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This essay has the purpose to explore what awareness women in their professional 
lives have over how the choices they make affect their pension. Together with the 
reasoning behind the choices who will later affect their economy in old age 
retirement. Through connections with staff at a kindergarden I found women who 
unconstrained choose to be apart of the study, consisting of women in working 
age in a relationship and they all had children. It was my intention to make a 
qualitative interview study where I interviewed women to get their thoughts and 
how they act in certain situations during their professional life. After I had 
conducted the interwiews I noticed that the results could be seen in relationship to 
norms and values in socitey. By using a norm theory the answers could be 
analysed and the norm that was constructed by the women was highlighted. As a 
complement to the norm theory i used a gender theory to explain why these 
women took those actions whom was highlighted in these interwiews. The act that 
was highlighted was that women take more parental leave than men which 
research proves affects womens economic in retirement negative and the norm 
that could be constructed was that men work full time. 
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1. Inledning 

Vårt samhälle är konstruerat av normer vilka är beroende av olika faktorer för att 

fungera (Hydén 2011). Normerna i samhället fungerar som vägledande för hur vi 

agerar och normerna är mer eller mindre tydliga, vi lever efter dessa normer utan 

att ifrågasätta. Relationen mellan män och kvinnor är uppbyggd av hur båda 

könen handlar utifrån de normer som finns i samhället (ibid.).  

 

Forskning om ekonomisk utsatthet har blivit kritiserad av kvinnoforskare då den 

saknar ett genusperspektiv (Gunnarsson 2002). Författaren menar att könsneutral 

forskning om ekonomisk utsatthet missar utsatta grupper av kvinnor i samhället.  

 

 ”Det som skiljer kvinnoforskare från vanliga forskare är att vi 

problematiserar förhållandet mellan könen. Framför andra frågor står 

för oss den stora frågan: hur kan det komma sig att kvinnor generellt, 

geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?” (Hirdman 

1998, 49).  

 

Kvinnor och mäns arbetstid skiljer sig åt, både det betalda arbetet och det obetalda 

hushållsarbetet, något som Evertsson och Magnusson (2014) problematiserar. De 

menar att jämställdheten mellan könen ökar succesivt och kvinnor och mäns 

arbetstid närmar sig varandra men kvinnor fortfarande utför mer obetalt arbete än 

män. Vilket försvårar möjligheterna till ett jämställt samhälle. Dessa skillnader 

mellan könen ändras långsamt och under tiden påverkas kvinnors ekonomiska 

position i ålderdomen (Evertsson & Magnusson 2014). Gunnarsson (2002) skriver 

att samtidigt som män och kvinnors löner närmar sig varandra blir däremot gapet 

mellan män och kvinnors pensioner större. Statistiska centralbyrån (2014) fastslår 

att kvinnor har lägre löner än män och Pensionsmyndigheten (2014) fastslår att 

kvinnor har lägre pensioner än män.  

 

Både Gunnarsson (2000; 2002) och Thelin (2013) menar att utöver det faktum att 

kvinnor generellt sett tjänar mindre än män gör kvinnor val som påverkar deras 

ekonomi efter ålderspensionen. Dessa val är bland annat längre föräldraledighet 
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än män, att kvinnor i större utsträckning än män arbetar halvtid eller deltid för att 

ha tid till att ta hand om hushållet och familjen. Val likt dessa två påverkar 

kvinnors ekonomiska situation i ålderdomen och bidrar till ett beroende av 

mannen efter pensioneringen (Gunnarsson 2002). Det finns skilda anledningar till 

den ökade risken för ekonomisk utsatthet och flera av dessa anledningar går att se 

ur ett genusperspektiv.  

 

1.1. Problemformulering  

Det finns många variabler som påverkar kvinnors och mäns ekonomiska situation 

efter pensioneringen såsom arbetstid, föräldraledighet, lön med mera. Den 

forskningen som finns tillgänglig visar att beroende på vilka val som görs under 

yrkeslivet så påverkas kvinnornas ekonomi mer negativt än männens. Därför 

väljer jag att skriva min kandidatuppsats i ett försök att förstå hur kvinnor 

resonerar när de gör val under sitt yrkesliv som kan komma att påverka ekonomin 

i ålderdomen. Ur kvinnornas berättelser utläsa vilka faktorer som påverkar hur de 

gör dessa val och om kvinnorna medvetet försöker försäkra sig om en god 

ekonomi i ålderdomen. Försöka se mönster och likheter i kvinnornas berättelser 

för att skapa en förståelse kring hur kvinnorna resonerar när de gör val som kan 

påverka deras ekonomi. 

 

Beroende på hur valen görs under yrkeslivet så påverkas ekonomin i ålderdomen 

vilket kan leda till ekonomisk utsatthet. Ekonomisk utsatthet kan leda till 

beroende av ekonomiskt stöd från samhället. Kvinnors val under yrkeslivet blir ett 

socialt problem då det ökar risken för ekonomisk utsatthet och beroende av statligt 

ekonomiskt stöd. Ämnet blir därför intressant för en studie inom socialt arbete. 

 

1.2. Syftet med studien 

Syftet med studien är att förstå vilka faktorer som påverkar yrkesverksamma 

kvinnor när de gör val som kan komma att påverka deras ekonomi både kortsiktigt 

och långsiktigt. 
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1.3. Studiens frågeställning  

Vad påverkar de val kvinnor gör under yrkeslivet och hur resonerar de kring dessa 

val i förhållande till sin pension i ålderdomen? 

 

1.4. Statistisk och pensionssystemet 

Det här avsnittet beskriver det svenska pensionssystemet och hur statistik ser ut 

gällande kvinnors ekonomiska situation i samhället. Statistiken gällande hur 

kvinnors ekonomiska situation ser ut är tydlig och tillsammans med 

pensionssystemet bidrar båda delarna till ett intressant forskningsämne inom 

socialt arbete.  

 

1.4.1. Pensionssystemet i Sverige 

Den pensionen en person får i ålderdomen är beroende av tre delar; den allmänna 

pensionen från staten1, tjänstepension från arbetsgivare och eventuellt ett eget 

pensionssparande (Pensionsmyndigheten a). Pensionen blir högre desto längre en 

person arbetar och sparar pension (den allmänna pensionen). Det finns något som 

kallas för garantipension för personer som har arbetat lite eller inte alls, den 

baseras på hur länge personen har bott i landet efter 16 års ålder och minskas om 

personen har bott I Sverige i mindre än 40 år (Pensionsmyndigheten b). 

 

Pensionsmyndigheten ansvarar för pensioner i Sverige och deras hemsida 

innehåller hjälp för hur individer ska tänka genom livets olika skeden för att 

försäkra sig om en god ekonomi i ålderdomen (Pensionsmyndigheten c). 

Pensionsmyndigheten (c) beskriver vid ett ingått äktenskap där den ena parten 

tjänar mindre än den andre kan de välja att föra över delar av premiepensionen 

eller öppna ett extra sparande för den med lägre inkomst. För att på så sätt 

försäkra att båda parternas pensioner blir jämnare inför ålderdomen och efter en 

eventuell skilsmässa behåller båda parter sina pensioner. Pensionsmyndigheten (c) 

förklarar att eftersom pensionen grundas på hela livsinkomsten så påverkas den av 
                                                
1 Det är främst den allmänna pensionen som påverkas av hur mycket/lite en person arbetar då den 
grundas på den inkomsten en person har. Även tjänstepensionen kan påverkas vid mindre arbete. 
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hur mycket och länge personen arbetar. Variabler såsom deltidsarbete och 

föräldraledighet påverkar pensionen och pensionsmyndighetens råd är att dela så 

jämt som möjligt eller att göra såsom beskrivs ovan att överföra premiepension 

eller extra privat pensionssparande till den som har lägre inkomst. Den av 

föräldrarna som har lägst inkomst under sitt barns fyra första år får ett tillägg som 

Pensionsmyndigheten (c) kallar för barnår. Det fungerar utjämnande för den 

bortfallna inkomsten för den som har lägst inkomst av föräldrarna.  

 

1.4.2. Statistik gällande inkomst och pension 

Enligt Statistiska centralbyrån (2014) tjänar kvinnor 87 % av mäns löner, alltså 

skiljer det 13 % mellan könen i lön. De beskriver anledningar såsom att kvinnor 

och män arbetar inom olika yrken, olika delar av arbetsmarknaden samt skillnader 

i arbetstid och utbildning som anledningar till att kvinnor tjänar mindre än män. 

Inom somliga yrken skiljer lönerna sig mer mellan männen och kvinnorna, störst 

skillnad är det bland chefer inom bank och finans där det skiljer 32 % beroende på 

kön, däremot skiljer det endast 1 % bland kommunalanställda i lön mellan män 

och kvinnor (ibid.). År 2014 var medelårsbeloppet för den allmänna pensionen på 

133 112 kr för pensionärer, för kvinnor var medelårsbeloppet samma år 116 082 

kr och för män 152 615 kr (Pensionsmyndigheten d). Utöver den allmänna 

pensionen kommer tjänstepension och privat sparande. 
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2. Tidigare forskning  

Forskning angående ålderspensionärers utsatthet i ålderdomen finns det en hel del 

men om man lägger till ekonomisk utsatthet och ett genusperspektiv så blir 

forskningen mer begränsad men det finns några forskare som har undersökt 

området. Bland annat har Angelika Thelin (2013) skrivit sin avhandling som berör 

ämnet samt Evy Gunnarsson (2000, 2002) har skrivit flera artiklar angående 

ämnet som tillsammans ger en tydlig bild av vad forskningen har uppvisat för 

resultat angående kvinnors ekonomiska utsatthet i ålderdomen. Utöver dessa har 

jag inte kunnat hitta så mycket forskning kring det berörda ämnet utan har breddat 

min syn, vilket har innefattat kvinnors möjligheter till högt uppsatta positioner 

trots att de väljer att arbeta deltid, män och kvinnors attityder till könsroller i 

samhället och pensionssystem som påverkar kvinnor negativt beroende på 

civilstånd. Dessa olika delar bidrar till en bredare syn på den tidigare forskningen 

som är betydande för att förstå jämlikhet mellan könen och därmed ser jag även 

att den ekonomiska jämställdheten synliggörs och påverkas. 

 

2.1. Män och kvinnors attityder för ett jämställt samhälle 

Oláh och Gähler (2014) presenterar sin studie där de har undersökt attityder till 

jämställdhet i relationer mellan män och kvinnor. De lyfter fram mäns ökade 

deltagande i obetalt hushållsarbete och kvinnors ökade deltagande på 

arbetsmarknaden som positiva förändringar som i sin tur leder till förändrade 

könsrolls attityder. Studien som Oláh och Gähler (2014) har gjort är en jämförelse 

mellan vad män och kvinnor anser om attityder om könsroller, risker för 

skilsmässor baserat på inställningen till könsroller. De har utgått från en 

undersökning gjord under många år och utifrån det arbetat genom ett omfattande 

material som de använder för att se utvecklingen över tid.  

 

Författarna lyfter fram statistik som visar att äktenskap som avslutas i skilsmässa 

har ökat betydligt de senaste femtio åren men även att förhållanden mellan män 

och kvinnor som har barn tillsammans men inte är gifta oftare avslutas. Det 

författarna vill lyfta fram med det är att det skapar en mindre stabil ekonomi. De 

menar att det finns olika anledningar till varför skilsmässor och separationer har 
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ökat så mycket och en anledning som presenteras är just att kvinnor är aktiva på 

arbetsmarknaden och därmed har en egen inkomst att luta sig tillbaka på efter en 

skilsmässa eller en separation (Oláh & Gähler 2014). I artikeln presenterar 

författarna olika synsätt på kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknadens 

påverkan på äktenskapen. De förklarar att å ena sidan kan äktenskapet stärkas av 

den tryggare ekonomin som följer att båda makarna arbetar och har en inkomst. Å 

andra sidan kan äktenskapet bli mindre stabilt när kvinnan inte fokuserar lika 

mycket på hemmet och ta hand om barnen utan fokus ligger på att yrkesarbeta och 

tjäna sin egen inkomst. Oláh och Gähler (2014) fastslår att kvinnor i Sverige har 

högt deltagande på arbetsmarknaden, är mindre beroende av sina äkta mäns 

inkomster och gör mindre obetalt arbete i hemmet än kvinnor i många andra 

länder. 

