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Abstract 

Since the industrialization, the role of breadwinning has been part of the male gender identity. 

Even though it today has become more common with female breadwinners, the previous 

assumption of the man as a breadwinner is still a norm in society. This study examines what 

this norm breaking means for women and their relationships with their men. The purpose is to 

study Swedish women's experiences of being a breadwinner, how it affects the relationship 

and the roles one has in a relationship. Previous research has mainly been focused on 

objective financial aspects of female breadwinning but there is a lack of women's subjective 

experiences. This study is based on qualitative interviews with seven Swedish female 

breadwinners. The study shows that education is fundamental to explaining their role as 

female breadwinner. It also shows that the women's personal traits and good relationships 

with their men explains their experiences of being a female breadwinner. 

 

Keywords: breadwinning, female breadwinner, gender and work, gender roles, masculine 

domination, symbolic violence 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Rollen som familjeförsörjare har sedan industrialiseringen varit en del av den manliga 

könsidentiteten. Trots att det idag blivit vanligare med kvinnliga familjeförsörjare, är den 

tidigare föreställningen om mannen som försörjare fortsatt en norm i samhället. I denna studie 

undersöks vad denna normbrytning betyder för kvinnorna och deras relationer till sina män. 

Syftet är att studera svenska kvinnors upplevelser av att vara familjeförsörjare, hur det 

påverkar relationen och de roller man har i en relation. Tidigare forskning har i hög grad 

fokuserat på objektiva finansiella aspekter av kvinnlig familjeförsörjning där det finns en 

avsaknad av kvinnors subjektiva upplevelser. Den här studien är baserad på kvalitativa 

intervjuer med sju svenska kvinnliga familjeförsörjare. Studien visar att utbildning är 

grundläggande för att förklara deras roll som familjeförsörjare. Studien visar också att 

kvinnornas personliga egenskaper och goda relationer till sina män förklarar deras upplevelser 

av att vara familjeförsörjare. 
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1. Inledning 

Sedan industrialiseringen har rollen som familjeförsörjare varit en central del av den manliga 

könsidentiteten. Denna föreställning är normen i samhället som efterlevs och påverkar 

fortfarande sättet att se på försörjning, trots att kvinnor idag i allt större utsträckning har rollen 

som familjeförsörjare (Loscocco & Spitze, 2007:934). Att fler kvinnor blir familjeförsörjare 

är en brytning från denna norm och vi ser därför ett intresse i att ta reda på vad denna 

normbrytning betyder för kvinnorna och deras relationer till sina män. Meisenbach (2010:2) 

skriver att det har blivit allt vanligare med kvinnliga familjeförsörjare, men att det finns för 

lite forskning som fokuserar på kvinnors upplevelser av det. Merparten av forskningen kring 

familjeförsörjare har fokuserat på objektiva aspekter, som det finansiella och 

arbetsmarknadsrelaterade, men det finns en avsaknad på de mer subjektiva aspekterna. Dessa 

aspekter är högst relevanta och innefattar exempelvis vilken påverkan familjeförsörjningen 

har på kvinnors identitet och vad de värdesätter (Warren, 2007:323).  

 

Meisenbach (2010:16) menar att kvinnor som är familjeförsörjare fortfarande har ansvar för 

de obetalda sysslorna i hemmet, vilket resulterar i ett dubbelarbete. Rollen som 

familjeförsörjare har genom tiderna varit kopplad till den manliga identiteten, samtidigt som 

hushållsarbetet och omsorg kopplats till kvinnliga identiteten. Vi vill med den här studien 

förklara hur dessa roller påverkas när kvinnan är den huvudsakliga försörjaren. Människor i 

de skandinaviska länderna är priviligierade med att ha ett socialt skyddsnät i form av 

barnomsorg, lång föräldraledighet etcetera (Meisenbach, 2010:17). Det är därför även 

intressant att studera vilken påverkan det sociala skyddsnätet har på relationen och dess roller. 

 

Sverige är enligt European Institute for gender equality (EIGE) bland de främsta när det gäller 

jämställdhet, uträknat genom ett index som innehåller, arbete, makt, kunskap och pengar 

(EIGE, 2017). Den svenska arbetsmarknaden är relativt jämställd mellan kvinnor och män, 

där arbetslösheten år 2017 låg på 6.4 % och 6.9 % för män (SCB, u.å.-a). Trots att Sverige 

ligger bland de främsta när det gäller jämställdhet är antalet försörjande män högre än 

försörjande kvinnor (Vitali & Arpino, 2016:1235-1236). Loscocco och Spitze (2007:934) 

menar att det generellt finns en öppnare acceptans och attityd gällande familjeförsörjande 

kvinnor, men trots detta tenderar individer att upprätthålla tidigare normativa mönster. Vår 

studie har för avsikt att förklara och skapa förståelse för de upplevelser kvinnor har i sin roll 

som familjeförsörjare. Det är sociologiskt relevant att studera eftersom det handlar om 
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förhållandet mellan kvinnor och män, samt förhållandet mellan samhället och kvinnor. Detta 

kan beskrivas i termer av makro och mikro, där samhällets normer och strukturer antar ett 

makroperspektiv, och kvinnornas upplevelser och påverkan av strukturerna antar ett 

mikroperspektiv. Medved (2009:151-153) beskriver vikten av att diskutera fenomenet av 

kvinnliga familjeförsörjare, just för att bryta tidigare normer och se att fenomenet kan bli 

allmänt vedertaget och accepterat i samhället. För att det ska lyckas krävs mer kvalitativ 

forskning på området.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att studera svenska kvinnors upplevelser av att vara familjeförsörjare, hur det 

påverkar relationen och de roller de har inom relationen. 

 

• Hur upplever kvinnor sin roll som familjeförsörjare?  

• Hur kan dessa upplevelser förklaras? 

• Vad har rollen som kvinnlig familjeförsörjare för betydelse för relationen? 

 

1.2 Begreppsdefinition och avgränsning 

Begreppet familjeförsörjare är översatt från engelskans breadwinner och har ingen enhetlig 

definition. Som exempel definierar Drago, Black och Wooden (2005:359) att en person är 

familjeförsörjare när han eller hon tjänar 10 % mer än sin partner. Meisenbach (2010:6) har i 

sin studie satt gränsen att en person är familjeförsörjare när han eller hon tjänar minst 55 % av 

den gemensamma hushållskassan, det vill säga, 5 % mer än sin partner. Vitali och Arpino 

(2016:1214) uppger att en person är familjeförsörjare när han eller hon tjänar mer än sin 

partner, men har ingen direkt definition. Akanle, Adesina och Nwaobiala (2016:102) menar 

också att en familjeförsörjare tjänar mer än sin partner. 

 

Med denna bakgrund kommer vi i vår studie definiera familjeförsörjare som en person som 

tjänar mer än sin partner. Vi kommer även avgränsa oss genom att endast ta hänsyn till 

begreppet kvinnlig familjeförsörjare, utifrån just kvinnans perspektiv. Eftersom det är mer 

ovanligt med kvinnliga familjeförsörjare än manliga familjeförsörjare är det kvinnors 

upplevelser och känslor till fenomenet vi vill förklara och inte männens. Dessutom kommer vi 

avgränsa ämnet till heterosexuella par som antingen är sammanboende eller gifta samt med 

eller utan barn. Definitionen av kvinnlig familjeförsörjare kommer genom studien benämnas 
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som familjeförsörjare, huvudsaklig försörjare, huvudförsörjare och försörjare, men syftar hela 

tiden på denna definition.  

