samtidigt ha en upplevd förförståelse för fenomenets plats i kulturen 

och lingvistiken. 

EPP-metoden är en flerstegs metod i vilken man delar in texten i olika delar som bearbetas,  

för mer om EPP-metodens forskningssteg, se bilaga I.  

Viktigt att påpeka är dock att textens olika delar måste förstås utifrån texten som helhet, man 

kan då se hur detta skapar en hermeneutisk cirkel.  

EPP-metoden förespråkar två olika förhållningssätt för forskaren, dessa är REU Researchers 

empathetic understandning samt RIU Researchers interpretive understanding (Karlsson, 

1993). 

REU handlar om hur man som forskare förstår subjektets beskrivning av fenomenet och RIU 

handlar om den tolkande förståelsen av fenomenet utifrån subjektets text. 

Den tolkande förståelsen, RIU (Researchers interpretive understanding), måste anses vara 

överordnad REU (Researchers empathetic understandning) då det är forskarens tolkningar 

som lyfter texten en nivå och vi kan börja analysera vad som är det meningsbärande 

(Karlsson, 1993).  
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Procedur 

Genom vänner och bekanta kom författaren i kontakt med kvinnor som uppfyllde kriterier för 

deltagande. Kvinnorna kontaktades via e-mail och gavs information om syftet med 

undersökningen, de sju kvinnor som tackade ja kom att utgöra urvalet. Intervjuerna tog ca 60 

minuter och utfördes alla i respondentens hem. Materialet bandades med deltagarens 

godkännande.  

Precis som Elvin-Nowaks studie från 1999 bygger undersökningen på ostrukturerade 

intervjuer med en huvudfråga; ”Can you describe a situation in which you experienced 

feelings of guilt”.  

I varken Elvin-Nowaks studie eller under intervjuerna med de brittiska kvinnorna 

uppmanades respondenterna att beskriva någon särskilt form av skuld. 

Direkt efter avslutad intervju lyssnades inspelningen igenom och anteckningar togs medan 

författaren hade intervjun färskt i minne.  

Intervjuerna lyssnades sedan igenom ett flertal gånger för att sedan transkriberas ordagrant 

och behandlas i enlighet med EPP-metoden.  

Citaten tagna från de brittiska intervjuerna anges på originalspråk, då risken fanns att 

väsentliga delar skulle förloras vid en eventuell översättning. 

 

Etiska ställningstaganden 

Vid rekrytering av deltagare lades stor vikt vid att förklara syftet med undersökningen och på 

vilket sätt materialet skulle komma att användas.  

Alla deltagare informerades muntligen och skriftligen om hur deras anonymitet skulle 

upprätthållas och hur eventuella citat skulle komma att behandlas. 

Vid intervjutillfällena gavs deltagarna information om undersökningens frivillighet samt 

möjligheten att under intervjuns gång avbryta processen utan att det skulle leda till några 

negativa konsekvenser för individen. Vid intervjuns slut gavs den intervjuade en chans att 

ställa frågor till intervjuaren och intervjuaren försäkrade sig om att deltagaren fortfarande gav 

sitt godkännande att använda det bandade materialet. 

För att studiens deltagare skulle förbli anonyma har kvinnornas namn ändrats. 

En bedömning gjordes vid studiens start att studien inte skulle komma att orsaka deltagarna 

någon psykisk eller fysisk skada och det därför skulle vara etiskt försvarbart att genomföra 

studien. 

Studien är väsentlig för ämnet psykologi då den ämnar undersöka vilken betydelse kultur och 

samhälle har då det gäller fenomenet skuld. 
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Resultat   

Resultat av de brittiska intervjuerna 

De brittiska mödrarna beskrev i sina berättelser, fem huvudteman som starkt kopplades till 

skuld. 

 Skuld kopplat till en relation 

 Val och skuld 

 Valet att arbeta 

 Att bryta mot sina principer eller förställningen om sig själv 

 Egna behov 

Kvinnorna kom också att beskriva hantering av skuld och deras reaktioner på skuldkänslorna, 

därför har även detta tagit med i resultatet. 

 

Skuld i en relation 

Den skuld som de brittiska kvinnorna beskriver existerar alltid i en relation. Med det menas 

att personen eller objektet som skulden rör alltid har en betydelse för kvinnan och att hon 

känner ett ansvar för relationen. 

Skuldkänslorna som beskrevs av de brittiska mödrarna rörde nästan uteslutande relationen till 

barnen. 

 

Erica bekräftar att det måste finnas en relation som hon känner ansvar inför då hennes 

skuldberättelser alla handlar om barnen eller andra människor som är viktiga i hennes liv och 

står henne nära. 

Erica beskriver hur moderns insjuknande i cancer och senare bortgång ledde till svår skuld då 

hon ansåg att hon i egenskap av sjuksköterska borde ha upptäckt att något inte stod rätt till 

med modern: 

 

”I should‘ve picked up on it and I will always have that guilt and there is no 

getting over that… (Long pause)… and I kind of want to make that up to my 

dad… but you can’t. Because you can’t bring her back…” 

Erica, 35 

 

”I don’t remember feeling very much guilt before having… a child. I don’t 

remember that much to feel guilty about. You know there seem to be plenty of 
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time to do all things that you needed to do. So I think it has only come since 

having this conflict of not enough time to do everything you want to do.” 

 

Barbara (44), om att skuldkänslorna alltid rör dottern. 

 

Claire (34) som är tvåbarnsmor menar att det säkerligen finns episoder av skuld som inte har 

med barnen att göra men att det som rör barnen är det hon kommer ihåg.  

  

But I can’t- nothing springs to mind as much since becoming a parent and I 

think it is because it’s that sort of…pull… between what you have to do and 

their needs… 

 

Val och skuld 

Skuld beskrivs av samtliga kvinnor som kopplade till val. Dessa val upplevs inte alltid som 

självvalda då det bland kvinnorna fanns en uppfattning att de inte kunde styra över vissa 

beslut. Val, oavsett om de upplevs som självvalda eller inte, verkar vara det som genererar 

skuld. Hos de intervjuade kvinnorna verkar deras val att arbeta utanför hemmet ha en 

fundamental inverkan på den skuld de upplever. 

 

Anna talar om hur det är hennes val som formar dotterns liv och att hon därför känner stor 

press att ta rätt beslut då det gäller dotterns framtid. 

 

”(…) you’ve got this little person who’s completely reliant on you…you are 

their primary carer and how their life is going to turn out is completely 

depending on the choices you make and the things you do as they are growing 

up and when they’re  little and so yeah I do think I feel the pressure of that.” 