 

Slutsatsen i Oláh och Gählers (2014) studie är att det är mer accepterat att kvinnor 

arbetar och att män och kvinnor i större utsträckning delar på hushållssysslorna. 

Författarna lyfter även att kvinnor oftare än män arbetar deltid för att hinna med 

hushållet. En aspekt som författarna lyfter fram som viktig för att minska risken 

för skilsmässa eller separation mellan partners är jämställdhet i förhållandet, lika 

fördelning av arbetstid, både betald och obetald, lika fördelning vid 

föräldraledighet ökar chanserna för att relationen ska hålla (Oláh & Gähler 2014).  

 

2.2. Faktorer som påverkar ekonomin i ålderdomen 

Thelin (2013) beskriver hur en persons ekonomiska situation genom livet 

påverkar hur vardagen blir som pensionär, vilken ekonomi en person har i 

ålderdomen baseras på olika faktorer under den yrkesverksamma åldern. Faktorer 

såsom föräldraledighet, sjukskrivningar, separationer med mera påverkar inte bara 

ekonomin kortsiktigt utan även efter ålderspension förklarar Thelin (2013). 

Studien har genomförts kvalitativt med intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 

65-74 år med syfte ”att kartlägga och förstå̊ mönster i ekonomisk utsatthet och 

dess betydelse i yngre ålderspensionärers vardag” (Thelin 2013 s. 12). Thelin 

(2013) använder ett livsloppsperspektiv när hon undersöker ekonomisk utsatthet i 

ålderdomen vilket innebär att hon undersöker hur intervjupersonerna har levt 

under perioder genom livet. Författaren beskriver att de som vid intervjun 
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berättade att de hade haft knapp ekonomi under medelåldern och som hade en 

knapp ekonomi i ålderdomen var alla kvinnor och de beskrev anledningar såsom 

sjukdom, skuldsättning, arbeten som var lågt betalda och tid av arbetslöshet. Även 

svårigheter i familjelivet såsom skilsmässa, separation, konflikter med föräldrarna 

eller make som avlidit. Några menade på att de blev mindre attraktiva på 

arbetsmarknaden med anledning av att vara ensamstående med barn. En tydlig 

trend i resultatet från Thelins (2013) avhandling är att de som har god ekonomi 

efter pensioneringen antingen har gjort upp en plan för ekonomin innan 

pensionsålder eller levt i ett stadigt förhållande med gemensam ekonomi. 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån Thelins (2013) studie se att det finns många 

anledningar och faktorer som påverkar hur ekonomin ser ut efter ålderspension, 

att föräldraledighet och deltidsarbete kan ses som två faktorer som påverkar 

kvinnors ekonomi negativt speciellt efter separation eller skilsmässa men att det 

även finns flera andra faktorer som påverkar ekonomin, både för män och 

kvinnor.  

 

2.3. Olika livsfasers påverkan på ekonomin 

I den kvalitativa studien gjord av Gunnarsson (2002) deltog fjorton kvinnor, som 

delades upp i medelålders och äldre kvinnor. Ett krav för deltagande var att de 

skulle definieras som ensamstående i socialregistret och vara mellan 45-86 år och 

ha sökt ekonomiskt bistånd under året innan urvalet. Det som författaren 

undersökte var det utsatta livsloppet, som hon preciserar såhär: ”Det utsatta 

livsloppet definierades som ett livslopp som innehöll livsfaser i fattigdom eller i 

nästan fattigdom” (Gunnarsson 2002, 370). Alla de intervjuade kvinnorna har levt 

med socialbidrag och fattigdom eller nästan fattigdom har präglat deras livsfaser. 

De intervjuade kvinnorna har levt i en tid då kvinnor i allt större utsträckning har 

börjat yrkesarbeta men deras anknytning till arbetsmarknaden har i många fall 

varit lös eller inte tillräckligt varaktig vilket lett till lägre pension. En del av 

kvinnorna har varit hemmafruar eller arbetat mindre för att vara hemma och ta 

hand om barn och hemmet något som i sin tur bidragit till en lägre pension. Flera 

av kvinnorna berättar om skilsmässor och separationer vilket bidragit till att 

pensionen har blivit låg och otillräcklig för deras livsföring (Gunnarsson 2002). 

Skilda händelser genom livet påverkar individens ekonomiska förutsättningar 
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både i nutid och i ålderdomen vilka kan vara svåra att förutse men de går att 

uppmärksamma i efterhand förklarar Gunnarsson (2002). 

 

2.4. Civilståndets påverkan på ekonomin 

Peeters och Tavernier (2015) presenterar i sin artikel i Ageing and Society en 

studie som är gjord för att undersöka risker för fattigdom i relation till civilstånd. 

Studien visar att ogifta kvinnor och skilda kvinnor har störst risk att hamna i 

fattigdom medan gifta kvinnor och änkor löper minst risk. Författarna menar att 

det var det resultatet som de förväntat sig men att de inte hade förväntat sig att 

tidigare relationer/äktenskap skulle påverka resultatet vilket det gjorde. 

Författarna fastslår utifrån studien att ju äldre kvinnan är vid skilsmässan desto 

högre risk löper hon för fattigdom i ålderdomen. Studien påvisar att antal barn en 

kvinna har inte har något samband med risken för fattigdom förutom för skilda 

kvinnor vilka hade en större risk för fattigdom desto fler barn de hade. Peeters och 

Tavernier (2015) presenterar att de förväntade sig ett resultat där familjehistoria 

hade störst inverkan på ekonomin i ålderdomen för gifta och ogifta kvinnor samt 

mindre inverkan på skilda kvinnor men den hypotesen kunde inte styrkas efter att 

studien genomförts. Författarna förväntade sig en ökad risk för fattigdom 

beroende på civilstånd, föräldraskap och yrkesliv. Till viss del så visade resultatet 

av studien att de olika faktorerna påverkade risken för fattigdom men faktorerna 

påverkade olika beroende på civilstånd. Slutligen lyfter Peeters och Tavernier 

(2015) upp att eftersom kvinnor lever längre än män kan det ses som ett problem, 

att kvinnor därigenom blir mer beroende av männens inkomst och den pension 

som mannen lämnar efter sig efter sin bortgång. Författarna konstaterade i artikeln 

att de kvinnor som löper lägst risk att hamna i fattigdom är just änkor som får en 

stabilare ekonomi efter mannens bortgång. 

 

2.5. Kvinnors chanser till högre positioner trots deltids arbete 

Clare Lyonette (2015) förhåller sig kritisk till att kvinnor i större utsträckning än 

män arbetar deltid för att hinna ta hand om familjen och hushållsarbete. En 

problematik med deltidsarbete menar författaren är att kvinnorna inte kan 

konkurrera med männen om befordringar då deltidsarbeten har en medelmåttig 
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klass. ”Part-time working women are also more financially dependent on male 

partners and become trapped in lower-earning jobs, with implications for lifetime 

earnings and pensions ”(Lyonette 2015, 322). Lyonette (2015) förklarar att i 

Storbritannien är barnomsorg dyrt vilket resulterar i att mammorna väljer att 

arbeta mindre och papporna arbetar mer för att väga upp inkomstbortfallet. Vilket 

kan ses som försämrande för kvinnan längre fram i livet då hon blir beroende av 

mannens pension vilket kan förstås i citatet ovan.  

 

I studien som Lyonette presenterar genomfördes tjugosex intervjuer med 

representanter från elva organisationer som deltog i studien. Fokus i studien var 

att organisationernas deltidsarbeten skulle få bättre kvalité och status. Resultatet 

av studien visar bland annat att arbeten med högre status fungerar även om 

personen arbetar deltid och kan bidra till positiva effekter på arbetsplatsen. Chefer 

som arbetar deltid kan inspirera andra anställda att våga arbeta mindre och ändå 

vara attraktiva till högre välbetalda arbeten.  

 

2.6. Ett livsloppsperspektiv på kvinnors ekonomi 

Gunnarsson (2000) för i artikeln en diskussion om fattigdom med ett 

könsperspektiv och hur kvinnofattigdom ser ut i olika länder och tider. Vidare 

förhåller sig Gunnarsson (2000) kritisk till att forskningen om fattigdom oftast är 

könsneutral och att kvinnors utsatta positioner sällan uppmärksammas. Författaren 

beskriver att ensamstående mödrar är en grupp som växer och många lever i 

fattigdom/ekonomisk utsatthet. Denna grupp blir beroende av sociala bidrag och 

underhåll från barnets far vilket för många uteblir. Även äldre kvinnor, kvinnor i 

medelåldern som skilt sig och unga kvinnor som inte varit gifta eller har barn är 

grupper som har en större risk att hamna i fattigdom. För att förstå kvinnors 

ekonomiska situation krävs ett livsloppsperspektiv som belyser hela kvinnans liv. 

Livsloppsperspektivet måste ses i relation till en strukturell samhällelig nivå 

tillsammans med villkor baserat i personens olika livsfaser.  Det Gunnarsson 

(2000) menar är att vi behöver studera vad det är som behöver ändras i 

försörjningskällorna inom välfärdsstaten, staten, arbetsmarknaden och familjen 

för att minska fattigdomen för de utsatta grupperna.  
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3. Teoriavsnitt 

Först när alla intervjuer var genomförda och allt resultat var insamlat valdes vilka 

teorier som resultatet skulle analyseras med. Valet föll på Håkan Hydéns teori om 

normer för att svaren som framkommer i intervjuerna kan förklaras med hjälp av 

normer och värderingar i samhället. Utöver Hydéns normteori används Yvonne 

Hirdmans teori om Det stereotypiska genuskontraktet som ett komplement till 

Hydén. Till en början var inte tanken att en genus teori skulle användas men efter 

intervjuerna upplevdes det som nödvändigt för att förklara det insamlade 

materialet. Genom att förklara hur samhällets normer konstrueras enligt Hydéns 

teori kan även Genuskontraktets delar synas. Det viktiga är att förstå de båda 

teoretiska utgångspunkterna enskilt men även i relation till varandra. Det som 

saknas i Hydéns teori för att förstå intervjusvaren bidrar Hirdmans genuskontrakt 

med för att gemensamt förklara materialet. 

 

3.1. Normteori  

Hydén (2011) beskriver att normer är vägledande för mänskligt beteende. Teorin 

grundar sig i tre dimensioner2 som tillsammans används för att förklara hur 

normer leder till personers handlande. De tre dimensionerna är (1) vilja och 

värderingar, (2) kunskap och kognition samt (3) system och möjligheter. Inom 

dimensionerna förklarar Hydén att olika faktorer placeras, inom den första 

dimensionen vilja och värderingar placerar Hydén faktorer som makt, ekonomi, 

samvete. Den andra dimensionen 

kunskap och kognition innehåller 

faktorer som utbildning, kön, 

tradition. Den tredje och sista 

dimensionen system och 

möjligheter innefattar faktorer som 

samhälle, systemvillkor och socio- 

kulturella faktorer. Hydén menar 

att genom att använda en eller flera 

                                                
2 Hydén, Håkan & Wickenberg, Per, (2002). Normmodellen, i boken Normvetenskap. 
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faktorer från de tre dimensionerna framträder en norm. Alla faktorer användas inte 

i konstruerandet av normen utan de faktorer som passar studien bäst väljs ut inom 

dimensionerna. Normen förklarar eller rättfärdigar hur en person handlar/agerar i 

en given situation (Hydén 2002). Tillsammans behövs alla tre dimensionerna och 

de är beroende av varandra och sammanfogas runt den norm som konstrueras 

(ibid). 