 

1.3 Disposition 

I det följande kapitel två kommer inledningsvis den tidigare forskningen kring begreppet 

kvinnlig familjeförsörjare presenteras med olika teman för att ge en god överblick över 

forskningsområdet. En redogörelse för det valda teoretiska ramverket presenteras i kapitel tre, 

följt av metodavsnittet i kapitel fyra där vi beskriver hur studien genomförts. Vidare i kapitel 

fem presenteras studiens resultat och analys av det empiriska materialet. I kapitel sex 

presenterar vi vår diskussion som sedan övergår till våra slutsatser i kapitel sju. Slutligen 

presenterar vi förslag till tidigare forskning i kapitel åtta. Varje kapitel börjar med en kort 

introduktion, för att underlätta och leda in läsaren på vad avsnittet ämnar att behandla.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör och diskuterar vi tidigare forskning avseende kvinnliga 

familjeförsörjare1. Detta kommer att presenteras med olika valda teman utifrån vad den 

aktuella forskningen har påvisat. Vi börjar med fokus på att förklara varför kvinnor blir 

familjeförsörjare och fortsätter med tidigare kvalitativa studier som visat olika resultat. 

Tidigare forskning avslutas med makt, kontroll och maskulinitet som orsak till kvinnors 

dubbelarbete. 

 

2.1 Fokus på att förklara varför  

Merparten av forskningen inom det aktuella ämnet har försökt klargöra varför kvinnan blir 

huvudförsörjare. Drago et. al (2005:345-346) utgick ifrån tre hypoteser till varför kvinnor blir 

huvudförsörjare; temporärt, permanent av ekonomiska skäl och permanent på grund av 

jämställdhet. Den första hypotesen innebar att situationen endast var temporär på grund av att 

mannen var kortvarigt arbetslös eller temporärt hade en lägre inkomst i förhållande till 

kvinnan. Den andra hypotesen byggde på en ekonomisk strategi att låta kvinnan vara 

familjeförsörjare eftersom hon hade en akademisk utbildning eller högre yrkesroll, vilket 

följaktligen gav en högre inkomst än mannen. Den tredje och sista hypotesen byggde på att 

förhållandet präglades av en ideologisk jämställdhet. Resultaten visade att 70 % av paren hade 

kvinnliga huvudförsörjare enbart på grund av ekonomiska skäl, som till största del berodde på 

männens tillkortakommanden på arbetsmarknaden. Endast 3 % berodde på en tro om 

jämställdhet i förhållandet (Drago et. al, 2005:359-360). 

 

En studie som presenterat liknande slutsatser är Who brings home the bacon av Vitali och 

Arpino (2016). Denna studie utgick från 26 europeiska länder, med 12822 respondenter, både 

manliga och kvinnliga. Studien prövade två hypoteser. Den första hypotesen var att det skulle 

finnas fler kvinnliga familjeförsörjare i samhällen som var mer jämställda. Den andra 

hypotesen var att det skulle finnas fler kvinnliga familjeförsörjare i de regioner där den 

manliga arbetslösheten var högre (Vitali & Arpino, 2016:1217-1219). Likt studien av Drago 

(2005) visade resultatet att antalet kvinnliga familjeförsörjare endast var kopplat till den 

manliga arbetslösheten och berodde därför inte på hur jämlikt det var i samhället (Vitali & 

Arpino, 2016:1235). Däremot fanns ett samband mellan ålder och antalet kvinnliga 

familjeförsörjare, ju äldre paren var desto större möjlighet var det att kvinnan stod som 
                                                           
1 Vi valde att använda oss av databaser som exempelvis Sociological abstract och Primo. De söktermer vi 
använde var bland annat: Breadwinn*, Female breadwinn*, Familj AND arbete, Kvinnor AND arbete. 
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huvudförsörjare. Dock sjönk antalet kvinnliga försörjare i takt med ett ökat antal barn i 

familjen (Vitali & Arpino, 2016:1224). 

 

Dessa två ovan nämnda studier hjälper oss att förstå orsaken till varför kvinnor är 

huvudförsörjare. De visar även tydligt att jämställdheten inte är en bakomliggande faktor till 

ökningen av kvinnliga familjeförsörjare, vilket ger oss en ökad förförståelse för ämnet och 

kan hjälpa oss att förstå kvinnornas upplevelser i vår studie. Warren (2007:330) menar att det 

behövs mer forskning på kvinnliga familjeförsörjares värden och identitet för att se om och 

hur det matchar de mer objektiva faktorerna som hittats. Vi vill ta reda på hur de subjektiva 

erfarenheterna och de objektiva omständigheterna kan förklaras, vilket vi ämnar att göra med 

denna studie.  

 

2.2 Kvalitativa studier med olika resultat 

Meisenbach (2010:5-6) undersökte i sin studie vilka gemensamma grunddrag kvinnliga 

familjeförsörjare hade och hur dessa kvinnor identifierade sig i den rollen. Huvudsyftet med 

studien var att få en bättre förståelse för kvinnors upplevelser. Studien baserades på 

djupintervjuer med 15 amerikanska medelklasskvinnor och deras erfarenheter av att vara 

familjeförsörjare. Samtliga deltagare levde i en parrelation och var antingen gifta eller 

förlovade. Meisenbach (2010:8-13) fann sex grunddrag hos de intervjuade kvinnorna. Det 

första grunddraget var att ha kontroll vilket innebar en känsla av att ha ekonomisk kontroll 

och beslutsfattning i relationen. Det andra grunddraget var ett värdesättande av 

självständighet i form av ekonomiskt oberoende av sin man. Tredje grunddraget var känsla av 

press, stress och oro, vilket innebar en rädsla för misslyckande eftersom det spelade en viktig 

roll i relationen. Det fjärde grunddraget var värdesättning av partnerns bidrag vilket innebar 

att visa uppskattning för sin man så att han kunde bibehålla sin maskulinitet. Det femte 

grunddraget var att känna skuld och förbittring som innebar skuldkänslor för att vara ifrån 

barnen samt en förbittring över sitt dubbelarbete. Sjätte och sista grunddraget var 

värdesättning av karriären, vilket innebar att kvinnorna var drivna och ambitiösa i större 

utsträckning än sina män. De fyra förstnämnda grunddragen var gemensamma för alla 

kvinnorna, medan det fanns en viss variation i känslan av skuld och förbittring samt 

värdesättande av karriären. 

 

I en studie av Medved (2009:141) lades ett annat fokus på kvinnors identitet som 

familjeförsörjare. Utgångspunkten var att undersöka familjeförsörjande mödrars identitet 
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utifrån moraliska, personliga och politiska diskurser. Syftet med studien var att ta reda på hur 

kvinnor ställde sig till sin identitet som familjeförsörjare samtidigt som de förväntades vara 

primära vårdnadshavare. Studien byggde på kvalitativa intervjuer med 20 amerikanska 

kvinnor (Medved, 2009:142). Resultatet i studien visade att kvinnorna identifierade sig som 

drivna, målmedvetna karriärkvinnor, med stereotypa manliga egenskaper. De upplevde att de 

levde i en omvänd relation sett till den traditionella könsfördelningen (Medved, 2009:148). 

De tyckte det var bättre att vara familjeförsörjare för att barnet skulle kunna vara med sin far 

och undvika barnomsorg med främlingar (Medved, 2009:145). 

 

Akanle et. al (2016:103) utförde en kvalitativ intervjustudie med syftet att ta reda på hur 

kvinnor i det Nigerianska samhället förhöll sig till den situation de befann sig i som 

familjeförsörjare. Även Parry och Segalo (2017:184) hade som syfte med sin studie att få en 

ökad förståelse om kvinnors erfarenheter av att vara en kvinnlig familjeförsörjare i Sydafrika. 

Det är dock anmärkningsvärt att resultaten i dessa ovan nämnda studier skiljer sig markant 

mot resultaten i studierna av Meisenbach (2010) och Medved (2009), vilket vi kommer att 

redovisa under nästa avsnitt.  

 

Gemensamt för alla ovan nämnda studier är att de belyser vikten av att utöka kunskapen om 

ämnet. Det vi kan se är att resultaten skiftar beroende på var i världen studierna utförts, det 

vill säga, att de är kontextberoende. Detta ger oss en anledning att ta reda på hur kvinnor i en 

svensk kontext upplever samma typ av situation. Meisenbach (2010:17) påtalar betydelsen av 

att prata med kvinnor från länder runt om i världen eftersom olika sociala samhällsstrukturer, 

som till exempel barnomsorg, kan ändra förutsättningarna för dessa kvinnor. Detta kan 

därmed även påverka deras förhållningssätt och upplevelser av att vara familjeförsörjare.  