 

Anna, 34 

 

Erica beskriver hur valet att prioritera barnen leder till att hon känner skuldkänslor gentemot 

systern som tycker att hon ska agera på ett annat sätt. 
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“(...) she does make me feel quite guilty ‘cause I don’t do a lot of the things she 

wants me to when I see her, ‘cause it would really interfere with the kids 

routine.” 

Erica, 35 

 

“(…)’Cause I know that I’d feel guilty if I worked full time because I’d think I’d 

prioritise financial gain over time with the children which is just once so... So 

yeah in that sense- decisions like choosing to work less when they are young is- 

prevents those feelings of guilt.”  

Claire, 35 

 

 

Valet att arbeta 

Samtliga kvinnor gav sig in på långa och komplicerade förklaringar till varför de valt att 

arbeta. I kvinnornas berättelser om skuld beskrevs valet att arbeta gång på gång som en 

bidragande faktor till återkommande skuld. 

Författaren upplevde därför att beslutet att arbeta låg till grund för de känslor av skuld som 

många av dem upplevde. 

Claire beskriver hur hon kände skuld då hon lämnade sonen på förskolan för att gå till arbetet. 

 

” (…) I felt guilty before I had my daughter when I used to take my son to 

nursery, he was 10 months. Even though it was only two days a week I 

absolutely hated it and I’d go to work feeling awful.” 

Claire, 35 

När Barbara stöter på problem funderar hon om orsaken till problemen grundar sig i att hon 

arbetar. 

“As a working mother I think you- you do feel guilty. I think you always wonder 

if you get the right balance. And probably you…every situation which is 

difficult- you think is this because I’m working?” 

Barbara, 44. 

 

Erica som arbetar deltid 3 dagar beskriver hur valet att arbeta får henne att känna skuld då hon 

upplever att hon prioriterar sitt jobb högre än barnens behov: 

 



 19 

(...) as a working mum, you feel a real obligation to your job and I think you’re 

so… or I am so... kind of, I don’t want to let anyone down at work that 

sometimes I put that a bit before my children. 

Erica, 35 

 

Minna, den enda av kvinnorna som arbetar heltid, verkar kämpa med sitt beslut att arbeta. 

Hon beskriver hur hon känner skuld över att överlämnar omsorgen för dottern till någon 

annan. 

 

“…it’s still very difficult in the way that you see people who haven’t returned to 

work and the relationship they have and whilst my logical mind says ‘it’s better 

for you to have another outlet and what happens with these women when all of 

the children have flown the nest’, but at the same time when you’re in the baby 

bubble and you know, they become everything to you it’s a really difficult thing 

then to think you are leaving them with somebody else. And how much does this 

other group invest in your child and you can kind of say all the positives like ‘oh 

she gets better socialised and yada yada yada’ but it’s still very difficult to think 

that somebody else is seeing perhaps the first steps or the first... you know…” 

Minna, 34 

 

Kvinnornas beskrivningar ger intrycket att rollen ”a working mother” följs av föreställningar 

som kvinnorna vill värja sig emot och att det hos kvinnorna finns en ideal bild av hur en mor 

ska agera och att det därför finns behov av att försvara sina val inför en utomstående. 

 

Att bryta mot sina principer eller föreställningen om sig själv 

Mycket av den skuld som beskrivs bottnar i att kvinnorna själva anser att de brutit mot sina 

grundvalar eller mot de ideal de vill leva upp till i sina liv. Oavsett om skuldkänslorna anses 

vara självförvållade pga. av egna val eller om skuldkänslorna relateras till påtvingade val så 

verkar det fundamentala vara att ett övertramp gjorts mot någon eller mot de värderingar eller 

motton som man håller för riktiga.  

Claire beskriver hur det handlar om att prioritera i enlighet med det som man känner är rätt. 

 

“For example I know that I could work more and have a bigger income and 

maybe go on foreign holidays but I’ve chosen to work less... I know that if- I 
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know that this is what I feel is right, so I suppose it’s about making choices that 

are realistic but also in line with my- what I believe to be right.”  

Claire, 35 

 

Naomi (34) beskriver hur hon tvingas gå emot vad hon tror är rätt för barnet då hon av 

ekonomiska skäl måste arbeta. 

 

“And since having my son I’ve felt that... a child should be with their mum up 

until they go to school and again I didn’t feel like that before I had him.” 

 

Anna (34) beskriver hur hon känner skuld då hon inte lyckas leva upp till sin bild av den 

perfekta modern. 

”So all these things that you do, you feel guilty if you feel that something’s 

happened and you haven’t done your absolute best (…)” 

 

Citatet nedan från Minna, indikerar att hon egentligen skulle vilja, om möjligheten fanns, 

stanna hemma med sina barn. Hon tvingas dock bryta mot sina principer då hon av 

ekonomiska skäl menar att hon måste gå tillbaka till arbetet efter barnledigheten. 

 

“But I do suppose I do feel even though I never thought I’d feel this way, if my 

husband’s job was doing really well I think I probably would not return to 

work”.  

Minna, 34 

 

Det som också stödjer teorin om att det är kvinnornas egna föreställningar om sig själva som 

ligger till grund för skuldkänslor är hur den skuld som riktas mot barnen eller andra 

utomstående är en imaginär skuld. Med det menas att den andra parten (barnet eller annan 

person) inte är medveten om skuldkänslorna hos kvinnan eller att de inte har uttryckt något 

missnöje med situationen eller hur de behandlats. 

 

Kvinnorna som deltog i studien har alla små barn vilket innebär att barnen oftast inte har 

förmågan att verbalt bidra till sina mödrars känslor av skuld. Endast en kvinna beskriver en 

situation då den 5-åriga dottern bekräftar moderns skuldkänslor. De andra kvinnorna 
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beskriver situationer där de spekulerar att deras val eller agerande/icke agerande orsakat 

lidande. 

 

”(…) at the minute its kind of easy to imagine that, well I know she won’t have 

recollections of this period in her life, so that should make it easier but 

seemingly it doesn’t, (…).”  

    Minna, 34 

 

Naomi (34) menar att sonen verkar helt opåverkad av de val som hon känner skuld inför. Det 

tycks därför som att skulden kommer från det faktum att Naomi själv anser att hennes val inte 

överensstämmer med det hon anser vara det ideala då hon inte handlar i enlighet med 

förställningen om sig själv. 