 

Mänskligt beteende på både individ och kollektiv nivå är en avvägning eller 

kompromiss baserad på de tre dimensionerna menar Hydén (2011). Teorin 

innehåller möjligheter att väga in beståndsdelar såsom tankar och känslor som 

oftast är frånvarande i analys av empiri men i Hydéns normteori får dessa faktorer 

utrymme att analyseras inom dimensionen vilja och värderingar (Hydén 2002). I 

Hydén (2011) beskrivs att normer byggs upp av samspel mellan individer och 

skapas utifrån de förväntningar som individer har gentemot varandra. 

Fortsättningsvis förklarar Hydén (2011) att normer rättfärdigar individens 

beteende. Faktorerna inom dimensionerna som skapar normen kan härledas från 

vanor, traditioner och makt vilka även ger upphov till ojämna relationer mellan 

könen. Dessa faktorer belyser jämställdhets problematik inom konstruktionen av 

normer menar Hydén. Författaren beskriver att eftersom normen är en 

sammansättning av individens möjligheter, faktiska kunskaper och viljor ger de en 

bredare möjlighet att få med de olika aspekterna i hur individer handlar vilket 

konstruerar de normer som samhällets invånare lever efter samtidigt som de är 

delaktiga i konstruerandet av dem (ibid.). 

 

3.2. Det stereotypiska genuskontraktet 

Hirdmans (2001) teori om det stereotypiska genuskontraktet belyser mäns och 

kvinnors handlande gentemot varandra och hur de förväntas vara i samhället. 

Både hur samhället förväntar sig att könen ska vara men också båda könens 

förväntningar på sina egna roller och det motsatta könets roller. Såhär definierar 

Hirdman själv genuskontraktet:  
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”Vi kan säga att det ser ut som om varje samhälle och varje tid har 

något slags kontrakt mellan könen, ett begrepp som är användbart trots 

att det inte får förstås som ett köpslående mellan två̊ jämnstarka 

kumpaner, tvärtom, oftast är det ett kontrakt uppdraget av den part 

som definierar den andra. Dessa kontrakt föreställer vi oss, finns 

osynliga mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och 

kvinnor på det sociala planet och mellan mannen och kvinnan” 

(Hirdman 1998, 54).  

 

Hirdman presenterar hur synen på män och kvinnor har sett ut genom historien 

vilket ligger till grund för hur kvinnor har beskrivits genom tiderna. Män beskrivs 

som att de ska ta hand om kvinnan, försörja henne och beskydda henne medan 

kvinnan beskrivs att hon ska lyda sin man, ta hand om hemmet och föda mannens 

barn (Hirdman 2001). I teorin om genuskontraktet finns tre huvuddelar (1) att 

kvinnor och män hålls isär, (2) det som är manligt värderas högre än det som är 

kvinnligt och (3) att alla är med och skapar genusordningen, både män och 

kvinnor (ibid). Hirdman (2001) beskriver att begreppet genuskontraktet skapades 

som en grund för att visa den orörlighet som präglat könens villkor genom 

historien. Som ett redskap att använda för att se förändringar som sker i samhället 

genom historien.  

 

”Det stereotypiska, idealtypiska kontrakt där Han har ansvaret, 

beskyddet, försörjningen på sin sida och Hon har födandet, 

uppfödandet, beroendet på sin, markerar tydligt könens skilda 

positioner och närmast kontrasterande förutsättningar”  

(Hirdman 2001, 88). 

 

 Som ett osynligt men konkret kontrakt, reglerar Genuskontraktet vad män och 

kvinnor ska göra och vad som förväntas av dem (Hirdman 2001). Författaren 

beskriver att giftermålet är en naturnödvändighet för att kontraktet ska 

upprätthållas mellan mannen och kvinnan. Genuskontraktet innehåller konkreta 

föreställningar kring hur män och kvinnor förväntas vara gentemot varandra, hur 

de ska tala, hur de ska se ut, vilket kan ge uttryck genom kläder, frisyrer, smink 

med mera (Hirdman 2007). Skillnader mellan könen kan synliggöras genom var i 
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samhället kvinnor och män befinner sig och vilka arbeten män respektive kvinnor 

arbetar med är delar av genuskontraktet. Skillnader mellan vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt i samhället och hur samlevnaden mellan könen 

fungerar är delar av genuskontraktet (Hirdman 1998). ”Och dessa genuskontrakt 

ärvs från den ena generationen till den andra, modern introducerar dottern, fadern 

sonen (Hirdman 1998, 54)” 

 

3.3. Teoriernas användningsområden i relation till varandra 

I analysavsnittet kommer en handling som har uppmärksammats i intervjuerna att 

belysas och genom att urskilja faktorer inom de tre dimensionerna (vilja och 

värderingar, kunskap och kognition samt system och möjligheter) visa hur normen 

konstrueras och därmed förstå hur handlingen värderas/normaliseras i samhället. 

Inom de tre dimensionerna ser vi hur genuskontraktet verkar inom den 

konstruerade normen och kan därmed fastslå genuskontraktets roll i de normer 

och värderingar som konstrueras i samhället. Genuskontraktet fungerar som ett 

komplement för att försöka förstå hur man i konstruerandet av normer kan se delar 

av genuskontraktet och hur det påverkar hur konstruerandet av normer går till. 

Hydéns teori om normer förklarar hur konstruerandet av normer går till och 

fungerar som ett ramverk där Hirdmans genuskontrakt behövs och används för att 

förstå varför normerna konstrueras. De två teorierna kompletterar varandra för att 

tillsammans analysera materialet och bidra med en ökad förståelse. 
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4. Metodavsnitt 

I det här avsnittet redovisas hur arbetet med studien har gått till. Allra först 

introduceras val av datainsamlingsmetod och därefter förs ett resonemang kring 

förförståelse, därefter framgår hur urvalet av intervjupersoner har gått till, vilken 

vetenskapsteoretisk ansats som valts innan information om litteratursökning, 

informationsbrev och intervjuguide. Avslutningsvis finns avsnittet metodologiska 

överväganden. 

 

4.1. Urval och urvalsmetod 

Studien kommer att innefatta sex kvinnor i åldrarna 25-45 år som är aktiva på 

arbetsmarknaden och har barn eller lever i hushåll med barn. Jag har valt att 

endast intervjua kvinnor i studien då det är de valen som kvinnor gör under 

yrkeslivet som ska undersökas, den tidigare forskningen visar att valen som 

kvinnor gör påverkar deras pension negativt. Att intervjua både män och kvinnor 

hade därmed inte tillfört studien något utifrån syftet och den frågeställningen som 

studien undersöker. Jag har valt att inte begränsa intervjupersonerna till specifika 

yrken eller utbildningsgrad utan jag anser att ett urval utan dessa begränsningar 

ger ett mer förtroligt resultat. Jag är medveten om att vilket yrke och 

utbildningsgrad en person har kan påverka hur man resonerar när man gör val 

kring arbete och föräldraledighet men jag har valt att inte lägga fokus på det. Då 

studien endast innefattar sex intervjuer kan intervjuerna inte säga tillräckligt 

mycket för att kunna dra några generella slutsatser kring hur yrke och 

utbildningsnivå påverkar valen som kvinnorna gör. Så därför har jag valt att inte 

fokusera på varken yrke eller utbildningsgrad.  

 

Anledningen till att urvalet begränsas till att de bor i ett hushåll med barn eller har 

egna barn är viktigt för att flera av valen som påverkar kvinnors ekonomi i 

ålderdomen är beroende av att kvinnan har barn eller lever i ett hushåll med barn. 

För att komma i kontakt med intervjupersonerna kontaktade jag en förskola. 

Personalen på förskolan frågade de kvinnliga föräldrarna om de kunde tänka sig 

att delta i en intervju och om jag fick kontakta dem med info om studien. 

Personalen förklarade att de först därefter fick bestämma om de ville delta. En 
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informationslapp skickades till förskolan som de satte upp för att föräldrarna 

skulle få lite info om studien innan jag kontaktade dem. Förskolan som hjälpte till 

med att få tag i intervjupersoner ligger i ett litet samhälle i Småland och därmed 

bor de flesta intervjupersonerna i det samhället eller på landsbygden. Att 

intervjupersonerna som deltog alla bor i ett litet samhälle eller på landsbygden 

bidrar till att studien inte kan säga något om hur resultatet hade sett ut om 

intervjupersonerna istället hade bott i en stad eller i ett storstads område. För att 

kunna dra generella slutsatser hade urvalet behövt vara större och då hade 

antagligen inte intervjuer fungerat som metod utan en kvantitativ metod med 

enkäter hade varit mer lämpligt. Med en annan metod hade studien antagligen inte 

kunnat besvara frågeställningen. 

 

4.2. Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod 

Genom att genomföra studien med en kvalitativ metod förstå vad som påverkar 

kvinnor i deras vardag som leder till de val de gör. I intervjuer med kvinnorna 

försöka hitta mönster i deras berättelser och att få en förståelse om kvinnornas 

insikt i hur valen påverkar deras pension. ”Ett överordnat mål för kvalitativ 

forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet” (Dalen 2015, 15). Inför valet av 

datainsamlingsmetod gjordes övervägande om hur studien skulle genomföras på 

lämpligaste sätt i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). Författarna beskriver 

att metod ursprungligen betydde vägen för att komma till målet, det är därför 

betydande att veta vad målet med studien är för att med hjälp av metod hitta en 

väg att ta sig fram till målet. För att slutligen nå det resultat man eftersöker i 

studien. De båda författarna menar att metoden ska väljas utifrån vad som gynnar 

studien och inte vad forskaren anser är enklast eller passar denne bäst. Jag anser 

att en intervjustudie är lämpligast då det fordras semistrukturerade intervjuer med 

följdfrågor och de eftersträvade svaren skulle antagligen inte blir lika tydliga i en 

kvantitativ studie. En semistrukturerad intervju innebär i enlighet med Dalen 

(2015) att intervjuaren i förväg har valt ut vilka ämnen intervjun ska beröra, vilket 

jag anser är bra då alla intervjuer berör samma ämnen men följdfrågorna kan 

variera beroende på vad intervjupersonen svarar. Från början var tanken att 

genomföra en kvantitativ enkätstudie men efter närmare eftertanke passar en 
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kvalitativ intervjustudie bättre för syftet med studien. Jag hade ansett det positivt 

att nå ut till fler personer än vad en intervjustudie rymmer men det är inte 

mängden av informanter som är det centrala utan de val som intervjupersonerna 

gör. Samt att undersöka vilka faktorer som påverkar valen som görs under 

yrkeslivet vilka i sin tur påverkar ekonomin efter ålderspensionering. Därför anser 

jag att även ett mindre antal informanter kan ge ett tänkvärt svar. 

 

För att få lära känna andra människor, få ta del av deras kunskap och upplevelser 

menar Kvale och Brinkman (2014) att vi ska samtala med dessa genom intervjuer. 

Genom intervjun får intervjuaren ta del av personens liv, förhoppningar och 

åsikter med hjälp av personens egna ord. Kvalitativa intervjustudier är bundna av 

sin kontext, de kan endast ses i den speciella kontext där forskningen är gjord och 

bör inte försökas översättas till hela samhället menar Kvale och Brinkman (2014).  