 

2.3 Makt, kontroll och maskulinitet som orsak till kvinnors dubbelarbete 

En viktig gemensam faktor som framställts i forskningen om kvinnliga familjeförsörjare har 

varit risken för att bli utsatt för våld i hemmet. Atkinson, Greenstein och Lang (2005:1147) 

nämnde män som likställde familjeförsörjning med maskulinitet, det vill säga att mannens 

ansvar i en familj var att vara familjeförsörjare. I de familjer där kvinnor istället stod för 

huvudförsörjningen försvann mannens möjlighet att upprätthålla denna maskulina identitet. 

Risken var därför större att dessa män brukade våld som ett sätt att kompensera för sina 

brister som man. I studien av Akanle et. al (2016:104) framkom att männen i familjer där 

kvinnorna är familjeförsörjare hade en större benägenhet att bruka våld än män som själva var 
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familjeförsörjare. Detta kunde ses som ett sätt att bibehålla sin makt i relationen, där 

utgångspunkten var att behålla de normativa könsrollerna i samhället. Samtidigt i denna studie 

framkom att kvinnorna inte frågade männen om hjälp, framförallt inte hjälp med hushållet. 

Detta hade enligt Akanle et. al (2016:106) två anledningar. Den första anledningen var att 

männen skulle fokusera sin tid på att bygga upp sitt självförtroende och drivkraften att hitta ett 

mer välavlönat arbete, och därmed återta rollen som familjeförsörjare. Den andra anledningen 

var att kvinnorna hellre tog in hjälp utifrån eller från barnen i hemmet, för att undvika 

konflikter och våld i relationen. Detta var stora utmaningar för kvinnorna som var 

familjeförsörjare eftersom det ofta kunde leda konflikter, stress, ångest och dåligt samvete 

(Akanle et. al, 2016:109). Dock ska tilläggas att i denna studie hade ambitionen hos kvinnorna 

hela tiden varit att återgå till könsnormativa roller i hemmet och i relationen, där mannen var 

huvudförsörjare. De risker som dessa kvinnor utsattes för i rollen som familjeförsörjare var 

helt enkelt för höga och i grunden oönskade (Akanle et. al, 2016:106,109).  

  

Parry och Segalo (2017:191) konstaterade i sin studie att kvinnorna var positivt inställda till 

samhällsutvecklingen i stort att kvinnor tog en allt större plats på arbetsmarknaden. Samtidigt 

påtalade dessa kvinnor vikten av att bibehålla traditionella könsroller i hemmet. Anledningen 

till detta var att de ville undvika konflikter och frustration hos sina partners. Parry och Segalo 

(2017:193) menade att kvinnor som var familjeförsörjare löpte en större risk för fysiskt våld i 

hemmet på grund av deras personliga egenskaper, snarare än rollen som familjeförsörjare. I 

arbetet blev rollen som kvinnlig familjeförsörjare en slags frigörelse till skillnad från i 

hemmet där rollen istället inkräktade på mannens maskulinitet, vilket kunde få negativa 

konsekvenser. När kvinnor överträdde de traditionella könsrollerna i hemmet genom att vara 

huvudsaklig försörjare ökade risken att utsättas för fysiskt och psykiskt våld, på grund av 

männens känsla av maktlöshet (Parry & Segalo, 2017:188). Detta kunde vara en anledning till 

att kvinnorna inte talade öppet om sin roll, vare sig inom familjen eller utåt. Parry och Segalo 

(2017:191) menade i sin studie att kvinnorna höll en låg profil och talade sällan om sin roll 

som familjeförsörjare med någon. Liknande upptäckt gjordes av Akanle et. al (2016:110), där 

kvinnorna höll tyst om sin situation för att undvika stigmatisering och smutskastning. 

 

Meisenbach (2010:8-9) beskrev makt och kontroll ur ett annat perspektiv. Kvinnorna i hennes 

studie hade en mer öppen dialog gällande makt och kontroll i hemmet. Samtidigt påpekades 

att kvinnorna oavsett denna öppenhet utförde det mesta av hushållsarbetet. För att få hjälp i 

hemmet var de tvungna att övertala sina partners samtidigt som de även behövde berömma 
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dem för deras bidrag. Om männen inte fick den uppskattning de behövde fanns det risk för 

konflikter (Meisenbach, 2010:15).  

 

Genom dessa ovan nämnda studier och deras resultat får vi hjälp att förstå vilka utmaningar 

och vilka upplevelser kvinnor som huvudförsörjare har i olika delar av världen. Vidare kan 

dessa studier vara till hjälp för att förklara svenska relationers uttryck, gällande exempelvis 

hushållsarbete, vård av barn, beslutsfattande samt konflikter. Dock finns vissa anledningar att 

förhålla sig kritiskt till denna forskning eftersom den är kontextberoende och även kan 

återspegla traditionella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta är något vi 

förhåller oss till i diskussionsavsnittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teori 
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I detta avsnitt redogör vi för den teori och de begrepp som kommer användas för att tolka vår 

empiri. Vi kommer att utgå ifrån begreppen; könsmaktssystemet, den moderna kvinnan, 

könsroller och könskontraktet. Vi använder oss även av Bourdieus teori om den manliga 

dominansen. Slutligen avslutar vi med en sammanfattning och reflektioner till teorin. 

  

3.1 Könsmaktssystemet 

Thomsson (2003:36-38) menar att könsmaktssystemet är en av samhällets grundstenar, där 

kvinnor är underordnade och män överordnade. I arbetslivet kan detta exemplifieras med att 

männen som regel har högre positioner och löner. Det är ett patriarkalt system, vilket betyder 

att människor ordnas efter vilket kön de har. I detta system kommer kvinnorna oftast i andra 

hand där de tilldelas mindre makt, färre resurser och anses vara mindre värda. Det finns 

förväntningar på att män ska vara viktiga till skillnad från kvinnorna som ska vara 

ansvarsfulla men relativt oviktiga. Det är samhället i stort som tillåter detta system att 

reproduceras och därmed fortsätta att existera så länge ingen ifrågasätter det. Thomsson 

(2003:40-42, 55) beskriver könsmaktssystemet som en form av struktur som bygger på sociala 

indelningar. Denna struktur är viktig i människors vardagsliv där de organiserar samhället och 

gör individer medvetna om sina platser samt ger en känsla av trygghet. Strukturerna måste 

aktivt upprätthållas för att kunna bevaras. De fungerar som ett stöd och har ingen tvingande 

verkan, men det kan få konsekvenser för den som ifrågasätter eller går emot dem. 

Konsekvenserna kan handla om att behöva motivera vissa val som görs, exempelvis att 

kvinnor i högre grad måste motivera varför de inte är föräldralediga, medan det för männen är 

tvärtom.  

 

Könsmaktssystemet bygger på fördomar om att kvinnor ska ägna sig åt familj och omsorg, 

medan mannen ska stå för ekonomi och försörjning (Thomsson, 2003:51-53). Samhället sätter 

etiketter på kvinnor och män som kanske inte stämmer överens med den bild de har av sig 

själva. Kvinnor kan i dessa lägen protestera mot denna etikettering genom att utbilda sig och 

göra karriär. Trots detta är det otillräckligt eftersom könsmaktssystemet alltid finns kvar och 

fortsätter prägla deras liv. De flesta kvinnor går med på kraven som könsmaktssystemet 

ställer. De har en tendens att förmildra och förklara bort sina omständigheter, eftersom de 

samtidigt vill se jämställdhet som en norm i samhället. Exempelvis försvarar de sitt 

dubbelarbete i hemmet med att det är något som görs för deras egen skull eftersom de själva 

vill ha ordning och reda (Thomsson, 2003:58). Det handlar inte om en ojämställdhet i 

förhållandet eller könsmaktssystemet. 
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I arbetslivet beskriver Thomsson (2003:199-200) att den könssegregerade arbetsmarknaden 

verkar på ett vertikalt och horisontellt plan. Med horisontell könssegregering menas att 

kvinnor och män arbetar inom olika områden, där kvinnor ofta arbetar inom vård och omsorg 

och männen inom teknik och industrier. Med vertikal könssegregering menas att män och 

kvinnor som arbetar inom samma område arbetar på olika nivåer, där kvinnorna oftast arbetar 

långt ner i hierarkin och männen oftast har högre chefstjänster. Denna könssegregering visar 

hur kvinnor underordnas och män överordnas genom könsmaktssystemet. 