 

” I don’t think he could care less, he doesn’t understand but I would say it 

makes me feel… a little better. ‘Cause you go in and you get that smile and he’s 

like ‘Oh I got a present’ and it kind of makes you feel everything’s better, you 

know…”        

 

Skuldkänslor och egna behov 

De brittiska kvinnorna beskriver hur de känner skuldkänslor då de sätter sina behov först. 

 

“So then you feel bad afterwards or if I let my husband do it again for perhaps 

the third night in a row so really it was my turn but I was really too tired and 

then you feel bad because I can hear him up there reading to her and I’m like 

‘Oh I should be doing that’.” 

     Minna, 34 

 

I just feel guilty if I’m lying in bed in the morning and my son wants his 

breakfast and I’m knackered- I’m just soo tired, (…) so I stick the telly on and 

he’ll watch cartoons for half an hour while I- and he’ll say: ‘wake up’ and I’ll 

feel guilty….  

    Claire, 35 
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Både Claire och Minna känner skuldkänslor trots att de samtidigt inser sina begränsningar 

över hur mycket de orkar.  

Skuldkänslor i samband med egna behov kan ses som ännu ett bevis på hur skuld kommer av 

att man går emot sina ideal. Claire vill egentligen inte använda TV:n som barnvakt och Minna 

vet att det är hennes tur att läsa godnattsagan, de känner därför båda skuld då de inte lever upp 

till de förväntningar eller krav de ställer på sig själva. 

 

Det kan tyckas som att kvinnorna menar att det är okej att ha ”egen tid” så länge det inte går 

ut över någon annan för då blir tiden inte värd det lidande, i form av skuld, som den orsakar. 

 

”Yeah, I would feel guilty taking time for me. But what I don’t mind is at the 

weekends I might pop out even if it’s just to the shopping centre for an hour or 

two but I’d never go for more than that.” 

Anna, 34  

 

I am out at work from whatever 9-6... then I try and go swimming in that time 

cause that is what I like doing and then that doesn’t feel like I’m away any more 

time because I’m out anyway, that just means I have to work even faster 

(giggle).’Cause I want to go swimming as well. 

Barbara, 44 

 

Skuldhantering och reaktioner på skuld 

De brittiska kvinnorna beskriver olika sätt att hantera skuld på.  

Upprepade gånger beskriver kvinnorna hur vissa val som genererar skuld inte är deras egna 

och att de därför inte borde känna skuld då de inte kan förändra eller påverka situationen.  

Detta kan ses som en copingstrategi för att hantera skuldkänslor. 

Claire talar om hur hon kände sorg i samband med den skuld hon kände då hon slutade amma 

sina barn. 

“And again with the sort of breastfeeding, (…) on both occasions it was a 

sadness I felt, a sadness I felt at giving up and a sadness at having to leave my 

son at nursery so… it’s just about accepting that it’s nothing I can do… about it 

I can’t change it so, I suppose that just helps it to ease…” 

Claire, 34 
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Citatet från Claire visar även på uppgivenhet då hon menar att hon får acceptera att hon inte 

kan förändra vissa saker.  

Claire tycks ha utvecklat ett sätta att hantera skuldkänslorna genom att hon hänvisar till den 

maktlöshet hon känner inför vissa situationer, och att detta i sin tur mildrar skulden hon 

känner. 

 

Minna beskriver hur hon hanterar skuldkänslorna genom att resonera med sig själv huruvida 

hon kan hållas ansvarig för orsakerna till känslorna. 

 

“I should be able to say ‘you know there are no reasons to feel guilt because 

you don’t have a choice to stay at home with your children’”. 

Minna, 34 

 

Andra sätt att hantera skuld är då man omformulerar skuldkänslorna till något som kan leda 

till något positivt för de utomstående som “drabbas” av det som kvinnan anser vara oförrätten. 

Claire och Erica illustrerar detta då de motiverar de val som eventuellt skulle kunna uppfattas 

själviska, på ett sätt som gynnar utomstående (i dessa fall barnen). 

 

(…) I haven’t slept and to be a decent mother today I – you need a bit more 

sleep. 

Claire, 35 

 

“I’d make a very bad full time mother I really would, I know that. (…)  

I just make a better mother for having a bit of something else apart from just 

being a mum.” 

Erica, 34 
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Jämförelse av skuld hos brittiska och svenska mödrar  

Syftet med studien var att jämföra hur svenska och brittiska kvinnor beskrev egenupplevd 

skuld.  

 

Skuld beroende av en relation  

Elvin-Nowak (1999) fann att skuld var beroende av en relation och att kvinnorna måste känna 

ansvar för relationen för att skuldkänslor ska uppstå. Detta kunde även styrkas i 

undersökningen med de brittiska kvinnorna. 

Båda grupper av kvinnor beskriver skuld som rör barnen, Elvin-Nowak (1999) menar att de 

svenska kvinnornas skuldkänslor egentligen riktas mot dem själva då det är föreställningen av 

sig själv som skadats.  

I undersökningen med de brittiska kvinnorna finns liknande tendenser då kvinnorna talar om 

hur de känner skuld då de föreställer sig att deras val/agerande lett till lidande för andra. 

Citatet från Minna angående dotterns känslor illustrerar hur skulden existerar på ett subjektivt 

plan. 

”(…) at the minute its kind of easy to imagine that, well I know she won’t have 

recollections of this period in her life, so that should make it easier but 

seemingly it doesn’t, (…).”  

    Minna, 34  

 

Svenska Malena, (35) (Elvin-Nowak, 1999) beskriver också subjektiv skuld då hon menar att 

hennes far är helt omedveten om de skuldkänslor Malena känner gentemot honom. 

 

” I don’t think he gives a damn about it, to be honest. I don’t believe he ever 

even thinks about it…He doesn’t do anything to indicate that he is unhappy with 

the situation.” 

 

Frångå sina ideal, principer eller föreställningen om sig själv 

Både de brittiska och svenska kvinnorna beskriver skuld på ett sätt som indikerar att skuld 

uppstår då man går emot sina principer eller misslyckas att leva upp till den bild man har av 

sig själv. 

Kvinnorna i båda studier visade tecken på att ställa väldigt höga krav på sig själva att leva upp 

till, särskilt då det kom till deras ansvar i avseende till andra. 

Brittiska Anna får illustrera detta då hon säger: 
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”So all these things that you do, you feel guilty if you feel that something’s 

happened and you haven’t done your absolute best (…)” 

Anna, 34 

 

Svenska Ann-Sofie (30) från Elvin-Nowaks undersökning (1999), beskriver hur hon försöker 

leva upp till det hon anser vara rätt: 

 

”Somewhere inside you, you have an idea of how you want to treat your 

children and how you want to raise them… I am the one who has determined 

how this is should be done… So I want to live up to these ideas and not go 

around feeling guilty.” 