 

Det finns de som menar att intervjuer inte är en vetenskaplig metod med 

anledning av att de till stor del bygger på intervjuarens tolkningar av det som sägs 

i intervjun (Kvale & Brinkman 2014). När det gäller intervjustudier menar 

författarna att intervjuerna tillåter forskaren att tolka och utläsa olika sanningar i 

det insamlade materialet. Olika personer kan se skilda saker i en och samma 

intervju menar författarna som även förklarar att forskarens förförståelse påverkar 

hur svaren i en intervju tolkas och utläses (Kvale & Brinkman 2014). Som 

motpart till Kvale och Brinkmans argument gällande att intervjuer inte är en 

vetenskaplig metod menar Miller och Glassner (2011) att intervjuer kan bidra med 

en meningsfull möjlighet för studier inom socialt arbete och därmed är en 

vetenskaplig metod. Författarna menar att de historier intervjupersonerna berättar 

kan delge oss ett tillfälle att se verkligheten och tydliggör argument för det som 

undersöks. Utifrån Miller och Glassner (2011) kan jag förstå att de är positiva till 

att använda intervjuer som metod trots den kritik som finns som de även 

presenterar. De menar att intervjuer kan användas för att presentera sociala världar 

och därmed säga något om ämnen inom socialt arbete (ibid).  
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4.3. Förförståelse 

Den förförståelse intervjuaren har påverkar denne som i sin tur påverkar 

intervjupersonen och intervjun (Dalen 2015). Det blir intervjuarens uppgift att 

använda sin förförståelse på ett sätt så att den bidrar till en ökad förståelse för 

intervjupersonens berättelse. Dalen (2015) förklarar att det är centralt för 

intervjuaren att vara medveten om sin förförståelse och använda den för att öka 

förståelsen för det insamlade intervjumaterialet. Vidare förklarar författaren att 

intervjuaren måste tolka det intervjupersonen säger men att den tolkningen måste 

skapas utifrån intervjupersonens utsagor och bör tydas i relation till hela intervjun 

(ibid). 

 

Inför studien har jag som intervjuare en viss förförståelse. Jag har under hela min 

uppväxt fått till mig hur män och kvinnor ska leva tillsammans, genom 

familj/vänner/kollegor men även via samhället, medier med mera. Jag har hört 

vänner som tagit all föräldraledighet för att mannen tjänar mer pengar och det 

därför gynnar familjen mer att han arbetar. Kvinnor som arbetar mindre för att 

hinna med hemmet och familjen medan mannen arbetar heltid. Alla dessa delar 

påverkar hur jag möter intervjupersonerna och hur jag kommer att hantera det 

material jag samlar in. Jag har en bild av vad intervjupersonerna kommer att 

berätta i intervjuerna, så i studien är det en utmaning att lägga min förförståelse åt 

sidan och lyssna till intervjupersonernas berättelse och upplevelser. För att kunna 

analysera intervjumaterialet på ett objektivt sätt behöver jag försöka att inte 

belägga intervjupersonernas svar med förförståelsen. Det kan vara positivt med 

viss förförståelse då det kan bidra till ett intresse för ämnet. 

 

4.4. Litteratursökning 

En litteratursökning utfördes för att hitta artiklar och en avhandling som sedan 

användes i avsnittet tidigare forskning. Sökningen gjordes via sökmotorerna 

Libris och ProQuest, de orden som användes var social work*, gender equlity*, 

poverty*, och elderly poverty*. Orden användes i olika ordning för att få fram så 

relevanta texter som möjligt. Då det var svårt att hitta texter om ämnet så fick jag 
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använda alla eller några av orden i min sökning för att få fram intressanta texter. 

För att hitta relevant statistik och bakgrunds fakta så användes 

Pensionsmyndighetens hemsida och Statistiska centralbyråns hemsida. 

 

4.5. Informationsbrev till intervjupersoner 

Inför intervjuerna skickade jag ut informationsbrev till intervjupersonerna. 

Informationsbrevet finns att läsa i bilaga 1. Informationsbrevet skrevs utifrån 

Etikkommittén sydost (2015) ”guide för informationsbrev” och finns bifogat som 

bilaga 1. Informationsbrevet innehåller information om studien, hur intervjun 

kommer gå till, hur materialitet kommer att användas och att deltagandet är 

frivilligt för alla intervjupersoner. Efter att intervjupersonerna fått 

informationsbrevet så fick jag ett muntligt samtycke till deltagande och därefter så 

bokade vi in en tid för intervju. 

 

4.6. Intervjuguide 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide med tre teman. Intervjuguiden 

finns att läsa i bilaga 2. Dalen (2015) och Kvale och Brinkmann (2014) föreslår att 

en intervjuguide formuleras utifrån olika teman med utgångspunkt i syftet med 

studien och frågeställningen studien bygger på. De teman som jag har valt är lön 

och arbetstid, föräldraledighet samt pension, i början av intervjun kommer frågor 

gällande familjesammansättning och boende att ställas för att få en 

bakgrundskunskap inför den fortsatta intervjun. Intervjuerna genomfördes semi 

strukturerat så utöver de olika teman som intervjuguiden innehåller fanns det även 

frågor på varje tema i likhet med hur Alvesson (2011), Kvale och Brinkmann 

(2014) och Dalen (2015) beskriver att desto mer strukturerad intervju desto mer 

detaljerad intervjuguide. Däremot menar Trost (2005) att i en intervjuguide ska 

det endast finnas frågeområden, inga färdig formulerade frågor vilket jag likväl 

har valt att addera i min intervjuguide med anledning av att säkerställa att jag får 

med samtliga frågor jag vill ha svar på. I de semistrukturerade intervjuerna som 

genomfördes i studien fanns det utrymme för följdfrågor och att frångå 

intervjuguiden om det skulle anses behövligt vid intervjutillfället vilket Kvale och 
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Brinkmann (2014) menar är upp till intervjuaren att känna av hur strikt 

intervjuguiden ska följas och när intervjuaren behöver avvika och följa upp det 

intervjupersonen säger. 

 

4.7. Metodologiska överväganden  

Kvalitativ metod valdes till studien då syftet är att förstå hur kvinnorna resonerar 

och få möjlighet att tolka deras olika berättelser. I en annan metod hade inte 

kvinnornas berättelser fått ta en så stor plats. I en kvalitativ metod som den här får 

kvinnornas tankar och åsikter plats att uttrycka sig. Ett större urval hade varit att 

föredra då fler kvinnor hade kunnat komma till tals och fler likheter och skillnader 

mellan kvinnornas berättelser hade kunnat uppmärksammas. Resultatet hade 

möjligen sett annorlunda ut om studien hade innehållit fler intervjupersoner eller 

så hade resultaten från studien blivit tydligare. Fler intervjupersonen hade bidragit 

till en större tillförlitlighet då resultatet hade grundats i fler kvinnors berättelser. 

Alla intervjupersonerna bodde i ett litet samhälle eller utanför samhället vilket kan 

påverka svaren, om intervjupersonerna hade bott på olika platser eller i en större 

stad hade kanske det gett andra resultat. Resultaten från intervjuerna bearbetades 

utifrån Normteorin och dess olika delar utlästes från intervjuerna. Efter att 

Normteorin hade utlästs så uppmärksammades delar av Genuskontraktet. 

 

4.8. Motiverat val av vetenskapsteoretisk ansats 

Utgångspunkten med studien är att skapa en förståelse kring hur kvinnor resonerar 

när de gör val och om de är medvetna om hur dessa val påverkar deras 

ekonomiska situation i ålderdomen. För att förstå hur de resonerar kommer 

studien att anläggas med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med anledning av 

att det har uppmärksammats i arbetet med studien att deras val och det som styr 

hur dessa görs är socialt konstruerade. Wenneberg (2000) presenterar att 

socialkonstruktivismen är beroende av kunskap och vad som uppfattas som 

kunskap i samhället. Han menar att kunskapen är socialt konstruerad och det som 

vi uppfattar som naturliga och fysiska vetenskaper även kan vara socialt 

konstruerade av samhället. Att människor lägger in faktorer som visar på att något 

är en kunskap som vid närmare anblick är konstruerat av samhället och inte alls en 
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kunskap som är oberoende av människorna som konstruerat den. Wenneberg 

(2000) förklarar att vi kan uppfatta saker som finns i vårt samhälle men att 

innebörden uppfattas av hur vi förstå det vi ser. Att saker finns men att de 

konstrueras av personer i samhället genom till exempel språket.  

 

Då jag har valt att använda socialkonstruktivismen till min studie så är min tanke 

att använda den för att förstå hur den sociala omgivningen är konstruerad. För att 

förstå hur omgivningen är konstruerad för en familj som består utav en man och 

en kvinna och deras barn så är grundtanken att det är ett jämställt förhållande med 

lika förutsättningar för alla i familjen. Enligt vad forskningen visar så är det inte 

fallet, män och kvinnor skiljs åt i det sociala. Därför ser jag att med utgångspunkt 

i social konstruktivismen så är den verklighet vi lever i socialt konstruerad av de 

människor som lever i samhället. Vilket vi måste vara medvetna om i arbetet med 

socialt arbete. 

 

4.9. Hantering av materialet 

Alla intervjuerna spelades in och i nära anslutning till intervjuerna så 

transkriberades alla intervjuer ordagrant. Efter den första transkriberingen så 

justerades intervjuerna, ord som ”eh” och ”um” togs bort samt att kommatecken 

och punkter lades till så att materialet blev lättare att läsa. Därefter så lästes 

intervjuerna flertalet gånger och likheter samt skillnader mellan intervjuerna 

markerades. Intervjupersonernas berättelser sorterades in i faktorer inom de tre 

dimensionerna i Hydéns teori om normer. De faktorer som valdes var de som 

synliggjorts vid hanteringen av intervjuerna.  
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5. Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2011) så finns det inom forskning så fyra krav på 

forskningen och dess utförande. Dessa fyra krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De fyra kraven 

anses viktiga att upprätthålla och efterleva av alla som arbetar med forskning. 

Utifrån dessa kriterier kommer etiska aspekter beaktas i arbetet före, under och 

efter våra intervjuer. 

Informationskravet innebär att den som utför forskningen inte får undanhålla 

viktigt information om forskningen från de som deltar i forskningen, vanligtvis 

intervjupersoner. Att deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när 

som samt hur och var forskningen kommer att publiceras är viktigt information att 

delge forskningens deltagare. Samtyckeskravet innefattar att forskningens 

deltagare själva får bestämma hur länge personen vill delta i forskningen och 

under vilka villkor personen deltar. Det för att undvika att intervjupersonen och 

den som utför forskningen hamnar i ett förhållande där de är beroende av 

varandra. Både muntligt och skriftligt samtycke till forskningen är godtagbart. Det 

tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att de som deltar i forskningen 

ska lovas anonymitet i så hög grad det går. Även uppgifter som kan röja 

personens identitet ska ändras eller om möjligt tas bort från forskningen för att 

försäkra deltagarna anonymitet. Sista kravet är nyttjandekravet innefattar att 

uppgifter om intervjupersonerna endast får användas i forskningen. Uppgifter 

gällande intervjupersonerna får inte lämnas vidare till någon annan. 

Förutom det som Vetenskapsrådet (2011) fastslår så regleras etik inom forskning 

av lagstiftningen, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, som är den lag som forskare måste förhålla sig till. Lagen innehåller 

bestämmelse om hur forskning får genomföras på ett etiskt korrekt vis.  