 

3.2 Den moderna kvinnan och könsroller 

Elvin-Nowak (2003:134-135) menar att den moderna kvinnan drivs av självständighet och 

egna beslut. Hon söker inte längre en bekräftelse som underordnad av sin man genom att sitta 

hemma och vänta med hemlagad mat och städat hem. Kvinnorna är vanligtvis inte 

intresserade av att vara beroende av mannen, utan vill kunna ha ett eget liv utanför familjen 

och hemmet. Den moderna kvinnan har på detta sätt tagit över mycket av det männen tidigare 

gjort, men har samtidigt inte blivit av med det huvudsakliga ansvaret för hemmet och barnen. 

Detta gör att kvinnors självständighet till viss del blir förhindrad. Vidare menar Elvin-Nowak 

(2003:140) att den moderna kvinnan själv bidrar till sin egen underordning, genom att 

omarbeta underordningen till frivilliga val. När en man gör något i hemmet som kvinnan 

vanligtvis gör, eller om han anpassar sin tid för att underlätta för kvinnan, ses det som en gåva 

till kvinnan. Om kvinnan gör samma sak, gör hon det för sin egen eller för barnens skull. Det 

glöms bort att det är kvinnan som ger mannen något och inte tvärtom (Elvin-Nowak, 

2003:141). Dominansrelationen som finns mellan kvinnor och män i deras partnerskap görs 

osynlig och blir bekräftad av båda parter. Däremot har det med den moderna kvinnan uppstått 

ett nytt synsätt på betalnings- och försörjningsförmågan. Det ska inte längre behöva ses som 

varken kvinnligt eller manligt (Elvin-Nowak, 2003:149-150). 

 

Att vara kvinna eller man är något alla enligt Elvin-Nowak (2003:103-104) lär sig. Flickor lär 

sig att bli kvinna genom att imitera andra kvinnor i sin omgivning och går därmed in i en roll 

att vara kvinna. Begreppet könsroll ger en signal av att könet är något kvinnor och män kan 

kliva ur och i. Detta stämmer inte, eftersom könet är grundläggande för hur människor ska 

förstå sig själva och hur de ska förhålla sig till andra. Elvin-Nowak (2003:105) menar att vad 

som är manligt eller kvinnligt gällande exempelvis beteende och yrkespositioner, är 

avgörande för hur vi upplever och bedömer människor. Kön är på det viset mer än både 
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biologi och roll. Synen på könsroller är dock under en ständig förändring som många i 

samhället bidrar till (Elvin-Nowak, 2003:118-119). Vad som är manligt eller kvinnligt har 

förändrats och är mer tvetydigt än någonsin. Kvinnor och män har i allt större utsträckning 

samma förutsättningar, samtidigt som de möjligheter de står inför måste iscensättas på ett 

visst sätt för att uppfattas som kvinnligt eller manligt. Sammantaget kan sägas att det budskap 

kvinnor och män får redan från barnsben, är att de ska bli vem de vill, vara som de vill och 

välja som de vill, men samtidigt tänka på att de gör det “rätt” (Elvin-Nowak, 2003:119-120).  

 

Elvin-Nowak (2003:153) menar att en mamma är barnets främsta beskyddare. Det är moderns 

primära uppgift att se till barnets bästa, hur pressad och stressad hon än är. Det goda 

moderskapet är den mest könsspecifika position vi känner till (Elvin-Nowak, 2003:165). 

Kvinnors goda moderskap ligger till grund för hur mycket de kan arbeta, till skillnad från 

faderskapet där det istället är karriären som bestämmer hur mycket utrymme det finns för 

barnansvaret.  

 

3.3 Könskontraktet 

Thomsson (2003:184) menar att kvinnor tagit över mycket av det männen tidigare gjort men 

har ett fortsatt huvudansvar för det så kallade obetalda arbetet i hemmet, som städning, tvätt 

och matlagning. Därför är det idag inte ovanligt att tala om kvinnor som den moderna tidens 

förlorare. Thomsson (2003:183) påpekar att även om männen ibland tar mer ansvar för 

hushållssysslorna, ligger det tyngsta ansvaret kvar på kvinnorna. Männen har främst ansvar 

för sysslor utanför husets väggar, som att laga bilen, klippa gräset eller måla om huset. 

Kvinnan har förutom de vardagliga hushållssysslorna även ansvar för omgivningen där hon är 

kittet som håller ihop allt och ser till att det fungerar. Detta kan vara exempelvis att vårda 

relationer med släkt och vänner, hålla reda på födelsedagar eller ställa upp när någon mår 

dåligt och behöver stöd. Thomsson (2003:182) beskriver denna fördelning som en del av ett 

outtalat könskontrakt kvinnor och män i en relation kommit överens om.  

 

3.4 Den manliga dominansen och det symboliska våldet 

Bourdieu (1999:11) menar att den manliga dominansen har kommit som ett resultat av det 

symboliska våldet. Det är ett sorts våld som inte syns eftersom det uttrycks mer subtilt genom 

kommunikation, kunskap, erkännande och känslor som offret, kvinnan, inte märker av. Med 

doxans paradox menas att samhällets etablerade ordning förs vidare med dessa 

dominansförhållanden, privilegier och orättvisor som sällan ifrågasätts. Vidare menar 
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Bourdieu (1999:22) att dominansförhållandet mellan män och kvinnor är godtyckligt och 

utgör en stor del av den sociala ordningens verklighet. Arbetsuppdelningen mellan män och 

kvinnor har fallit så att männen ansvarar för marknaden och kvinnor för hemmet. Kvinnor och 

män skiljs åt i två motsatta habitus där egenskaper klassas som antingen manliga eller 

kvinnliga. Kvinnans habitus kännetecknas av att vara omtänksam, foglig, diskret och 

återhållsam. Kvinnor är genom sin habitus och det symboliska våldet dömda till en 

undergivenhet som i sin tur frambringar egenskaper som list för att jämna ut den 

asymmetriska maktbalansen (Bourdieu, 1999:43-45). Samtidigt beskriver Bourdieu (1999:83) 

att kvinnor som har tillgång till makt hamnar i en double-bindsituation. Detta innebär att de 

riskerar att förlora sin kvinnlighet ifall de beter sig som män, samtidigt som de utmanar 

mannens maktposition. Beter de sig som kvinnor framstår de som mindre kompetenta och 

malplacerade. Det är mannen som bedömer om kvinnans beteende anses vara acceptabelt eller 

inte. Bilden av en manhaftig kvinna som är chef eller en karriärkvinna är en manlig etikett för 

att dominera kvinnan, vilket är ett typiskt exempel på symboliskt våld.  