 

I de brittiska kvinnornas berättelser om skuld återkommer valet att arbeta gång på gång. Det 

verkar alltså vara starkt sammankopplat med de skuldkänslor som kvinnorna beskriver.  

I Elvin-Nowaks (1999) studie med svenska kvinnor finns ingenting som tyder på att själva 

deltagandet i arbetslivet är starkt sammankopplat med skuldkänslor, utan det är svårigheten 

att kombinera dessa roller som leder till skuld. 

Det tycks antyda att det i Storbritannien finns ett ideal av kvinnan som den omvårdande i 

hemmet vilket inte är kompatibelt med deltagande i arbetslivet. 

 

Rollkonflikt och ambiguitet 

Elvin-Nowak (1999) menar att de svenska mödrarna upplever ambiguitet kring sina roller och 

ansvarsområden. Rollambiguitet och rollkonflikt tycks leda till skuldkänslor, Elvin-Nowak 

menar också skuld i sin tur kan leda till ambiguitet rörande ansvar.  

Elvin-Nowak (1999) menar att skuld uppstår då interna och externa krav är oförenliga. 

De brittiska kvinnornas skuldbeskrivningar förmedlar något som till en början liknar 

rollkonflikt, men då man går djupare kan man se hur det är själva beslutet att arbeta som är 

roten till skulden. Beslutet att arbeta är det som strider mot vad som av samhället på så många 

sätt kommuniceras som det ideala. Det är dock viktigt att påpeka att de brittiska kvinnorna 

själva verkar upprätthålla detta ideal trots att de själva har valt att arbeta. 

Storbritannien har ingen könsneutral föräldraledighet eller statligt subventionerad 

barnomsorg, dessa kan ses som två viktiga faktorer som bidrar till att traditionella 

kvinnoroller stärks. 
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Skuld, andras och egna behov 

Både de svenska kvinnorna såväl som de brittiska beskrev hur de kände skuld då de prioriterar 

sina egna behov. 

Elvin-Nowak (1999) tar upp hur de svenska kvinnorna hanterar skuldkänslor som rör egna 

behov genom att de omformulerar orsaken till att de sätter sig själva först så att orsaken blir 

en som även gynnar någon i omgivningen. 

Claire (34) som deltog i den brittiska studien visar på just denna strategi i citatet som handlar 

om hur hon behöver sova: 

 

” (…) and to be a decent mother today I – you need a bit more sleep”. 

 

Claire berättigar sitt behov av sömn genom att intala sig själv att barnen drar nytta av det som 

hon uppfattar som ett själviskt beslut genom att hon blir en bättre mor om hon får sova lite 

mer.  

Vi ser liknande tendenser hos svenska Linda (ålder ej angett i originalstudien) då hon 

beskriver att hon bör ta sovmorgon ”for the sake of the children” då hon menar att de växer i 

samband med det ansvar de måste ta för sig själva samt att det är viktigt att hon som mor 

sänder ut signaler till sina döttrar att det är okej att som kvinna ta sovmorgon och inte alltid 

kliva upp och hjälpa till (Elvin-Nowak, 1999).  

 

Val eller agerande? 

Elvin-Nowak använder ordet ”action” då hon beskriver kvinnornas skuld, studiens författare 

har medvetet använt ordet val (eller Choice på originalspråk) då det är detta ord de brittiska 

kvinnorna använder då de talar om skuld. 

Kvinnorna i den brittiska undersökningen fokuserar mycket på hur det är val som är grunden 

till skuld, vissa menar att valen är självvalda och andra menar att de inte haft möjlighet att 

påverka dessa val. 

Det kan tänkas att orden choice och action ska förstås på samma vis då det handlar om hur 

skuld beskrivs men det tycks finnas stöd för att hävda att kvinnorna ser annorlunda på vad det 

är som triggar skuld. 

Ordet choice för tankarna till något som innebär en beslutsprocess medan actions är något 

som beskriver ett skeende i nuet. 

Om skuldkänslor kopplas till val kan man anta att kvinnan själv lägger ett större ansvar för 

skulden på sig själv än om hon menar att det är actions som ligger till grund för skuldkänslor. 
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Intressant att påpeka är att de brittiska kvinnorna använder ordet choice även då de beskriver 

skuld utifrån en situation då de anser att valet inte varit deras egna att göra. 

 

Vardagsskuld 

Det är vardagsskulden som huvudsakligen beskrivs av båda grupper av kvinnor och de 

beskriver hur vissa skuldscenarion återkommer då orsaken till skuld inte bearbetats. 

Elvin-Nowak (1999) menar att vardagsskulden är en ofullständig känsla som ständigt byggs 

på och omformuleras. 

Detta verkar också stämma för de brittiska kvinnorna då de beskriver skuldkänslor som ger 

sig till känna i olika situationer men som i grunden bottnar i valet att arbeta. Barbara (44) 

illustrerar hur problematiken kring just valet att arbeta återkommer då hon säger; 

 

“(…) every situation which is difficult- you think is this because I’m working?” 

 

Reaktioner på skuld och skuldhantering 

Den svenska studien av Elvin-Nowak (1999) tar upp den ilska som kvinnorna riktar mot 

känslan i sig eller de restriktioner skuldkänslorna medför. 

Det är svårt att sammankoppla ilska och skuld i de brittiska kvinnornas skuldberättelser. Vad 

som beskrivs i samband med skuld är uppgivenhet och sorgsenhet.  

Barbara (44) verkar uppgiven då hon säger: 

 

“I think we have built ourselves an impossible situation where you hear people 

glibly saying, you know-women can have it all. Well actually you can’t!” 

 

Minna (34) beskriver skuldkänslor och vad som kan uppfattas som sorgsenhet inför 

svårigheten att dela sin tid mellan de två barnen. 

  

”Largely because I’m finding it quite difficult to come to terms with that a child 

that you’ve kind of spent so much time with is going to have to contend with 

getting much less of my time (close to tears) and I suppose I also feel guilty 

about that when I am with her, I invariably have to tend to my son now.”  

 

Naomi (34) beskriver sorg i samband med den skuld hon kände då det var dags att återvända 

till arbetet efter föräldraledigheten. 
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 “The week leading up to it- I feel like I was letting my son down that was how I 

felt. I felt like… because I’d been with him basically every day since the day he 

was born I’d be letting him down by not being there for him every single day. I 

cried loads (…)” 

Naomi, 34 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var precis som nämnts tidigare, att jämföra svenska och brittiska mödrars 

beskrivning av egenupplevd skuld. 