 

Inför en forskningsstudie är det viktigt att forskaren går igenom de 

förhållningsregler Vetenskapsrådet (2011) har satt upp men även den gällande 

lagstiftningen som finns och ställa sig frågan ”Är min forskning etiskt 

försvarbar?”. När jag ställde mig den frågan fick jag fundera på vilka jag ska 

intervjua, om intervjupersonerna i en utsatt situation vilket jag fann i min studie 



 

 22 

att de inte är. De är inte heller i en beroendeposition till mig som intervjuare utan 

de kan ses som objektiva intervjupersoner. Intervjupersonerna är heller inte 

närstående till mig så deras svar bör inte påverkas av relationen mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Deltagande i studien var frivilligt och både när 

tid för intervjun bokades och innan intervjun skulle påbörjas klargjordes för 

intervjupersonen om denne inte ville svara på någon fråga så behövde denne inte 

göra det och intervjuaren skulle inte ställa några vidare följdfrågor3. Slutligen 

anser jag att min studie är etiskt försvarbar och kunde därför genomföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Ingen av intervjupersonerna utnyttjade denna möjlighet utan alla svarade på alla ställda frågor. 
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6. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer resultaten som framkommit under intervjuerna att 

presenteras. Först kommer uppgifter som gäller för urvalet av intervjupersonerna, 

därefter presenteras resultatet utifrån de tre teman som fanns i intervjuguiden, lön 

och arbetstid, föräldraledighet samt pension. Tillsammans med resultaten från 

intervjuerna kommer resultaten att analyseras med hjälp av de valda teorierna, 

Hydéns Normteori och Hirdmans Det stereotypiska genuskontraktet samt den 

tidigare forskningen. Resultatet är baserat på intervjupersonernas egna berättelser 

och måste därför förstås som det, det är inga absoluta sanningar utan deras 

subjektiva upplevelser. 

 

6.1. Intervjupersonerna 

Alla de sex kvinnorna som intervjuades är mellan 30-40 år och lever i ett 

förhållande med den man som de har barn tillsammans med. De har mellan 2-5 

barn och alla barn bor i hemmet med båda föräldrarna. Alla sex kvinnorna bor i 

villa eller på en gård som de äger tillsammans med den man som de har ett 

förhållande med. Några av kvinnorna är gifta medan andra är sambos, 

fortsättningsvis kommer både äkta män och sambo refereras till som partner. I 

nästan alla intervjuer har kvinnorna berättat om sin egen utbildning, något som 

inte efterfrågades i intervjun eller hade för avsikt att vara en del av den här 

studien. Därför bortses det som sagts om utbildning trots att det hade varit 

intressant i analysen av materialet så är materialet inte tillräckligt stort för att 

kunna fastslå något gällande utbildningsgrad och de val som kvinnorna gör. 

 

6.2. Intervjupersonernas berättelser om sin arbetstid samt lön  

Det var fyra av de sex intervjuade kvinnorna som i intervjun berättade att deras 

partner tjänade mer än henne och en av kvinnorna berättade att hon tjänar mer än 

sin partner. IP4 berättade att hennes partner hade högre lön men hon hade mer ob, 

så här sa hon om sin och sin partners arbetstid och lön: 
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 ”Ja, den är lite klurig den, vi får ut ungefär lika mycket, då jobbar min 

partner heltid och jag jobbar 85%, så vi får ut ungefär lika mycket på 

det. Skulle jag jobba heltid skulle jag få ut mer men det är för att jag 

jobbar natt, jag har så mycket ob så att det vi får ut i månaden är 

ungefär det samma (IP4)”. 

 

Att alla kvinnorna berättade att deras partner arbetar heltid4 förutom IP1 vars 

partner är 20 % föräldraledig från sin heltidstjänst kan förstås utifrån 

Genuskontraktet som säger att mannen ska arbeta och försörja familjen. Två av de 

sex intervjuade kvinnorna arbetade vid intervjutillfället heltid medan tre arbetade 

deltid5 och IP2 var vid intervjutillfället föräldraledig. De kvinnorna som levde i 

relationer där mannen och kvinnan arbetade olika mycket berättade kvinnorna i 

intervjuerna om sina olika anledningar till varför de har valt att arbeta olika 

mycket. IP1 förklarade att hennes partner inte kunde vara så mycket föräldraledig 

med barn nummer två för att han var nyanställd på sin arbetsplats och därför var 

han hemma en dag i veckan senare istället. IP2 är vid intervjutillfället 

föräldraledig men arbetade innan dess deltid: 

 

”Jag har väl alltid tyckt om att jobbat 75 % för att jag har tyckt att det 

varit lagom, heltid för mig har inte varit aktuellt då tycker jag att då är 

jag inte hemma och han har ju alltid jobbat 100 % sen jag träffade han. 

Det är nog något som han, det ligger väl bara i honom, att han vill väl 

det (IP2)”. 

 

I citatet förklarar IP2 att hon vill arbeta 75 % medan hennes partner vill arbeta 

heltid. IP3 berättar att hon alltid arbetat mindre för att hinna med allt i hemmet 

men att hon på senare tid har valt att gå upp i arbetstid, för att det har passat bra 

för deras familj att hon nu arbetar mer. IP4 säger att från början arbetade hon 75 

% för att hennes dåvarande tjänst var på 75% medan hennes partner arbetade 

heltid. Nu har hon valt att istället arbeta 85 % för att hon tycker att det är 

tillräckligt. Hon berättar att hon har mer arbete att göra hemma och att hennes 

schema hade blivit ofördelaktigt för familjen om hon valt att arbeta heltid. Flera 
                                                
4 Med heltid menas arbete om 100 %. 
5 De intervjuade kvinnorna som arbetade deltid arbetade mellan 75-90 %. 
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av kvinnorna säger att de arbetar mindre för att hinna med hemmet och barnen 

vilket Genuskontraktet problematiserar. I Genuskontraktet förklaras att kvinnan 

ska ta hand om hemmet och barnen medan mannen arbetar och därmed 

upprätthålla kontraktet mellan mannen och kvinnan. Vid intervjutillfället så var 

det endast IP5 som berättade att både hon och hennes partner arbetar heltid. IP6 

förklarar att hon har valt att arbeta mindre både för att hon ska hinna med sin 

fritidsaktivitet men även för att barnen ska få gå mindre på förskolan. Clare 

Lyonette (2015) är kritisk till att kvinnor i större utsträckning än män arbetar 

mindre än heltid då det inte bara påverkar pensionen men även möjligheter till 

befordringar. Att kvinnor som arbetar mindre än heltid har svårare att klättra inom 

arbetsmarknaden och att konkurrera gentemot männen om chefsposter. Vilket 

Lyonette även menar påverkar kvinnornas möjligheter till att få lika löner som 

männen. IP6 berättade att vid de senaste tre rekryteringarna till chefsposter som 

gjorts på hennes arbetsplats där hon har sökt chefsposten har en man rekryterats 

istället trots att hon har samma eller högre kompetens. Hon har aldrig fått höra att 

det är för att hon varken kan eller vill arbeta heltid men hon är säker på att det har 

med det att göra samt att hon har små barn hemma. 

 

”Tittar man på hushållssysslorna som disk, städ och tvätt och det 

vardagliga då så är det kanske jag som sköter den delen (IP1)”. 

 

”Ja för just när det gäller ruljangs att packa till barnen och hålla ordning 

på tvätt och handla och laga mat och sådana klassiska kvinnogrejer gör 

nog jag mest och min partner gör nog mer fixar ute kring och sådant 

(IP3)”. 

 

Likt citaten ovan berättade alla kvinnorna att de utför mer hushållsarbete än sina 

partners. Flera av kvinnorna förklarade att deras partners gör mer utomhusarbete, 

särskilt de som bor på gård eller har skog. Om de räknar in utomhusarbetet som 

hushållsarbete ansåg de att fördelningen mellan dem båda blev jämnare. Att alla 

kvinnorna gör mer hushållsarbete än männen menar Hirdman bidrar till att 

upprätthålla Genuskontraktet mellan parterna. De flesta kvinnorna vill räkna med 

att mannen gör mer utomhusarbete och om det räknas med förklarar kvinnorna att 

fördelningen blir jämnare. Att kvinnorna gör mer hushållsarbete i hemmet och 
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männen mer utomhusarbete kan förstås utifrån första delen av Genuskontraktet; 

att kvinnor och män hålls isär, då olika kön har olika uppgifter i och runt hemmet. 

Flera av kvinnorna säger först att fördelningen är ojämn för att sedan säga att 

genom att räkna med utomhusarbete blir fördelningen jämnare. Oláh & Gähler 

(2014) lyfter upp att en jämn fördelning mellan män och kvinnor i både betalt och 

obetalt arbete gynnar förhållandet dem emellan. Oláh och Gähler (2014) förklarar 

att för att skapa ett stabilt förhållande och minska risken för separation är det 

viktigt att det är jämställt mellan båda parter i förhållandet. Författarna menade 

främst mellan hur mycket obetalt hushållsarbete vardera part gör men även att den 

betalda arbetstiden bli jämn är viktigt för att skapa ett stabilt och jämställt 

förhållande vilket enligt Oláh och Gähler minskar risken för separation. En av 

kvinnorna berättade att eftersom hon är hemma mer för att hon arbetar mindre än 

sin partner så gör hon mer hushållsarbete och kvinnan som är föräldraledig 

berättade att hon gör mer hushållsarbete men att hon gör mer hushållsarbete även 

när hon arbetar och inte är föräldraledig.  

 

Alla kvinnorna berättade att de har gemensam ekonomi tillsammans med sin 

partner och förklarade att det var positivt för hela familjen att ha gemensam 

ekonomi. Att ha gemensam ekonomi kan vara gynnsamt för familjen men Peeters 

och Tavernier (2015) förhåller sig kritiska till en gemensam ekonomi då den kan 

medföra en risk vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Då främst för 

kvinnorna som löper störst risk att hamna i ekonomisk utsatthet då de är mer 

beroende av sina mäns inkomster och pensioner genom livet då deras löner oftast 

är lägre och därmed har mindre pension insamlad (ibid).  

 

6.3. Fördelning av föräldraledighet 

I intervjuerna förklarade kvinnorna hur de har fördelat föräldraledigheten mellan 

sig och sin partner. Det fanns vissa likheter mellan några av föräldrarnas 

fördelningar men inte något av de sex paren har fördelat föräldraledigheten 

likadant. I Genuskontraktet förklarar Hirdman att mannen ska arbeta och försörja 

familjen medan kvinnan ska vara hemma och ska stå för födandet och omsorgen 

av barnen. Kvinnorna i intervjuerna förklarar hur de har fördelat 

föräldraledigheten emellan sig, alla har gjort olika men det är flera kvinnor som 
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har varit hemma allt de har fått, de kvinnorna beskriver att mannen har arbetat 

heltid medan hon har varit föräldraledig. 

 

”Första barnet hade vi nästan 50/50, med andra barnet gick det inte att 

göra någon sådan deal, det var egentligen mest på grund av hans 

nuvarande jobb för att han var så pass nyanställd på det.(…) Men nu då 

så gör han såhär istället att han är ledig 20 % medan jag jobbar fullt så 

vi försöker dela på det (IP1)”. 

 

IP1 berättar att när hon och hennes partner skulle fördela föräldraledigheten med 

deras första barn tyckte hon att det kändes som att de gjorde ett val om hur den 

fördelningen skulle vara mellan dem. När de skulle dela föräldraledigheten med 

deras andra barn blev det mer en ekonomisk och praktisk fråga, för att hennes 

partner var då nyanställd på sin arbetsplats och hade svårt att ta föräldraledighet. 

Hon förklarade att hon inte uppfattade att de valde hur föräldraledigheten skulle 

fördelas den andra gången utan att påverkan av ekonomin och det praktiska styrde 

hur fördelning skulle bli. Likväl var de överens båda gångerna om hur 

föräldraledigheten skulle fördelas. IP4 berättar att hon och hennes partner har 

fördelat föräldraledigheten lite olika med barnen genom åren, hon har varit 

hemma mer än sin partner men hur de har delat har varierat. De har försökt att 

kombinera föräldraledighet med arbete vilket hon förklarar har varit möjligt då 

hon arbetat oregelbundna tider och hennes partner har arbetat regelbundna tider. 

Hon berättar att hon tyckte att det kändes förutbestämt med första barnet hur 

föräldraledigheten skulle fördelas men att det sedan har varit val de gjort 

gemensamt utifrån hur familjens situation har sett ut just då. Båda två har varit 

överens om fördelningen av föräldraledighet varje gång förklarar hon.  