 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna till samhällets förändrade syn på 

dominansförhållandet mellan män och kvinnor (Bourdieu, 1999:105-106). Kvinnors ökade 

tillträde till utbildning kan stärka kvinnors ökade oberoende och omvandla 

familjestrukturerna. Det ökade tillträdet till utbildning har även lett till att de utbildade 

mödrarnas döttrar lättare kan följa deras fotspår, och blir således mindre bundna av 

traditionen. Vidare menar Bourdieu (1999:123) att kvinnor med framgång i arbetslivet ofta får 

betala med en bristande framgång i privatlivet, där misslyckanden med barnen kan vara ett 

exempel. Trots de dominansförhållanden som lyfts fram beskriver Bourdieu (1999:127-128) 

även den rena kärleken som en viktig förändringsfaktor. Den rena kärleken bygger på ett 

altruistiskt synsätt snarare än ett egoistiskt, där det handlar mer om att ge än att ta. Detta 

innebär att den ständiga jakten på erkännande och makt i en relation försvinner och istället 

leder till en samhörighet där parterna förlorar sig i varandra utan att förlora sig själva. 

 

3.5 Sammanfattning och reflektion av teori 

De ovan nämnda begreppen har tydliga kopplingar till varandra. Alla begreppen är kopplade 

till kvinnans underordning i en värld av mäns dominans och makt. Begreppen försöker 

förklara dessa fenomen med olika ingångar och olika uttryck. Könsroller, könskontrakt, den 

moderna kvinnan och det symboliska våldet är ett resultat av könsmaktssystemet och den 

manliga dominansen. Det går att koppla samman könsroller och hur de tas i uttryck med det 
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symboliska våldet eftersom dessa är med och konstituerar varandra. De förändringsfaktorer 

Bourdieu tar upp kan även det kopplas till könsmaktssystemet, eftersom det handlar om att 

bryta de patriarkala strukturerna. Dessa teoretiska begrepp tillsammans hjälper oss att förklara 

kvinnors upplevelser av att vara familjeförsörjare, eftersom de utmanar den manliga 

dominansen och könsmaktssystemet. Könsroller, könskontrakt samt symboliskt våld förklarar 

varför kvinnor underordnas. Den moderna kvinnan och Bourdieus förändringsfaktorer 

förklarar hur kvinnorna utmanar könsmaktssystemet. 

 

Vissa teoretiska begrepp fungerar speciellt bra i en svensk kontext, och skulle således inte 

kunna förklara kvinnors upplevelser i andra kontexter. Dessa teoretiska begrepp fokuserar 

främst på kvinnors perspektiv av samhället och reducerar till viss del männen till stereotypa 

bakgrundsfigurer. Det bör has i åtanke att samhället är föränderligt och mångbottnat samt att 

teori inte kan förklara allt. Vi framför viss kritik av teorin i diskussionskapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metod 
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I detta avsnitt presenteras studiens metod. Vi kommer att beskriva tillvägagångssättet genom 

att motivera och diskutera metodvalet, beskriva urvalsprocess och hur vi gått tillväga med att 

samla in, bearbeta och analysera materialet. Vi kommer även diskutera tillförlitlighet och 

jämförbarhet samt föra en diskussion över etiska överväganden utifrån vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer. Vidare avslutar vi med reflektioner till begreppsdefinition och 

avgränsning. 

 

4.1 Val av metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för vår studie för att på bästa sätt kunna fånga deltagarnas egna 

upplevelser (Bryman, 2011:40-41). Vi var ute efter en djupare förståelse av kvinnors 

upplevelser av att vara familjeförsörjare, utifrån deras egna perspektiv där vi ville lyfta fram 

deras röster. I en kvantitativ studie hade detta varit svårt, eftersom den metoden utgår mer 

ifrån forskarens perspektiv och resultatet blir mer generellt. En kvalitativ studie ger enligt 

Bryman (2011:372) oss en möjlighet att få en kontextuell förståelse för hur kvinnorna känner 

samt hur och varför de känner som de gör. Den kontextuella förståelsen i denna studie var 

viktig eftersom den tidigare forskningen var starkt kontextberoende och har uppvisat olika 

resultat på grund av detta. Eftersom resultaten i den tidigare forskningen har uppvisat en stor 

variation krävdes en flexibilitet vilket gjorde en kvalitativ metod lämplig. Begränsningar med 

kvalitativ metod är svårigheten att nå generaliserbarhet och objektivitet, eftersom urvalet i 

kvalitativ studie ofta är mindre än i en kvantitativ, samt att resultaten endast kan baseras på 

dessa få deltagares subjektiva verklighet (Bryman, 2011:368). Dock blev den kvalitativa 

metoden bäst lämpad för vår studie eftersom syftet inte var att generalisera utan fånga 

kvinnors egna upplevelser av att vara familjeförsörjare.  

 

Vår studie baserades på sju semistrukturerade intervjuer för att på bästa sätt få tillgång till 

kvinnornas uppfattningar och känslor. Den semistrukturerade intervjun möjliggjorde 

flexibilitet i samtalen samtidigt som vi kunde behålla fokus på de teman vi ämnat få svar på 

kopplade till våra frågeställningar. Flexibiliteten med semistrukturerade intervjuer innebar att 

samtalen kunde röra sig fritt där intervjupersonerna bestämde vad som ansågs vara intressant 

och viktigt att belysa. Denna typ av intervju öppnar även upp för följdfrågor vilket ger 

utrymme för mer detaljerade och utförliga beskrivningar (Bryman, 2011:415). 

 

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 
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För att hitta intervjupersoner till vår studie publicerade vi en kontaktannons på sociala medier 

med en beskrivning över vilka vi sökte (se bilaga 3). Denna annons delades snabbt utanför vår 

egen bekantskapskrets och resulterade till studiens sju intervjupersoner. Denna typ av 

urvalsmetod beskrivs enligt Bryman (2011:392) som ett målstyrt urval, där deltagare som är 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar väljs ut. Eftersom vi i kontaktannonsen 

uppmanade personer utan relevans till studien att föra förfrågan vidare till andra möjliga 

deltagare i deras bekantskapskrets kan detta ses som ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är 

enligt Bryman (2011:434) ett exempel på ett målstyrt urval.  

 

Vi utförde sju semistrukturerade intervjuer med kvinnor som vi fick kontakt med genom 

annonsen på sociala medier. Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide som skulle 

fungera som ett stöd i samtalen och för att kunna täcka de teman vi sökte svar på. 

Intervjuguiden utformades med hjälp av resultaten från den tidigare forskningen samt de 

frågor som tidigare forskare har ställt, och innehöll tre huvudteman för att kunna svara på vår 

studies syfte och frågeställningar. De tre teman var; förklaringar till varför kvinnorna är 

försörjare, identitet och bakgrund samt relationen och dess roller (se bilaga 1). För att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma fick de själva bestämma tid och plats för 

intervjutillfället. Vi var båda närvarande under samtliga intervjuer, med uppdelningen att den 

ena intervjuade och den andra kompletterade innehållet med följdfrågor vid behov. Sex av sju 

intervjuer utfördes i direkt interaktion med intervjupersonerna, medan en intervju utfördes via 

telefon. Vi märkte ingen skillnad mellan genomförandet av telefonintervjun och de övriga 

intervjuerna, eftersom svaren liknade varandra. Detta visar att frågorna uppfattades likadant 

av samtliga. Dock kunde telefonintervjun ha lett till att subtila signaler som kroppsspråket 

förmedlat ha missats (Bryman, 2011:433). För att underlätta transkribering spelades 

intervjuerna in, efter kvinnornas godkännande. 

 

Redan under intervjuerna upptäcktes gemensamma mönster hos kvinnorna. Dessa mönster 

kom att kategoriseras under analysen av transkriptionerna. De olika kategorierna reducerades 

och skapade våra fem teman resultaten är uppbyggda av. Det första temat är utbildning som 

en förklaring till varför, följt av personliga egenskaper som bidrar till kontroll och makt. Det 

tredje temat är dubbelarbete, jämställdhet och bortförklaringar, följt av positiva och negativa 

effekter rollen som kvinnlig familjeförsörjare medför. Det femte och sista temat i resultatet är 

goda relationer som källa till yrkesmässig framgång. Tanken bakom dessa fem teman var att 

de skulle täcka studiens syfte och frågeställningar. 