Resultatet av undersökningen pekar starkt mot att skuld existerar i sociala sammanhang såsom 

Barrett (1995); Kitayama et al. (1995) och Tangney, (1995) hävdar.  

Skuld tycks vara kulturbundet i den mån att ideal och principer skapas i en samhällelig 

kontext. 

Det verkar som att kulturella och samhälleliga faktorer har stort inflytande på vad som 

kvinnorna känner skuld inför. Man kan se skillnader mellan de brittiska och svenska 

kvinnorna då det handlar om vad som genererar skuldkänslor.  

Exempel på detta är hur brittiska mödrar känner skuld då de väljer att arbeta. Som Elvin-

Nowak & Thomsson (2001) påpekar har Sveriges officiella policy och ideologi sedan 1970-

talet, varit att uppmuntra jämställdhet mellan könen. Då Storbritannien inte aktivt förespråkar 

jämställdhet i sin lagstiftning är det troligt att de brittiska mödrarna känner skuld i samband 

med yrkesarbetande, då samhället fortfarande signalerar att barnomsorg och barnuppfostran är 

moders uppgift. 

 

Då det gäller hantering av skuld och de reaktioner skuldkänslor leder till finns både likheter 

och skillnader mellan de brittiska och de svenska kvinnorna. 

En intressant skillnad mellan svenska och brittiska kvinnors berättelser om skuld är vilka 

känslor som beskrivs eller ger sig till känna i samband med skuldkänslor.  

Det var förvånande att se att de brittiska kvinnorna inte reagerade med ilska i samband med 

skuldkänslor, vilket de svenska kvinnorna rapporterade. 

Man skulle kunna förvänta sig att de brittiska kvinnorna skulle förmedla mer ilska än de 

svenska kvinnorna då det brittiska samhället är mindre jämställt än det svenska då det gäller 

t.ex. barnomsorg och föräldraledighet då just dessa saker nämndes som faktorer som ledde till 

skuldkänslor. 



 29 

Brittiskorna verkade reagera med en slags uppgivenhet eller sorgsenhet inför de sociala 

orättvisor som stod i direkt koppling till de skuldkänslor de kände, medan svenskorna 

reagerade med aggression över det faktum att de kände en skuld som de ansåg vara 

oberättigad. 

Trots att Hofstede & Bond (1988) definierar Sverige och Storbritannien som individualistiska 

kulturer tycks det brittiska samhället värdera individualitet och personliga val högre än vad 

Sverige gör.  

Kanske kan de svenska mödrarnas ilska bero på att de anser att skulden inte endast är deras 

personliga ansvar utan även samhällets ansvar. 

Det verkar alltså som att båda grupper av kvinnor upplever att vissa skuldkänslor är 

omotiverade men att reaktionerna på omotiverade skuldkänslor skiljer sig mellan brittiska och 

svenska kvinnor. 

 

Bristen på sociala policys i Storbritannien kan tänkas vara orsaken till att de brittiska 

kvinnorna känner så mycket skuld kring beslutet att arbeta. De intervjuade brittiska kvinnorna 

vittnar om hur man löser frågan om barnomsorg med hjälp av släkt och vänner, ofta för att 

privata alternativ är för kostsamma. Vidare kan detta leda till att man känner sig stå i skuld till 

dem som hjälper till passa barnen.  

Om samhället erbjöd statligt subventionerad barnomsorg och könsneutral föräldraledighet 

skulle brittiska kvinnor (och män) förmodligen se annorlunda på det ansvar föräldraskapet 

innebär och kvinnors skuldkänslor i samband med yrkesarbetande skulle tänkas minska. 

Kitayama et al. (1995) nämner att asiatiska kulturer värderar kollektivism och att 

individualitet normalt sett värdesätts i västerländska kulturer.  

Dock är det intressant att påpeka att då Storbritannien och Sverige jämförs, framstår Sverige i 

författarens ögon som närmast kollektivistiskt, då det i Sverige finns en stark tendens att 

betona samhällets ansvar samt individens delaktighet i kollektivet. 

 

Undersökningen visade också att det fanns psykologiska mekanismer, i vilka skulden tar sin 

skepnad, som inte verkade vara kulturbundna eller beroende av samhälleliga faktorer.  

Vi kan se bevis för detta då båda grupper av kvinnor beskriver skuld som beroende av en 

relation och ett ansvar för denna relation samt det faktum att skuldkänslor följer då man 

medvetet eller omedvetet bryter mot sina grundläggande principer eller då handlingar strider 

mot den bild man har av sig själv. Detta verkar styrka Kellys teori om att skuld uppstår då 

individen avviker från sina kärnbegrepp eller föreställningar (Tamm, 2002 ). 
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Mycket av undersökningen kom att kretsa kring kvinnornas uppfattning av sig själva som 

mödrar, detta för att kvinnorna så starkt sammankopplade skuld med moderskapet i sina 

berättelser om skuld.  

Vissa av kvinnorna hade svårighet att beskriva skuld som inte handlade, åtminstone ytligt, om 

barnen och deras ansvar inför dessa. 

Intressant att ta upp är rollkonflikt och rollambiguitet, kvinnorna i båda studier tycks ställas 

inför samma svårigheter då det gäller att kombinera arbete och familjeliv och känner båda 

skuldkänslor då de försöker tackla dessa uppgifter. 

Det verkar finnas kulturella skillnader mellan de två länderna som gör att man ser sin roll som 

kvinna, mor och yrkesarbetande på olika sätt. 

De brittiska kvinnorna förmedlade ett ideal där de som kvinnor och mödrar hade en särskild 

omvårdande uppgift. Detta innebär att faktorer som inte befrämjar detta ideal kan leda till 

känslor av skuld. 

Elvin-Nowak (1999) menar att de svenska kvinnorna visade ambiguitet kring roller och 

ansvar samt att skuld uppstår då interna och externa krav är oförenliga. 

De brittiska kvinnorna tycks inte förmedla rollambiguitet då de verkar ha en tydlig bild av vad 

deras roll som kvinna och mor innebär.  

Resultatet av studien indikerar inte heller att brittiskorna upplever rollkonflikt då de inte 

förmedlar den kluvenhet som rollkonflikt innebär.  

Detta skulle styrka Strandh & Nordenmarks (2008) uppgifter om att svenska kvinnor upplever 

mer rollkonflikt än brittiska kvinnor. 

 

De brittiska kvinnorna talar om tidsbrist, måsten och svårigheten att få ihop vardagen men 

detta skall inte misstas för rollkonflikt då rollkonflikt ska förstås som antagna roller som är 

oförenliga med varandra.  