 

”Jag har varit hemma merparten och han har varit hemma en tid i 

början på varje barn och sen har han varit hemma långa somrar (IP3)”. 

 

Tre av de sex intervjuade kvinnorna berättar att de har tagit ut så mycket 

föräldraledighet de har kunnat och tillsammans med sina partners skapar de 

genusordningen. Hirdman beskriver i den tredje delen av Genuskontraktet att; alla 

är med och skapar genusordningen, både män och kvinnor vilket blev synligt i 
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intervjuerna när de tre kvinnorna förklarade att de ville ta ut all föräldraledighet 

och deras partner lät dem ta all föräldraledighet. Både kvinnorna och männen 

skapar och upprätthåller genusordningen mellan sig utan att ifrågasätta den genom 

valen de gör. IP2 berättar att hon ville vara hemma så mycket som möjligt med 

barnen och menar att även ekonomin spelade in i hur de valde. Hon förklarar att 

hennes partner tjänade mycket mer än hon själv gjorde vilket även IP3 har som en 

anledning till att hon varit hemma mer. Hon och hennes partner var överens om 

beslutet att hon skulle vara hemma mest förklarar hon i intervjun.  

 

”Jag vet inte hur vi resonerade, jag frågade bara om jag kunde vara 

hemma allt, så sa han ”ja det går bra” men det är ju lite att mannen 

tjänar mer och då förlorar vi ju mer om han är hemma än om jag är 

hemma. Om han är hemma och jag ska jobba då får ju jag jobba 150 % 

om jag ska dra in de pengarna som han drar in det blir ju lite därav att 

han jobbar istället för jag (IP2)”. 

 

I intervjun förklarar IP6 att när hon och hennes partner skulle välja hur de skulle 

fördela föräldraledigheten med första barnet sa hon att hon ville vara 

föräldraledig. Hennes partner arbetade heltid på fyra dagar i veckan och var därför 

redan ledig mer än henne, de var överens om att hon skulle ta ut all 

föräldraledighet hon fick med båda deras barn förklarar hon. När IP5 fick sitt 

första barn studerade hon på distans och var därför redan hemma, hennes partner 

tog därför all föräldraledighet. När deras andra barn föddes delade de upp 

föräldraledigheten emellan sig, hon tog längre ledighet än sin partner för att hon 

ville gärna vara hemma med barnen. De var överens om fördelningen av 

föräldraledighet vid båda tillfällena. När de fick sitt andra barn tyckte hon det 

kändes som ett gemensamt val de gjorde, med första barnet föll det sig naturligt 

att hennes partner skulle ta ut all föräldraledighet för att de skulle få bättre 

ersättning än om hon var föräldraledig från sina studier.  

 

Hydén förklarar att normer baseras på samspel mellan individer och förväntningar 

mellan dessa individer. Det är dessa samspel och förväntningar som rättfärdigar 

individers beteende och kvinnorna beskriver i sina intervjuer att det har känts som 

att de gjort val om hur föräldraledigheten ska delas men att olika faktorer har 
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påverkat deras val. Kvinnorna förklarar olika faktorer som de tycker har påverkat 

valen, ibland har påverkan varit så stor att de inte känt att de har valt hur 

fördelningen ska ske och ibland har faktorerna påverkat valen mindre. Faktorer 

som de har nämnt är ekonomi, sin egen önskan om att vara hemma, svårigheter att 

vara föräldraledig från arbetet och studier. Alla kvinnorna berättade att det i alla 

fall med något av deras barn har känts som att de själva har valt hur de skulle 

fördela föräldraledigheten. Samspel mellan föräldrarna har varit viktigt för flera 

av kvinnorna då fördelningen av föräldraledighet ska passa båda föräldrarna och 

hela familjen. Några av kvinnorna förklarade att de kände en förväntan från 

vänner och samhället angående vem som skulle vara föräldraledig vilket de tyckte 

påverkade hur de har gjort sina val. 

 

De flesta intervjuade kvinnorna återkom i sin berättelse till Hydéns första 

dimension vilja och värderingar, kvinnorna förklarade att de ville vara hemma 

med barnen, att deras önskan styrde hur föräldrarna valde att dela 

föräldraledigheten. Det är intressant att flera av kvinnorna uppgav att deras 

partner ville arbeta heltid och därmed låta kvinnan ta all föräldraledighet6. Varför 

det är en sådan skillnad mellan könen försöker Hirdmans Genuskontrakt förklara. 

Hirdman beskriver att i kontraktet mellan man och kvinna så står mannen för 

försörjningen medan kvinnan står för uppfödandet av familjen och att isär 

hållandet av könen är viktigt för upprätthållandet av kontraktet dem emellan.  

 

”Han tjänar ju mer än mig så jag menar att det är ju bättre att ha honom 

på jobbet för han får ju in mer pengar och sen hans arbetstider gör ju att 

han ändå var hemma /../ (IP6)”. 

 

Som citatet säger var en avgörande faktor för fem av sex intervjupersoner i hur de 

skulle dela föräldraledigheten ekonomi. Det var för de flesta paren mer ekonomisk 

gynnsamt att mannen arbetade och att kvinnan var hemma mer då han hade en 

högre inkomst.  En faktor som flera kvinnor berättade i intervjuerna som en 

anledning till att de var hemma mer än sin partner var viljan att vara hemma hos 

sina barn. Tillsammans var de två olika faktorerna det som de flesta av de 

                                                
6Studien baseras på intervjuer med kvinnorna, resultatet som presenteras är kvinnornas berättelser.  
Hade deras partner tillfrågats hade kanske de svarat annorlunda. 
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intervjuade kvinnorna gav som anledning till varför hon valde att vara hemma mer 

än mannen med barnen. Den enda intervjuperson som inte ansåg att ekonomin var 

en faktor i hur de valde att fördela föräldraledigheten var IP4. Hennes familjs 

inkomst påverkades inte märkbart beroende på vem som var föräldraledig eller 

arbetade med anledning av att de båda fick ut lika mycket i lön varje månad. 

Andra faktorer som intervjupersonerna berättade om var praktiska faktorer vilka 

skulle gynna familjen så bra som möjligt till exempel schemaläggning och 

arbetstider. Flera av kvinnorna berättade att deras partner hade svårare att få 

föräldraledigt än vad kvinnan hade. Att männen hade svårare att ta ut 

föräldraledighet menade flera av kvinnorna baserades på tradition, då det är mer 

traditionellt att kvinnan är föräldraledig än mannen. De uppfattade att deras 

arbetsgivare förväntade sig att de skulle vara föräldralediga, en förväntan de 

berättade att männens arbetsgivare inte hade på männen. Tradition är en faktor i 

konstruerandet av normer som finns i den andra dimensionen kunskap. Sociala 

påtryckningar som att ha vänner som var föräldralediga samtidigt och en 

förväntan om att kvinnan skulle vara mer föräldraledig än mannen. En av de 

intervjuade kvinnorna berättade att i samhället hon bor i upplever hon att 

könsuppdelningen är tydlig, att det fanns en förutfattad mening i samhället att 

kvinnan skulle vara ledig medan mannen skulle fortsätta arbeta.  

 

”/.../ jag hade mer väninnor som var hemma och därför kändes det mer 

naturligt och vi bor ju på landsbygden och då är det ju trots allt 

fortfarande ganska så könsuppdelat på det viset (IP1).”  

 

 

Hon berättade att det påverkade henne i hennes val av fördelning av 

föräldraledigheten. Både sociala påtryckningar och könsuppdelningen i samhället 

är faktorer som går in i faktorn tradition i Hydéns normteori. 

 

Under intervjuerna ställdes en fråga kring pensionsmyndighetens barnår och om 

de hade gjort något val kring det. Ingen av intervjupersonerna förutom IP3 kände 

till att det fanns. IP3 visste inte riktigt vad det innebar eller vem av henne och 

hennes partner som hade fått barnåren men hon visste att det fanns någon sorts 

utjämning vid föräldraledighet. Hon berättade att hon trodde att hon hade missat 
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utjämningen då hon inte kollat upp det förrän hon var föräldraledig med tredje 

barnet. De andra fem intervjupersonerna visste inte vad det var eller vem av 

föräldrarna som hade fått barnåren.  

 

6.4. Intervjupersonernas tankar om pensionen  

Hirdman förklarar att Genuskontraktet fastslår att mannen har ansvar för 

försörjningen och kvinnan ansvar för födandet och beroendet av mannen vilket 

följer genom hela livet i relationen mellan man och kvinna. Att Genuskontraktet 

följer paren genom livet blev uppmärksammat i intervjuerna när alla kvinnorna 

berättade att deras partner har mer sparad pension än henne själv. Att kvinnorna 

utifrån sin nuvarande pension skulle ha ett sämre utgångsläge än sin partner. 

Thelin (2013) problematiserar att kvinnor han mindre sparad pension och 

förklarar att vid en skilsmässa eller separation innan pensionsålder finns en ökad 

risk för kvinnor att hamn i ekonomisk utsatthet. Kvinnan hamnar i en 

beroendeställning till mannen då han ofta har haft bättre ekonomi och mer pension 

sparad inför ålderspensionering. Tre av de sex intervjuade kvinnorna berättade att 

de tror att deras sparade pension är lägre delvis beror på att deras partner är äldre 

och har fler arbetsverksamma år bakom sig. Två av dessa tre kvinnor förklarade 

att de har en längre utbildning vilket de tror har påverkat pensionen, då de har haft 

lägre inkomst under studietiden medan deras partner har arbetat heltid. IP4 

förklarar att om hon och hennes partner går i pension vid samma ålder skiljer det 

antagligen inte så mycket mellan deras pensioner då hon får tid att arbeta upp sin 

pension men skulle de gå i pension samtidigt så skulle hennes pension bli lägre då 

han är äldre och har arbetat längre. IP2 berättar att hon tror att hennes insamlade 

pension är lägre än hennes partner för att hennes anknytning till arbetsmarknaden 

har varit svag sedan de fick barn och hon har varit föräldraledig i flera år. Mellan 

barnen har hon arbetat ca 30 % och haft föräldrapenning och barnbidrag som 

inkomst under flera års tid medan hennes partner har arbetat heltid hela tiden. IP3 

berättar under intervjun att hennes partner har mycket mer pension sparad vilket 

hon tror beror på att hon har varit föräldraledig mer än vad hennes partner har 

varit samt att hon har arbetat mindre än vad han har gjort. 
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  ”Dels började han jobba tidigare än vad jag gjorde och alltid haft fast 

anställning och 100 % (IP6)”. 

 

Intervjupersonen i citatet förklarar att hennes pension är lägre än hennes partner 

för att han började arbeta tidigare och hela tiden arbetat heltid medan hon har 

förändrat sin arbetstid genom åren för att hennes arbetstider ska fungera för henne 

och familjens livssituationer.  

 

Alla de intervjuade kvinnorna berättar att deras upplevelse är att de har mindre 

sparad pension än sina partners. Kvinnorna berättar inte hur mycket sparad 

pension de har eller hur mycket deras partner har. Hur stor skillnaden är fastställs 

inte men alla förklarar att deras partner har mer än hon själv. Kvinnorna berättar 

om vad de tror att skillnaden i sparad pension beror på, en faktor som 

uppmärksammas av kvinnorna i intervjuerna är det ekonomiska systemet som är 

en faktor inom dimensionen system i Hydéns normteori. Fyra av de sex 

intervjuade kvinnorna uppgav att de har lägre lön än sin partner vilket ger en lägre 

pension efter ålderspension då de tjänar in mindre pension än sina män. Flera av 

kvinnorna har i intervjuerna berättar att de arbetade mindre än heltid medan alla 

sex kvinnornas partner arbetade heltid. Det som framkommer i intervjuerna är att 

det ekonomiska systemet tillsammans med kvinnornas val att arbeta mindre än 

heltid inte gynnar deras pensioner. Hade det ekonomiska systemet inneburit lika 

löner mellan män och kvinnor hade kanske parens val sett annorlunda ut då det 

inte hade inneburit någon ekonomisk skillnad beroende på vem som är 

föräldraledig och vem som arbetar. Eller så hade paren gjort samma val men haft 

en annan faktor som anledning till valen. 