16 
 

 

4.3 Trovärdighet och jämförbarhet 

Bryman (2011:352) menar att det är svårt att använda reliabilitet och validitet inom kvalitativ 

forskning eftersom det är svårt att uppnå de krav som ställs. Istället för att sträva efter validitet 

och reliabilitet har vi strävat efter hög trovärdighet och jämförbarhet. Vi har genom ordagrann 

transkribering försökt uppnå en rättvis och neutral bild av kvinnornas upplevelser, för att öka 

resultatens trovärdighet. Den ordagranna transkriberingen minimerar riskerna för 

feltolkningar i citaten. För att ytterligare öka trovärdigheten har citaten fått en central del i 

resultatavsnittet. Eftersom vår intervjuguide är baserad på tidigare forskning kan vår studies 

resultat relateras till den tidigare forskningen och därigenom jämföra samma fenomen i annan 

kontext.  

 

4.4 Etiska överväganden 

I forskning finns det fyra etiska principer som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011:131-132). För att informationskravet och samtyckeskravet 

skulle uppfyllas presenterade vi innan intervjuerna startade studiens syfte, gick igenom 

intervjuns upplägg, förklarade att kvinnornas medverkan var frivillig samt att de kunde 

avbryta intervjun när de ville. Kvinnorna blev även försäkrade om att deras svar endast skulle 

användas för denna studies syfte och ingenting annat, i enlighet med nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att tilldela kvinnorna pseudonymer och presentera 

materialet på ett säkert sätt för att undvika identifikation och bevara deras anonymitet. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och fördes direkt efter intervjuerna över på 

våra lösenordskyddade datorer, vilket hindrade åtkomst av obehöriga. Känslig information i 

ljudupptagningarna som hade kunnat leda till baklängesidentifikation censurerades i 

transkriberingarna.  

 

4.5 Reflektion till begreppsdefinition och avgränsning 

Vi är medvetna om att definitionen av begreppet familjeförsörjare är smal och relativt vag 

samt att det finns nyanseringar i begreppet som går utanför ramen för endast ekonomiska 

aspekter. Samtidigt är valet av vår definition baserat på den tidigare forskning som finns inom 

området för familjeförsörjare, vilket gjort att vi kommit fram till en likartad definition. Vidare 

är vi medvetna om att avgränsningen av att endast ta kvinnors upplevelse i beaktning kan 

bidra med viss problematik, eftersom upplevelsen av partnerskap alltid är tvetydig. Det finns 
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med andra ord två sanningar och endast en av dem presenteras i denna studie, utan att 

ifrågasättas. Trots denna vetskap är valet att belysa endast kvinnans perspektiv ett medvetet 

val, där grunden ligger i att behålla fokus på kvinnans röst och bortse från manlig jämförelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultat och analys 
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I detta avsnitt kommer vi först presentera studiens deltagare (för en översiktsbild, se bilaga 2). 

Sedan kommer vi presentera resultaten i fem teman. Först presenterar vi utbildning som 

förklaring till varför följt av personliga egenskaper som bidrar till kontroll och makt. Vidare 

presenteras kvinnors dubbelarbete, jämställdhet och bortförklaringar som följs av de positiva 

och negativa effekterna rollen medför. Avslutningsvis presenteras goda relationer som källa 

till yrkesmässig framgång. 

 

5.1 Presentation av deltagare 

Vår första intervjuperson, Eivor, är en 63-årig kvinna som är gift med fyra barn. Hennes 

uppskattning av hur mycket mer hon tjänar i förhållande till sin man är 6000 kr mer per 

månad.  Eivor beskriver sig själv som en nyfiken och kunskapstörstande universitetsutbildad 

gymnasielärare som har varit familjeförsörjare under hela den tiden hon varit tillsammans 

med sin man.  

 

Vår andra intervjuperson, Lena, är en 56-årig kvinna som är gift och har tre barn. Den 

uppskattade inkomsten i relation till sin man är 20 000 kr mer per månad. Lena beskriver sig 

själv som en trygg, stark och uthållig universitetsutbildad chef som inte tar något för givet. 

Hon har arbetat sig upp till den position hon har idag som familjeförsörjare.  

 

Vår tredje intervjuperson, Helene, är en 48-årig kvinna som är gift och har två barn. Hon 

uppskattar att hennes bidrag till den gemensamma inkomsten är två tredjedelar av den totala 

inkomsten. Helene är universitetsutbildad och beskriver sig själv som lojal, engagerad och 

driven. Hon arbetar som inköpsansvarig, och har tjänat mer än sin man under hela deras 

relation.  

 

Vår fjärde intervjuperson, Anna-Karin, är en 61-årig kvinna som är gift och har två barn. 

Anna-Karin uppskattade att hon tjänade 7000 kr mer än sin man. Hon är en 

universitetsutbildad arbetskonsulent och beskriver sig själv som aktiv och ambitiös. Hon har 

alltid varit den familjeförsörjande personen i äktenskapet.  

 

Vår femte intervjuperson, Sara, är en 36-årig kvinna som är sambo med sin partner och tre 

barn. Sara uppskattade att hon bidrog med cirka två tredjedelar av den gemensamma 

inkomsten. Sara är universitetsutbildad och arbetar inom tandvården. Hon beskriver sig själv 
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som rak, öppen och pratsam. Sara har under de senare åren övertagit rollen som 

familjeförsörjare.  

 

Vår sjätte intervjuperson, Emma, är en 31 årig kvinna som är sambo med sin partner och ett 

barn. Emma uppskattade att hon tjänade 7000 kr mer än sin partner. Emma beskriver sig själv 

som en social och ansvarsfull person. Hon blev familjeförsörjare när hon blev klar med sin 

universitetsutbildning som sjuksköterska 2013.  

 

Vår sjunde intervjuperson, Malin, är en 46-årig kvinna som är gift och har två barn. Hon 

beskriver sig själv som en driven och engagerad person. Malin uppskattade att hon tjänade 15 

000 kr mer än sin man, och har alltid varit den som har tjänat mest i deras relation. Malin har 

en universitetsutbildning och arbetar som chef.  

 

5.2 Utbildning som en förklaring till varför 

Den största gemensamma faktorn kvinnorna har, förutom sin position som familjeförsörjare, 

är utbildning. Under intervjuerna när frågan om varför de trodde att de stod som 

familjeförsörjare lyfte de fram utbildning som den främsta orsaken. Dock handlade det inte 

bara om utbildningen i sig, utan de hade ett akademiskt övertag gentemot sina män i de flesta 

fallen. Många av kvinnornas makar och sambos saknade helt eftergymnasial utbildning, eller 

påbörjade sina akademiska studier långt senare. Sara, vars partner endast har en gymnasial 

yrkesutbildning, säger: 

 
Jag har ju universitetsutbildning, och det har inte han. Jag kan tycka att jag SKA tjäna mer än 

honom. [...] jag har ändå läst mig till mina högskolepoäng. Jag tycker att jag är värd den lönen jag 

har. Jag skulle inte säga att hans jobb är IQ befriande, absolut inte, men vafan (Sara, 36 år, 

folktandvården). 
 

Genom detta citat skildrar Sara ett typiskt exempel på den moderna kvinnan, som visar sin 

självständighet och ett ekonomiskt oberoende gentemot sin man. Hon ser sin utbildning som 

en bedrift och en framgång, något som hon gjort själv och för sin egen skull. Eivor pekar även 

hon på utbildning; “Det beror ju på min utbildning. Utbildningen är den faktor som gör att 

jag har högre lön än min man” (Eivor, 63 år, gymnasielärare). Anna-Karin och Helene är 

båda gifta med män som har eftergymnasial utbildning. Anna-Karin menade att hennes lön 

var högre både på grund av att hon utbildat sig före sin man, samt hade vidareutbildningar 
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som gav henne en annan yrkesinriktning. Helene förklarade att löneskillnaden låg i att hon 

utbildat sig före sin man. Hon ger denna förklaring: 

 
Jag började studera och jobba tidigare än min man och han började plugga mycket senare. Så när 

vi träffades hade jag kommit upp i en hyfsat OK lönenivå. [...] differensen, eller ja den 

löneskillnaden har hållit i sig under alla år. Sen har han haft en jättebra löneutveckling, men det 

har jag också haft turligt nog (Helene, 48 år, inköpsansvarig). 
 