Där de svenska kvinnorna lider av vad som omnämns som kognitivt dissonans (Aronson, 

2008) då de har motstridiga åsikter och ideal att leva upp till verkar de brittiska kvinnorna 

endast visa tendenser av att skuld kommer från deras oförmåga att leva upp till det, för dem, 

”rätta” idealet. 

 

Jämställdhet och överlappande könsroller kan tänkas ha en inverkan på hur rollkonflikt och 

rollambiguitet yttrar sig.  
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En förklaring till att svenskorna tycks uppleva rollkonflikt och rollambiguitet kan vara att de 

anser att den ideala kvinnan är delaktig i både arbetsliv samt familjeliv och att idealet för 

roller samt uppgifter blir något otydligt. 

I enlighet med vad Greenstein (1995) och Moen & Yu (1998) hävdar kan man se hur 

könsrollerna i samhället har betydelse för huruvida rollkonflikt uppstår. 

Det brittiska kvinnoidealet verkar till viss del fortfarande stödjas på idén om kvinnan som 

omhändertagande i hemmet. Det kanske därför inte uppstår rollkonflikt eller rollambiguitet 

hos de brittiska kvinnorna då samhället inte förväntar sig att kvinnan ska delta i båda sfärer 

samtidigt. Det kan också tänkas att frånvaron av rollkonflikt beror på att de brittiska 

kvinnorna ser sig själva främst som mödrar och att modersrollen därför är överordnad 

yrkesrollen.  

Vad som också skulle kunna förklara frånvaron av rollkonflikt och rollambiguitet hos de 

brittiska kvinnorna är att de eventuellt arbetar färre timmar än de svenska såsom Strandh & 

Nordenmark (2008) föreslår.  

 

De brittiska kvinnorna som deltog i intervjustudien arbetade alla, utom en, deltid. Två av 

kvinnorna arbetade 5 dagar i veckan. Det finns ingenting i Elvin-Nowaks (1999) studie som 

förtäljer till vilken utsträckning de svenska respondenterna arbetade och därför är det svårt att 

veta om arbetstid är en faktor som spelar in då det gäller faktorerna rollkonflikt och 

rollambiguitet. 

Strandh och Nordenmark (2008) menade att de såg en utjämning i nivåerna mellan olika 

nationaliteter då det gällde rollkonflikt och rollambiguitet då de tog hänsyn till hur kvalificerat 

arbete kvinnan hade. Förenklat menade de att de svenska kvinnorna hade mer kvalificerade 

arbeten som därför innebar att de arbetade fler timmar och hade mer ansvar än kvinnorna i de 

andra länderna som också deltog i mätningen (Strandh & Nordenmark, 2008).  

Det bör påpekas att de brittiska kvinnorna som deltog i studien alla hade eftergymnasial 

utbildning och arbeten som får anses vara kvalificerade. 

Elvin-Nowaks studie (1999) beskriver inte vilka sorters arbeten som fanns representerade 

bland de deltagande svenska kvinnorna, det är därför svårt att ta ställning till vilken grupp 

kvinnor som var mest kvalificerade.  

 

Då skuld beskrevs av brittiska arbetande mödrar handlade mycket av skuldberättelserna om 

val, hos Elvin-Nowak talar man om skuldkänslor som en reaktion på och av handlingar 

(actions).  
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Man kan argumentera för att detta endast är en språklig skillnad och att man därför inte bör 

fästa allt för stor vikt vid skillnaden i språkbruk. 

Det tycks dock som att de två orden val och handling (choice och actions) har olika innebörd 

och att det därför är väsentligt att diskutera om det innebär en skillnad då det kommer till 

kvinnornas beskrivningar av skuld. 

Författaren har tidigare påpekat att val kan förstås som något som är en medveten aktiv 

process medan handling kan sammankopplas med ord som spontan, omedveten eller 

reflexartad. 

Det går givetvis att hävda att det skulle vara medvetna handlingar som de svenska kvinnorna 

talar om i förhållande till de skuldkänslor som de upplever. Om så är fallet kvarstår ändå det 

faktum att brittiskorna så tydligt sammankopplar skuld med ordet val och att inga sådana 

tendenser lyftes fram i den svenska studien av Elvin-Nowak (1999). 

Bristen på ilska gällande skuldkänslor och det faktum att brittiskorna relaterade skuld till val 

skulle kunna indikera att de brittiska kvinnorna känner och tar mer ansvar för sin skuld. 

 

Försiktighet bör alltid iakttagas då man utifrån ett sådan litet urval försöker dra slutsatser. 

Trots att detta var en kvalitativ undersökning där vikten lades på kvalitet och inte kvantitet 

finns risken att studiens deltagare inte är representativa för andra än den grupp eller kategori 

av människor de representerar. 

Det är en slump att de brittiska mödrarna som deltog i studien alla var av vit medelklass. En 

bredare spridning då det gäller etnicitet hade givetvis varit önskvärt. 

Sex av de sju brittiska kvinnorna som slutligen kom att delta i studien var alla 34 eller 35 år 

gamla. Det är beklagligt att inte en större spridning av ålder uppnåddes i studien. En större 

spridning i ålder hade kanske påverkat resultatet, då äldre kvinnor med äldre barn eventuellt 

kan tänkas beskriva skuld utifrån andra premisser. Eventuellt medför småbarnsåren särskilda 

svårigheter för kvinnorna och skuld kanske därför upplevs på ett särskilt sätt under dessa år. 

Eftersom undersökningen är en jämförelsestudie lades stor vikt vid att rekrytera deltagare som 

uppfyllde samma kriterier som deltagarna i Elvin-Nowaks studie (1999). 

Vad som också bör beaktas är att Elvin-Nowaks (1999) svenska studie är 13 år gammal, 

samhället har säkerligen förändrats på många sätt och kanske också de faktorer som 

kvinnorna känner skuld inför. Det finns dock inte skäl att tro att de psykologiska sätt skuld 

yttrar sig på skulle ha förändrats över denna tid så det är därför försvarbart att använda studien 

från 1999 i jämförelse med den nyliga studien med brittiska kvinnor. 
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En faktor som kan ha haft inflytande på analysen av de brittiska intervjuerna är författarens 

förförståelse av begreppet skuld. 

Författaren är uppvuxen och utbildad i Sverige men har tillbringat de senaste 8 år i 

Storbritannien. Då förförståelsen av skuld skulle kunna tänkas vila i författarens svenska 

rötter innebär den 8-åriga erfarenheten av brittisk vardag att författaren kan anses ha en fot i 

båda läger.  