 

”När man inte har någon koll på pension så tänker man att pension får 

man ju oavsett om man jobbar eller inte, så får man ju en pension (IP2)” 

 

Alla de intervjuade kvinnorna förutom IP2 berättar att de har tänkt på att 

pensionen påverkas av inkomsten de har under livet men de har tänkt på det i 

varierande grad. Kvinnorna har tänkt att inkomsten påverkar pensionen men inte 

lagt så stor vikt vid hur deras val påverkar inkomsten som påverkar pensionen. En 

av kvinnorna berättar att hon tycker att pensions-beskedet blir mer och mer 
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skrämmande desto mer åren går då hon förstår hur mycket åren hemma med 

barnen och deltidsarbetet har påverkat hennes pension. Hon menar att det har 

funnits i bakhuvudet men hon har inte låtit sig själv tänka så mycket på det. I 

intervjuerna framkommer det att tankarna på pensionen har ökat med åren och 

medvetenheten om hur pensionen påverkas under livet har ökat för de flesta av 

kvinnorna. 

 

”Jag tänker att det är viktigt att man får en inkomst så fort som möjligt 

för att man ska få så många yrkesverksamma år som möjligt. Sen har 

jag lite historik i det att min mamma jobbade halvtid när vi var små och 

sen har hon blivit själv och det har ju påverkat henne nu och där har vi 

genom det blivit medvetna om det också (IP5)”. 

 

En av de intervjuade kvinnorna berättade att hennes partner har valt att överföra 

en del av sin premiepension till henne för att väga upp för den missade inkomst 

hon haft när hon varit föräldraledig vilket är vad Pensionsmyndigheten (c) 

beskriver som ett sätt att jämna ut pensionerna mellan partners med olika 

inkomster. Att mannen för över en del av sin premiepension skulle Hirdman se 

som ett försök att bryta Genuskontraktet mellan en man och en kvinna. Paret 

försöker skapa jämna förutsättningar inför pensionen och mannens roll som 

försörjare och kvinnans roll som beroende av mannens försörjning minimeras. En 

annan av kvinnorna har pratat med sin partner om att öka sitt privata 

pensionssparande men inte gjort det ännu vilket är den andra lösningen enligt 

Pensionsmyndigheten (c) för att jämna ut partners pension. Under intervjuerna 

berättar två av kvinnorna att de fått råd av sina kontakter på banken att de inte 

skulle pensionsspara för det inte var lönsamt eller läge att börja spara efter husköp 

och små barn, något de beskriver att de senare i livet ångrat. En av de två 

kvinnorna har därför nyligen börjat pensionsspara och trots det råd de fått från 

bankkontakten har hennes partner som tjänar mer än henne sparat privat under 

hela deras gemensamma liv vilket bidragit till att hans pension är betydligt högre 

än hennes idag. Det som kvinnan beskriver är i linje med Hirdmans tredje del av 

Genuskontraktet; alla är med och skapar genusordningen, både män och kvinnor. 

Även om kvinnan har fått ett råd av bankkontakten att inte pensionsspara så har 

hennes partner gjort det och hon har senare önskat att även hon hade gjort det. 
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Båda två är delaktiga i den skillnad som nu finns mellan deras pensioner och att 

Genuskontraktet mellan dem upprätthålls.  

 

”Vi har ju gemensam ekonomi nu så jag kan ju tänka mig när vi blir 

pensionärer då blir det väl, allt det vi får in det är ju en pott sen så får vi 

leva därefter (…) så om han har mer pension så är det ju jättebra (IP2)”. 

 

Tre av de sex intervjuade kvinnorna berättar i intervjuerna att eftersom de har 

gemensam ekonomi med sina partner nu så räknar de med att ha det efter 

pensionering, genom att slå ihop deras gemensamma pensioner förklarar 

kvinnorna att det ger dem en stabilare ekonomi. Utifrån genuskontraktet som 

förklarar att mannens roll är att ta hand om kvinnan så beskriver flera av de 

intervjuade kvinnorna att vid pensionsåldern så ska de fortsatt ha gemensam 

ekonomi med sin partner så det spelar ingen roll om han har mer pension insamlad 

utan de beskrev att det var positivt för deras gemensamma ekonomi om han har 

mer sparad pension än henne. Både Gunnarsson (2000) och Thelin (2013) 

förklarar i sina studier, att eftersom kvinnor ofta har mindre pension sparad så blir 

en skilsmässa eller separation i ålderdomen mer ekonomiskt missgynnsam för 

kvinnan än för mannen. Utifrån det kvinnorna berättar i intervjuerna beskriver de 

förutsättningar för att hamna i en mindre gynnsam ekonomiskt situation än 

mannen vid en separation eller skilsmässa vilket förstärker genuskontraktet mellan 

de två och skapar olika förutsättningar. Såsom både Gunnarsson (2000) och 

Thelin (2013) menade att vid en skilsmässa eller separation så är det kvinnan som 

löper störst risk att hamna i ekonomiskt utsatthet. Utifrån det som 

intervjupersonerna berättat om hur de resonerar kring att mannen tjänar mer och 

har mer pension sparad finns tendenser att det inte är ekonomin långsiktigt och en 

jämn pension som är i fokus under arbetslivet. Att ha mindre pension än sin 

partner kan leda till att personen blir beroende av sin partners pension, vilket 

Pensionsmyndigheten (c) och Peeters och Tavernier (2015) menar bidrar till 

osäkerhet om något skulle inträffa innan pensionsåldern till exempel skilsmässa 

eller dödsfall.  

 

Flera av intervjupersonerna säger att de hoppas kunna spara så mycket privat att 

det inte behöver bli ett problem om tjänstepensionen och den allmänna pensionen 
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inte räcker till. De intervjuade kvinnorna förklarar att genom att betala av så 

mycket som möjligt på de hus/gårdar som de äger även kan fungera som en extra 

pensionsförsäkring inför framtiden. I intervjun berättar en av intervjupersonerna 

att hon genom sin förra arbetsplats fick vägledning och information om pension 

vilket hon anser har ökat hennes medvetenhet om hur deras familj ska tänka 

angående pension och framtida pensionering vilket hon anser att alla skulle ha 

användning av. 

 

6.5. Slutsats från intervjuerna 

Slutsatsen som kan dras utifrån intervjuerna är att det som de intervjuade 

kvinnorna ansåg var viktigast när de valde hur de skulle fördela föräldraledigheten 

mellan föräldrarna var kvinnornas egen önskan att vara hemma med sina barn och 

en bra ekonomi för familjen. Flera av kvinnorna hade en önskan om att vara 

föräldralediga medan de beskrev att mannen ville arbeta. I det kommande 

avsnittet kommer resultaten från intervjuerna att analyseras med hjälp av Hydéns 

normteori och Hirdmans Det stereotypiska genuskontraktet. Teorierna kommer 

både se hur olika faktorer påverkar hur samhället konstruerar normer och hur 

dessa går att se med ett genusperspektiv.   

 

6.6. Konstruktion av normer 

För att förstå hur normer konstrueras så delar Hydén upp normerna. Han börjar 

med att uppmärksamma en handling som personer gör, därefter belyser han 

faktorer ur de tre dimensionerna vilja, kunskap och system. Därefter framträder 

den norm som konstrueras av faktorernas samverkan med den uppmärksammade 

handlingen. 

 

Den uppmärksammade handlingen som kvinnorna berättade om i intervjuerna var 

att kvinnan är mer föräldraledig än mannen och konstruerandet av normer 

kommer att utgå från den handlingen. För att en norm ska kunna konstrueras 

menar Hydén att den är beroende av faktorer från alla tre dimensionerna, vilja, 

kunskap och system. Inom dimensionen vilja så berättade kvinnorna i intervjuerna 

att det var deras önskan att vara hemma hos sina barn. De kvinnorna som hade 
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varit hemma nästan all föräldraledighet beskrev att de sa till sin partner att de ville 

vara föräldralediga all tiden eller frågade partnern om de fick ta all 

föräldraledighet. 

 

”Jag ville vara hemma, han ville jobba. (…) Jag valde att jag ville vara 

hemma och hur länge jag ville vara hemma (IP6).” 

 

Även de kvinnor som inte var hemma all föräldraledighet berättar att de hade en 

önskan om att vara hemma, deras vilja att vara föräldraledig styrde fördelningen 

av föräldraledighet mellan föräldrarna. 

 

Inom den andra dimensionen kunskap, uppmärksammades faktorer som tradition 

och samhällets förväntningar utifrån kvinnornas berättelser. Dessa faktorer 

berättade intervjupersonerna om på olika sätt, tre av kvinnorna berättade att deras 

män hade svårare än henne själv att få föräldraledighet vilket de beskrev som en 

traditions faktor.   

 

”Jag vet med ett av barnen då gick det verkligen inte för honom att 

vara hemma för det var under en sådan här finanskris. Det hade helt 

enkelt inte fungerat på jobbet, han hade kanske inte haft något jobb 

kvar. Det är klart att vi då valde att jag skulle vara hemma för att han 

skulle ha kvar sitt jobb (IP4)”.  

 

En av kvinnorna berättade att där hon bor så kände hon att könsuppdelningen var 

tydlig och hon upplevde att samhället förväntade sig att det var hon som skulle 

vara föräldraledig mer än sin partner. Hon beskrev senare att även hennes man 

hade varit föräldraledig men inte i lika stor utsträckning som hon. En annan 

kvinna berättade att hon kände att vänner som var föräldralediga samtidigt som 

hon fick barn som förväntade sig att det var hon som skulle vara ledig och inte 

hennes partner. 

 

”Jag hade mer väninnor som var hemma och därför kändes det mer 

naturligt och vi bor ju på landsbygden och då är det ju trots allt 

fortfarande ganska så könsuppdelat på det viset (IP1).” 
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Att kvinnorna uppfattar att de har lättare än männen att ta föräldraledighet kan ses 

som en del av Genuskontraktets första del; kvinnor och män hålls isär. 

Arbetsplatserna förväntade sig att personer av olika kön skulle agera olika efter att 

de blivit föräldrar. Det var ingen av de sex intervjuade kvinnorna som hade 

svårigheter att få ta föräldraledighet men tre av männen hade mött motstånd från 

arbetsgivaren förklarade kvinnorna. Även den tredje delen av Genuskontraktet; 

alla är med och skapar genusordningen, både män och kvinnor, syns inom 

traditionsfaktorn. Den delen bidrar till att upprätthålla ordningen och skillnader 

mellan könen finns kvar. 

 

 Inom den tredje och sista dimensionen system uppmärksammades i intervjuerna 

faktorn ekonomi. Ekonomifaktorn delas här upp i två delar. Den familjens privata 

ekonomi och samhällets ekonomiska system. Familjens privata ekonomi påverkas 

av och baseras på det ekonomiska systemet. Fem av intervjupersonerna beskrev 

att ekonomin påverkade hur de valde att dela föräldraledigheten åtminstone vid 

någon av föräldraledigheterna. Det blev mer gynnsamt för familjens ekonomi om 

mannen arbetade medan kvinnan var föräldraledig förklarade flera av kvinnorna 

under intervjuerna. Ekonomin spelade en stor roll i hur föräldrarna valde att dela 

på föräldraledigheten: 

 

”Han tjänar ju mer än mig så jag menar att det är ju bättre att ha honom på   

jobbet för han får ju in mer pengar (IP6).” 