De flesta av kvinnorna menar att framtiden för kvinnliga familjeförsörjare ser ljus ut. 

Kvinnorna ser utbildning som nyckeln till att kvinnor ska kunna tjäna mer, samt att samhället 

ska förändra sin syn på familjeförsörjning. Lena menar att kvinnliga familjeförsörjarna borde 

vara fler. Lena och Helene säger: 

 
Vi har inte ens vant oss vid att kvinnorna är mycket högre utbildade än männen, vi har inte ens 

fattat det. [...] det kommer att bli vanligare med kvinnliga familjeförsörjare i framtiden i och med 

att kvinnorna har mycket högre akademisk utbildning än vad män har (Lena, 56 år, chef). 
 
Jag kan ju tänka mig att det är fler tjejer som pluggar så självklart kan utbildningen vara en faktor 

till att det är kvinnor som är försörjare. [...] i mitt kompisgäng som jag pluggade tillsammans med 

är nog de flesta av dem familjeförsörjare. Nu var vi inte så många tjejer men av dem som jag 

fortfarande är i kontakt med så är vi nog i samma situation allihop (Helene, 48 år, inköpsansvarig). 
 

Kvinnorna ser utbildning som en port till frigörelse, där de kan skapa ett bättre liv både för sig 

själva och sin familj. De är medvetna om att utbildning bland kvinnor kan ge dem ett övertag i 

samhället och reflekterar över att det kanske är nyckeln till att kvinnor får en ledande roll 

gällande försörjning. En av kvinnorna nämner att detta är vad kvinnor kämpat för, som ett 

tecken på att det börjar bli en balans mellan kvinnor och män. Kvinnornas tankar stämmer väl 

överens med vad Bourdieu (1999:105-106) såg som den viktigaste förändringsfaktorn för 

kvinnors ökade oberoende. Utbildning minskar bundenheten till traditionen om att mannen 

ska vara familjens försörjare, vilket dessa kvinnor manifesterar.  

 

Empirin visar även att kvinnorna medvetet präglar sina barn genom att ställa höga krav på 

dem. Dessa krav gäller först och främst skolgång och utbildning, men även att vara en god 

samhällsmedborgare. Kvinnorna som har döttrar berättar också om att de lär dem stå upp för 

sig och vara tuffa och inte ta något för givet. Lena som har tre döttrar säger; “jag kanske har 
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för höga förväntningar på mina barn, men jag tycker inte synd om någon, utan det är bara att 

ta sig i kragen och liksom hålla käften och fortsätta” (Lena, 56 år, chef). Även Helene 

berättar om sina föräldrar som var universitetsutbildade där krav på utbildning inte fanns. 

Trots det uttrycker hon följande:  

 
[...] jag tänkte att jag kanske behövde städa upp huvudet litegrann [...] och det var inte helt 

självklart att man skulle plugga vidare, men ser jag till mitt eget föräldraskap så ser jag att jag är 

mycket mer krävande än vad mina föräldrar var (Helene, 48 år, inköpsansvarig). 
 

Anna-Karin beskriver att hon blivit präglad av sin mor, både när det gäller självständighet och 

utbildning. Hon beskriver att hon alltid haft ambitionen att utbilda sig och skaffa ett jobb, 

precis som sin mor gjort. Sedan påpekade hon även att hennes dotter blivit precis likadan. 

Även här stämmer kvinnornas beskrivningar överens med Bourdieus (1999:105-106) 

resonemang om att döttrar till utbildade mödrar strävar mot högre karriärmässiga mål. 

Kvinnorna beskriver på ett tydligt sätt hur de präglar sina döttrar, samt hur de själva blivit 

präglade av sina mödrar, vilket Bourdieu inte berör i sin teori. Att endast två av de sju 

kvinnorna lever med män som är eftergymnasialt utbildade är intressant. Detta kommer att 

behandlas under diskussionskapitlet längre fram. 

 

5.3 Personliga egenskaper som bidrar till kontroll och makt 

Den andra faktorn som är gemensam för kvinnorna är deras personliga egenskaper. Empirin 

visar att det var den andra förklaringen till varför kvinnorna stod som familjeförsörjare. 

Samtliga kvinnor beskrev sig själva som drivna och engagerade, varav vissa karaktärsdrag 

inte uttrycktes explicit. Även om de inte uttryckte det rakt ut på frågan: “Vem är du som 

person?”, framkom ett tydligt mönster att detta är starka, drivna och målmedvetna kvinnor 

som har övertag eller makt i relationen till sina partners. Emmas personliga egenskaper blir 

tydliga när frågan om hur beslutsfattandet i relationen går tillväga. Emma säger att: “Det är 

oftast jag som bestämmer, jag är väldigt envis, och om jag bara tjatar och är envis så brukar 

jag få som jag vill” (Emma, 31 år, sjuksköterska). Hon förklarar också att hennes 

kontrollbehov medverkar till att hon bestämmer mer. Detta visar en tydlig målmedvetenhet 

och ett driv som är framträdande. Malin, som är chef, beskriver att hennes egenskaper av att 

vara i en ledarposition på jobbet även har en påverkan på privatlivet:  
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Min man tycker att jag är jättebossig, jag vill ju gärna bestämma. Lite kom nog med yrkesrollen 

och då kan man ta med sig det på privatsidan, men jag hade nog den utmaningen innan jag blev 

chef. [...] jag vill bestämma och är besserwisser [...] jag är väldigt rak också, jag lindar inte in 

saker för då blir budskapet oklart så jag säger som det är. Vissa kan ju känna sig nedtryckta, men 

det är ju egentligen inte meningen (Malin, 46 år, chef).  
 

Även om Malin försöker förklara bort sina egenskaper på sin yrkesroll, nämner hon flera 

gånger under intervjun att hon privat är en person som vill bestämma. Viljan att bestämma 

kommer till en viss del från hennes kontrollbehov, och att få vara med att påverka skeenden 

både privat och yrkesmässigt värdesätter hon högt. Vissa av kvinnorna var mer öppna i 

beskrivningarna av deras personliga egenskaper. Helene menar att hennes personlighet har 

bidragit till att hon är familjeförsörjare. Hon säger: 

 
Jag är väldigt engagerad och driven. Jag är rättfram och vågar ifrågasätta [...] Jag tror att min 

personlighet passar att vara familjeförsörjare [...] men det är ju min grundpersonlighet att jag är lite 

mer drivande i vår relation och han är lite mer följande [...] för annars hade jag nog valt en annan 

partner någonstans (Helene, 48 år, inköpsansvarig). 
 

Helenes uttalande om valet av partner visar tydligt hur mycket hon värderar maktpositionen i 

sin relation. Lena och Sara beskriver även de sig själva som raka, starka och drivande 

personer. Sara beskriver sig själv som engagerad och att hon har många järn i elden, och Lena 

menar att hon har ett “jävlar anamma”, är energisk och att hon aldrig ger upp. Den här 

beskrivningen visas även i relationen mellan deras partners, där de likt de övriga kvinnorna, 

har den bestämmande makten. Vid frågan om hur beslutsfattandet går till säger Sara: “Ja, då 

frågar han mig, välj du [...] jag skulle aldrig säga något sådant” (Sara, 36 år, 

folktandvården). Att de går emot sina män och bestämmer i sin relation säger mycket om 

deras personligheter. Detta visar att kvinnorna inte har det Bourdieu (1999:43-45) menar är ett 

typiskt kvinnligt habitus av att vara foglig och återhållsam. När det väl kommer till kritan 

gällande beslutsfattning uttrycker sig bland annat Anna-Karin att “det är jag som bestämmer, 

och jag har gjort det från början. Som kvinna måste man ta för sig och vara självförsörjande 

och inte förlita sig på någon rik knös”(Anna-Karin, 61 år, arbetskonsulent). Dessa kvinnor 

har inte bara ifrågasatt könsmaktssystemet och de patriarkala strukturerna, de har gått tvärt 

emot dem och skapat sina egna spelregler.  
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För att makten inte ska vara ständigt framträdande i relationerna använder många av 

kvinnorna strategier för att få sin vilja igenom, det vill säga att få bestämma. Anna-Karin 

beskriver en situation där hon ville ha sin vilja igenom så här: 

 
Ibland får man vara lite listig, så jag planterade en idé i min man och efter något år fick han idén 

själv [...] så ibland tror jag inte ens han vet att jag bestämmer, det är ju lite listigt sådär, och hade 

jag inte planterat det i honom så hade det kanske inte blivit så [...] och detta händer ju flera gånger 

(Anna-Karin, 61 år, arbetskonsulent).  
 