Vad som dock kan anses än viktigare för förförståelsen och ses som en brist, är att författaren 

inte själv tillhör kategorin arbetande mor, då hon inte har några barn. 

Det går därför att hävda att författarens förförståelse av begreppet skuld saknar moderns 

perspektiv och att det skulle kunna ses som en brist då deltagare och författare inte har en 

gemensam förförståelse. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med arbetet var att undersöka om svenska och brittiska kvinnor beskrev egenupplevd 

skuld på liknande sätt. Då Elvin-Nowaks undersökning från 1999 representerade de svenska 

kvinnorna valdes för den brittiska studien ett liknande tillvägagångssätt då det gällde 

datainsamling och analys. Detta för att resultaten av de två studierna senare skulle komma att 

jämföras med varandra. 

EPP-metoden framstår i efterhand som onödigt komplicerad för en undersökning på denna 

universitetsnivå då mindre tidskrävande sätt att ta sig an analysen skulle kunna ha tagits i 

bruk.  

Det framstod dock som viktigt att ansatsen för studien var av fenomenologiskt slag då den 

svenska studien som den skulle jämföras med hade denna inriktning.  

Brister i författarens kunskap gällande fenomenologisk analys bidrog till att analysarbetet tog 

längre än väntat och hade analysmetoden varit enklare hade kanske ett större urval kunnat 

användas. 

De ostrukturerade intervjuerna fungerade relativt bra då mest information gavs då den 

intervjuade berättade utifrån en spontan reaktion på något som tidigare sagts. 

Något som kan ses som en metodologisk brist är att inga uppföljande intervjuer gjordes. 

Uppföljningar hade kunnat gynna undersökningen då författaren hade kunnat testa och 

verifiera sina tolkningar, av tidsskäl var detta dock inte möjligt.  

Då intervjuerna lyssnades igenom upptäcktes en metodologisk brist i undersökningen. I de 

intervjuade kvinnornas berättelser förekommer förklaringar och analyser av de skuldkänslor 

kvinnorna upplever.  
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Fenomenologin anser att kunskap kan hämtas genom att analysera texter där fenomenet 

beskrivs utifrån självupplevda erfarenheter (Wedin & Sandell, 2004). EPP-metoden innebär 

att fokus ligger på att få subjektet att tala om upplevelser av fenomenet och inte själv bidra 

med analys kring varför och hur fenomenet konstrueras (Karlsson, 1993). 

Detta tyder på bristande kunskaper hos studiens författare då det gäller fenomenologiska 

arbetssätt. Studiens författare får också anses oerfaren då det gäller intervjuteknik vilket 

säkerligen ledde till att misstag gjordes under själva intervjuerna. 

Det är dock svårt att helt undvika förklaringar och analyser i intervjusammanhang då dessa 

framstår som en naturlig process i samtal, särskilt vid motiveringar och förklaringar av beslut 

och åsikter.  

Då en analys alltid innefattar en tolkning finns risken att misstags görs. Studiens författare 

försökte under intervjuernas gång ställa följdfrågor för att kontrollera riktigheten i dennas 

förståelse. Där det var möjligt bads deltagarna utveckla sin berättelse utan att följdfrågor 

ställdes då dessa ibland kan verka ledande eller influera personens svar. 

 

Validitet och verifikation 

Elvin-Nowak (1999) gjorde uppföljande intervjuer med de deltagande kvinnorna för att efter 

den första analysen verifiera sina slutsatser genom att presentera sina tolkningar för kvinnorna 

som deltagit. Det var inte möjligt att applicera samma metod på studien med de brittiska 

kvinnorna då detta skulle ha varit en alltför tidskrävande åtgärd då uppsatsen skrevs inom en 

begränsad tidsperiod.  

Det hade dock säkerligen bidragit till att verifiera eller förkasta författarens tolkningar. 

I studien med de brittiska kvinnorna försökte författaren verifiera sina tolkningar under det 

pågående arbetet, både genom följdfrågor under intervjutillfället, och genom användandet av 

EPP-metodens forskningssteg. 

 Då citat användes gick författaren tillbaka till originalinspelningen för att kontrollera att 

misstag inte gjorts vid transkriberingen och för att återigen kontrollera det meningsbärande i 

citatet.  

Elvin-Nowak lät en oberoende kollega som hade stor erfarenhet av fenomenologisk forskning 

göra en tolkning och kunde således testa interbedömarrealiteten då de två tolkningarna kunde 

jämföras. 

Tyvärr har inte möjligheten funnits att applicera samma resurs på undersökningen med de 

brittiska kvinnorna. Det kan därför ses som en brist att tolkningen då det gäller implicita 
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innebörder bara är författarens egen. Författaren har dock försökt visa hur slutsatser dragits 

och visa på hur tolkningar gjorts så läsaren kan göra sin egen validering.  

 

Vad som kan ses som ett hot mot studiens validitet är hur intervjuerna stundtals kom att leda 

till teoretiserande av skuldbegreppet. Syftet med undersökningen var att undersöka 

skuldbeskrivningar utifrån teori-fria medvetande akter dvs. självupplevda erfarenheter. 

Dylika brister är helt och hållet författarens egna. 

Det är troligt att skuld beskrivs annorlunda då vi resonerar kring fenomenet än då vi 

återberättar en episod då vi upplevt skuldkänslor.  

I analysarbetet lades vikt vid att försöka utelämna partier då den intervjuade personer 

teoretiserar kring själva fenomenet skuld för att istället fokusera på kvinnans berättelser av 

upplevd skuld.  

Det ska dock tilläggas att teoretiserande av skuld upplevdes av författaren som deltagarens 

intresse av att vilja hjälpa studien och författaren och inte för att på något vis missleda denna. 

I efterhand kan man fundera över om det hade gynnat undersökningen om syftet med studien 

dolts för de deltagande kvinnorna, det hade dock varit svårt att etiskt försvara en sådan åtgärd. 

 

Slutsatser 

Undersökningen visade att de brittiska mödrarna, till skillnad från de svenska, beskrev att 

skuldkänslor kunde sammankopplas med val, både egna samt val som de tvingats göra. 

Vidare visade undersökningen att beslutet att arbeta låg till grund för mycket av den skuld 

som beskrevs av de brittiska mödrarna. 

De svenska kvinnorna uppvisade tendenser att rikta ilska mot skuld de betraktade som 

irrationell medan de brittiska kvinnorna beskrev uppgivenhet eller sorgsenhet i samband med 

skuldkänslor. 