 

Kvinnorna förklarade i intervjuerna att mannen tjänade mer och att familjens 

ekonomi därför blev sämre om mannen var föräldraledig. Där spelar samhällets 

ekonomiska system in, kvinnor tjänar generellt 87% av männens löner (Statistiska 

centralbyrån 2014a). De flesta kvinnorna som intervjuades förklarade att de 

tjänade mindre än sina partners7. De flesta av kvinnorna som intervjuades hade 

inte jämna löner med sina partners, vilket kan bero på att samhället inte lyckats få 

                                                
7 IP4 hade lägre lön än sin partner men mycket ob så hon fick ut lika mycket som sin partner. IP5 
hade högre lön än sin partner vid intervjutillfället men hade tidigare studerat och då berättade hon 
att ekonomin var en påverkande faktor i hur de valde att fördela föräldraledigheten.  
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lika förutsättningarna för män och kvinnors löner8. Den ekonomiska faktorn blev 

en avgörande del i hur dessa föräldrar valde att dela på föräldraledigheten. 

Samtidigt som ekonomin påverkas av föräldraledigheten under de år föräldrarna 

är föräldralediga så påverkas pensionen av inkomsten under hela livet. Under 

föräldraledigheten blir inkomsten lägre och därmed blir pensionen lägre för den 

som är föräldraledig. Då föräldrarna delar på föräldraledigheten så att kvinnan är 

mer föräldraledig än mannen blir kvinnans pension lägre. I system dimensionens 

ekonomiska faktor blir genuskontraktet synligt, hade män och kvinnor tjänat lika 

mycket hade ekonomin inte spelat någon roll. Här blir delen ur Genuskontraktet 

som förklarar; manligt värderas högre än kvinnligt synligt, då de flesta männens 

tjänade mer än vad kvinnan gjorde.  

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Männen och kvinnorna arbetade inom olika yrken, hade olika utbildningar och olika lång 
arbetslivserfarenhet vilka alla är faktorer som påverkar vilken lön de har men fokus i studien är 
baserat på kvinnornas berättelser tillsammans med statistiken. 
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Utifrån handlingen som kvinnorna berättade om i intervjuerna; kvinnorna är mer 

föräldralediga än männen, tillsammans med faktorer ur de tre dimensionerna 

vilja, kunskap och system konstrueras normen. Faktorerna som 

uppmärksammades var kvinnornas önskan om att vara hemma med barnen, 

tradition och samhällets förväntningar samt ekonomi, både familjens ekonomi och 

samhällets ekonomiska system.  

 

Dessa faktorer tillsammans med handlingen konstruerar den norm som finns i 

samhället; kvinnan ska vara föräldraledig medan mannen ska arbeta och försörja 

familjen. Normen baseras på det som kvinnorna berättade under intervjuerna om 

hur de resonerar när de gör val angående föräldraledigheten. Faktorerna utlästes ur 

det som kvinnorna förklarade under intervjuerna, flera kvinnor svarade liknande 

och mönster gick att utläsa. Dessa mönster visade sig bli grunden till en norm som 

fanns i kvinnornas förklaringar kring hur de och deras partner har gjort val. För att 

förstå varför kvinnorna gör olika val behövs alla de faktorerna de nämnde i 

intervjuerna, de faktorerna tillsammans med de andra kvinnornas faktorer bildar 

en förståelse kring den norm som finns. Hade faktorerna och handlingen 

förändrats så hade andra mönster uppmärksammats och en annan norm 

konstruerats. 

 

Att den normen är att kvinnan ska vara föräldraledig medan mannen ska arbeta 

och försörja familjen bidrar till olika ekonomiska förutsättningar för kvinnor och 

män inför pensioneringen. För att få lika ekonomiska förutsättningar i ålderdomen 

krävs det lika förutsättningar för kvinnor och män genom livet. Normer 

konstrueras av samhället och individerna som lever i det, både män och kvinnor 

hjälps åt att skapa dessa normer som inte gynnar kvinnornas ekonomiska situation 

efter ålderspension något som Genuskontraktet problematiserar. Den tredje delen 

av huvuddelarna inom genuskontraktet; alla är med och skapar genusordningen, 

både män och kvinnor förklarar att både män och kvinnor är delaktiga i hur 

samhället ser ut och hur långt jämställda ekonomiska förutsättningar kommer, 

både konstruerandet av normen och upprätthållandet av normen i samhället. Att 

alla är med och upprätthåller genusordningen och därmed även den norm som 

finns blev synligt i intervjuerna när alla kvinnorna förklarade att de var överens 

med sin partner om hur de skulle fördela föräldraledigheten.  
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6.7. Resultaten av studien 

För att förstå varför kvinnorna väljer att vara hemma mer med barnen och varför 

männen i större utsträckning väljer att arbeta behövs en förståelse för alla delarnas 

roller i den konstruerade normen. Kvinnorna gör handlingen utifrån normen och 

baserar hur de delar föräldraledigheten med sin partner utifrån de tre 

dimensionernas faktorer. Kvinnorna har själva beskrivit faktorerna i intervjuerna, 

antagligen utan att förstå att de konstruerar men även upprätthåller den norm som 

finns i vårt samhälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

7. Slutdiskussion 

När jag började läsa forskning om kvinnors ekonomiska situation i ålderdomen 

och bestämde mig för att jag ville ägna min kandidatuppsats till ämnet hade jag en 

förhoppning om att de resultat som jag skulle uppvisa inte var i samma linje som 

den tidigare forskningen. Jag hade en bild av att mina intervjupersoner skulle ge 

helt andra svar och bevisa för mig att kvinnor tänker på hur ekonomin påverkas av 

deras val och att de försäkrar sig om att de får samma möjligheter som män inför 

pensioneringen eller i alla fall strävar efter jämna pensioner. Tyvärr kunde inte de 

förhoppningarna fastställas och resultatet blev istället i linje med den forskningen 

jag läst inför studien. Resultatet från intervjuerna kunde synliggöra att kvinnornas 

val inte baseras helt på Hirdmans Genuskontrakt men att det lever kvar. 

Intervjuerna med kvinnorna kunde redogöra för att det inte råder jämställda 

förutsättningar inför pensioneringen mellan föräldrarna utan att delar av 

Genuskontraktet finns kvar men att en förändring har skett. Om Genuskontraketet 

ska följas helt skulle inte kvinnor arbeta utan vara hemma och ta hand om hemmet 

och barnen, där är vi inte längre. Jämställdheten mellan könen har kommit en bra 

bit på vägen även om det finns mer att arbeta med. Jag hoppas att den 

utvecklingen som pågår medför att Genuskontraktet blir mindre och 

jämställdheten mellan föräldrarna ökar.  

 

Efter analysen av materialet har jag förstått att normen i samhället är att kvinnan 

ska vara föräldraledig medan mannen ska arbeta och försörja familjen. 

Delningen av föräldraledigheten borde handla om viljan hos föräldrarna, utan 

några ekonomiska faktorer, traditions faktorer eller påtryckningar från samhället 

som kvinnorna i intervjuerna berättade om. Jag tror att en ökad medvetenhet kring 

hur valen vi gör påverkar vår framtid är viktigt för både kvinnor och män och kan 

leda till att de valen som görs gynnar båda föräldrarnas ekonomi i ålderdomen. 

 

Jag hoppas att kvinnor och män blir mer medvetna om hur de val vi gör påverkar 

vår ekonomi i ålderdomen. Att kunskapen används till att skapa så jämna 

förutsättningar som möjligt för både män och kvinnor. Att både män och kvinnor 

gör val tillsammans för ett samhälle där båda könen har samma ekonomiska 

förutsättningar bidrar till ett jämställt samhälle. 
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7.1. Fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har tankarna ofta vandrat iväg och jag har funderat på 

vad männen tycker. Är det som kvinnorna uppger att männen vill arbeta och inte 

vara hemma med barnen eller är det kvinnornas uppfattning och männen själva är 

av en annan uppfattning? En intressant fortsatt forskning hade varit att jämföra 

vad kvinnorna berättar för faktorer som påverkar hur de gör val med vad männen 

berättar för faktorer som påverkar deras val. För även om kvinnan är hemma mest 

så är det ett val som görs mellan föräldrarna om hur föräldraledigheten ska delas. 

Att undersöka båda sidor hade möjligen gett en annan bild av hur valen görs och 

bidragit med en större förståelse för hur föräldrarna resonerar när de gör val om 

föräldraledigheten. 
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8.1. Bilaga 1 

Information om studie rörande kvinnors medvetenhet om 
ekonomisk utsatthet i ålderdomen 

 
Du tillfrågas härmed att delta i en studie angående kvinnors ökade risk för 
ekonomisk utsatthet i ålderdomen och din medvetenhet beträffande detta. Studien 
genomförs för att skapa en ökad förståelse kring hur yrkesverksamma kvinnor gör 
val under yrkeslivet som påverkar hur ekonomin blir i ålderdomen och hur 
medvetna kvinnor är om vilken påverkan valen kan göra efter pensionsåldern. 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur yrkesverksamma kvinnor 
resonerar när de gör val under yrkeslivet som påverkar ekonomin 
kortsiktigt och långsiktigt samt om det finns en medvetenhet om hur 
valen påverkar ekonomin i ålderdomen.  
 

Hela studien kommer bestå av 6 kvinnor som är yrkesverksamma och har barn 
eller lever i hushåll med barn. Studien kommer att genomföras med intervjuer där 
jag ställer upp ett par teman som och frågor utifrån dessa, intervjun beräknas ta 
mellan 30-45 minuter och om ni godkänner det önskar jag spela in intervjun för 
att kunna bearbeta materialet efter. Materialet kommer endast vara tillgängligt för 
mig samt handledare/personal på universitetet. Om ni vill så skickar jag ut 
materialet när det är i skriven form, även den färdiga uppsatsen skickas om så 
önskas. I studien kommer ni att helt avidentifieras, inga namn eller känsliga 
uppgifter kommer at presenteras som kan koppla er till studien. Materialet från 
intervjun kommer att analyseras i relation till de andra intervjuerna och 
presenteras i min kandidatuppsats. 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 
 
Växjö 2 april 2016 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
     
Marit Eriksson  Handledare   
073-5559988   Anna Piasecka 
me222su@student.lnu.se  Anna.Piasecka@lnu.se    
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8.2. Bilaga 2 

Intervjuguide april 2016 
 
Personligt 

- Hur bor du?  
- Vilka ingår i ert hushåll? 
- Hur många barn har du? Bor det fler barn i hushållet? 

 
Lön och arbetstid 

- Vem tjänar mest mellan dig och din partner? Du behöver inte svara med 
summor. 

- Hur mycket arbetar du? Hur mycket arbetar din partner? 
- Om ni arbetar olika mycket, hur resonerade ni när ni gjorde det valet? 
- Har ni gemensam ekonomi eller var för sig? 
- Kan du uppskatta hur mycket hushållsarbete du gör kontra din partner? 
- Är det jämn fördelning? Varför inte? 

 

Föräldraledighet 
- Hur delade ni på föräldraledigheten? 
- Hur resonerade ni inför det valet? 
- Kändes det som ett val eller förutbestämt? 
- Var du och din partner överens om hur ni skulle dela föräldraledigheten? 
- Vad var avgörande inför valet? 
- Vad kan ha påverkat hur ni resonerade? (familj, vänner, ekonomi, 

samhället?) 
- När ni bestämde hur ni skulle dela tänkte ni då ekonomiskt? Långsiktigt, 

kortsiktigt? 
- Vem har fått pensionsmyndighetens barnår? Har ni gjort något val kring 

barnår? 

 
Pension 

- Är det skillnad mellan din och din partners insamlade pension? 
- Känner du till vad det beror på?  
- Har ni gjort några val för att jämna ut pensionen? 
- Tänker ni på att pensionen påverkas av inkomsten under hela livet?  
- Om ni har olika mycket pension sparad hur tänker ni inför pensionering? 

Jag förstår att det är långt borta men är det något ni funderar över? 

 