Studien visade att kvinnorna i Sverige och Storbritannien beskrev skuldkänslor på liknande 

vis då det gällde skuld rörande de egna behoven, skuldkänslor i relation till andra samt då de 

bröt mot sina principer eller föreställningen om sig själv. 

Kulturella faktorer som könsroller i samhället, jämställdhet och sociala policys kom till stor 

del att inverka på vad man kände skuld inför. 
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Framtida forskning 

Författaren till studien ser behov av forskning som fokuserar på beskrivning av 

skuldfenomenet. Befintlig skuldforskning verkar till stor del gå ut på att jämföra nivåer av 

skuld mellan könen eller andra grupper av människor. Det kan ses som väsentligt att först ta 

reda på vad skuld innebär på en personlig nivå då vi kan lära oss mycket genom att studera 

hur skuld beskrivs. 

Det vore intressant att i framtiden se tvärkulturella fenomenologiska studier rörande 

fenomenet skuld.  

Vi rör oss allt mer över nationsgränserna och interagerar därför mer med människor från olika 

kulturer. Det tycks därför vara viktigt att ha förståelse för hur olika människor förstår, förklara 

och beskriver ett fenomen som t.ex. skuld. 

 

Tack 

Ett stort tack riktas till de kvinnor som genom sitt deltagande, hjälpt mig att genomföra den 

här studien.  

Min handledare Anna Herbert har varit ett stort stöd under uppsatsskrivandet, Tack! 

Tack till Jenny Forsell och Anna Edebro som korrekturläst och bidragit med värdefulla 

synpunkter. 

Sist men inte minst riktas ett stort tack till min sambo som under våren stått för all 

markservice medan jag varit försjunken i allt skuldrelaterat. 

 

Johanna Öhrlund,  

London, Juni 2012 
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Bilagor 

 

I 

EPP-metodens fem forskningssteg för analys 

Vid steg 1 läses/lyssnas protokollet (här ska protokoll förstås som den data som samlats in) 

igenom tills forskaren har en god förståelse för vad materialet innehåller. Forskaren bör 

förhålla sig öppen till texten och avstå från att applicera teoretiska förklaringsmodeller på 

materialet (Karlsson, 1993). 

Steg två innebär att materialet delas in i vad som kallas meningsbärande enheter.  

Detta är en åtgärd som gör texten lättare att arbeta med då texten separeras i stycken när ny 

innebörd eller nya händelser avhandlas (Wedin & Sandell, 2004). 

Under steg 3 börjar den egentliga analysen, Karlsson (1993) menar att poängen är att urskilja 

de implicita och explicita meningarna som personens erfarenheter beskriver. 

Den egentliga innebörden av varje viktigt avsnitt parafraseras eller förtydligas med forskarens 

egna ord och på så sätt formuleras det psykologiskt relevanta (Wedin & Sandell, 2004). De 

olika meningsbärande enheterna testas utifrån protokollet som helhet för att se om forskarens 

analys av den särskilda enheten går att applicera på hela materialet. 

Steg 4 innebär att man försöker identifiera återkommande trender i texten som helhet och i de 

kategoriseringar som gjort. Här skrivs också ett synopsis över den förståelse forskaren fått 

utifrån analysen av de olika delarna, och här måste forskaren vara noga med att gå tillbaka till 

originalprotokollet för att kontrollera innebörden i synopsis (Karlsson, 1993). Då det gäller 

validitet är detta också viktigt då man testar de hypoteser som framkommit av textens olika 

delar på texten som helhet (Karlsson, 1993). 

Slutligen, i steg 5, skrivs en utförlig beskrivning av det som framgick av analysen angående 

fenomenet som undersöktes. I detta slutliga steg försöker forskaren hitta en struktur för vad 

som anses vara viktigt för förståelsen för det undersökta fenomenet (Wedin & Sandell, 2004). 

Det är viktigt att vara noggrann vid jämförelser av de olika protokollen som skapats, samt att 

återigen gå tillbaka till orginalprotokollen. 

 

II 

Utskick via facebook 

Take part in a study on guilt 

I am looking for women aged 28-45 who are willing to participate in an interview study 

regarding feelings of guilt. 
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My name is Johanna Öhrlund and I am studying Psychology at the Linnaeus University of 

Sweden, during spring 2012 I will be writing a thesis on guilt and I’ve chosen to focus on 

women’s experiences of guilt. 

 

I am looking for women who are heterosexual and married or cohabiting. 

You need to have at least one child under 12 years old living with you and you need to be 

working or studying outside the home. If this sounds like you- please contact me! 

 

The interview will take approximately 1 hour and will be recorded. I am interested in your 

experiences regarding feelings of guilt where the focus of the interview will be on your 

description of a situation when you have experienced guilt. 

 

The recording is confidential and I will be the only one with access to the taped interview. 

When the interview is transcribed names and places will be changed to suit your preference so 

that you can remain anonymous.  

If you are interested in taking part in this study please contact me and I can provide more 

information about the process. 

 

Kind Regards, 

Johanna Öhrlund 

 

Kopia av mailutskick till potentiella deltagare 

My name is Johanna Öhrlund and I am studying Psychology at the Linnaeus University of 

Sweden, during spring 2012 I will be writing a thesis on guilt and I’ve chosen to focus on 

women’s experiences of guilt. I am looking for women aged 28-45 who are willing to 

participate in an interview study regarding the feelings of guilt. 

 

I am looking for women who are heterosexual and married or cohabiting. 

You need to have at least one child under 12 years old living with you and you need to be 

working or studying outside the home. 

 

Here are some details about the study:  
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The study focuses on married or cohabiting mothers’ description on guilt. I'm hoping to 

compare women living in England with women in Sweden to see whether I can find any 

cultural differences in how guilt is described in the two countries. The purpose of the study is 

not to measure levels of guilt or in any way seek out women who are thought to experience 

more or less guilt than others. 

The study is done on a phenomenological basis which means that I am interested in the first-

hand experience of the phenomenon Guilt and that the result of the study will be more of a 

descriptive result than an explanatory one. 

 

The interview will take approximately 1 hour, I will ask you to tell me about a situation when 

you experienced guilt in as much detail as you can.  

I will record our interview but I will be the only one with access to it and you can remain 

anonymous as names and place can be changed to suit your preference. 

For confidentiality reasons the interview need to take place in either of our homes, I live in 

London. 

 

If you are interested in taking part in this study or if you have any questions please contact me 

via email. 

 

Regards,  

 

Johanna Öhrlund 

E-mail - jo22gk@student.lnu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