Anna-Karins plantering av en idé kan förklaras med Bourdieus (1999:43-45) syn på den 

kvinnliga undergivenheten där de använder sin list för att undvika konflikter och jämna ut 

skillnader i makt. Vad som dock skiljer sig här är att Anna-Karin redan har makten men vill 

genom listen göra makten mindre framträdande. Även Malin uttrycker sitt sätt att försöka 

nedtona sin makt: “ibland vet jag ju hur jag ska argumentera, man har ju fått lära sig hur 

man ska säga saker [...] jag är van att lägga fram saker för att få som jag vill [...] jag tror 

inte han känner sig helt överkörd”(Malin, 46 år, chef). Samtidigt beskriver Malin att hon i 

vissa situationer framstår som “sådär jävla chef-ig med de där chefsfasonerna” enligt hennes 

man. Detta kan förklaras som en typisk double-bindsituation där Malins maktposition 

framstår som okvinnlig vilket hennes man implicit påpekar (Bourdieu, 1999:83). Samtidigt 

blir det tydligt att hennes mans maktposition i denna situation i sin tur framstår som omanlig. 

 

På frågan om det var den ekonomiska positionen som gav kvinnorna en typ av makt, var det 

endast en av kvinnorna som utmärkte sig. Lena är chef och är den av kvinnorna som i relation 

till sin man har den största löneskillnaden. Hon beskriver att hon på senare tid fått erkänna för 

sig själv att den ekonomiska dominansen har gett henne ett maktverktyg, vilket hon använt 

mot sin man. Hon påpekar tydligt att det inte enbart varit utbildningsgraden som påverkat i 

hennes fall, utan det skedde en förändring och en obalans i maktrelationen när löneskillnaden 

började öka. Lena beskriver sitt maktverktyg såhär: 

 
Jag måste erkänna att jag har upptäckt det i mig själv, en känsla av att jag har fått ett extra vapen i 

min verktygslåda, och jag har använt det några gånger, och det är en fantastisk känsla [...] Jag 

upptäckte att helt plötsligt hade jag fått ett verktyg. Jag har ofta tänk att; är det så här männen 

känner sig? [...] Så nu jävlar tänker jag minsann använda det [...] som sagt, det är ett maktverktyg 

och jag skulle kunna sätta mig med armarna i kors och säga; Jaha du kanske inte skulle haft råd 

med detta om inte din fru tjänade så mycket (Lena, 56 år, chef). 
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Lena har alltid haft ambitionen och målet att tjäna minst lika mycket som sin man, men helst 

mer. Hon skulle aldrig acceptera att tjäna mindre eftersom hon har sitt driv och sina starka 

personliga egenskaper av att aldrig ge upp. Hon säger: 

 
När jag fick min första lön som utbildad, då bestämde jag mig för att det här kommer jag inte att 

acceptera. [...] jag har haft ett enda mål i livet - jag ska ha högre lön än vad min man har! Det har 

varit som en morot för mig. [...] När jag under en intervju fick frågan om vilket löneanspråk jag 

har, svarade jag: Allt som är högre än min mans lön. Och det säger ganska mycket. [...] Jag skulle 

aldrig ha nöjt mig med att inte komma ikapp. Antingen lika eller över, aldrig under. Aldrig i livet! 

(Lena, 56 år, chef) 
 

Med Lenas två citat framgår att hon fullkomligt struntar i den vad Bourdieu (1999:83) kallar 

double-bindsituation. Hennes ambition och drivkraft att nå sina mål är så stark att hon inte 

bryr sig om att förlora sin kvinnlighet i jakten. Dessutom visar Lena att hon är den moderna 

kvinnan som inte ser betalnings- och försörjningsförmåga som någonting manligt, utan 

snarare tvärt om, att kvinnan borde stå för den ekonomiska försörjningen (Elvin-Nowak, 

2003:149). Även om Lena är den av våra kvinnor som beskrivit denna maktposition är det 

värt att nämna att flera av de andra kvinnorna tänkt tanken. De har reflekterat och funderat 

över om denna situation möjligtvis kunnat uppenbara sig även hos dem, om det vore så att 

löneskillnaderna varit större. Vi kommer att fördjupa oss i den tanken vidare i 

diskussionskapitlet. 

 

5.4 Kvinnors dubbelarbete, jämställdhet och bortförklaringar 

Genom tiderna har männen ansvarat för marknaden och kvinnorna för hemmet (Bourdieu, 

1999:22). Kvinnorna vi intervjuat har inte visat sig vara något undantag. Skillnaden är dock 

att dessa kvinnor även bär huvudansvaret för den ekonomiska försörjningen, tillsammans med 

hemarbetet. Detta dubbelarbete handlar inte bara om praktiska hushållssysslor, utan det visar 

sig att kvinnorna axlar ett större ansvar för att saker och ting blir gjorda. Många av kvinnorna 

behövde överlämna listor till männen för inköp av mat, städning och matlagning, och på så vis 

delegerade ansvar till sina män. Emma säger exempelvis att hon måste skriva listor till sin 

sambo för att saker ska bli gjorda. Vidare säger Emma: 

 
Han är inte så duktig på att planera, det kräver ju att jag har ännu bättre koll på planerandet. När 

han inte har koll ställer det högre krav på mig att jag har koll på saker och ting. [...] jag får ju styra 
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upp planerandet, och får berätta vad han ska göra [...] självklart skulle jag vilja att min sambo 

gjorde lite mer och tog lite mer ansvar. Det skulle vara skönt om någon annan tog initiativ att städa 

eller så slipper jag tänka på det eftersom jag jobbar mer (Emma, 31 år, sjuksköterska).  
 

Malin stämmer in i Emmas beskrivning och säger; “Den som håller koll på saker, det är ju 

jag. Han har inte koll på någonting - han är ju man. Nej men, jag är ju mer långsiktig med 

planering och sådant” (Malin, 46 år, chef). Gemensamt hos alla kvinnor var deras 

beskrivning av att de tog ett större ansvar och en roll av projektledare i familjen. För att få 

ihop vardagen beskriver exempelvis Eivor att det blir mycket planering och scheman, annars 

går det inte ihop. Majoriteten av kvinnorna tar även ansvar för barnens skolgång och 

aktiviteter samt delegeringen över hur allt praktiskt ska genomföras. Kvinnorna upplever att 

deras män har mer fritid och tid att leka med sina barn, mycket på grund av att de inte ser eller 

inte tar ansvar för de övriga sysslorna i hemmet. Sara menar att hon sällan förväntar sig lagad 

mat när hon kommer hem sent från jobbet, eftersom hennes man ofta ägnar eftermiddagarna 

att leka med sina barn. Malin säger att “jag åker inte och badar med ungarna, jag tar nog 

istället hand om det övriga projektlederiet med familjen med att hålla koll på scheman och 

födelsedagar” (Malin, 46 år, chef). Lena menar, trots utflyttade barn, att “jag gör allt, och 

min man är ute i skogen och leker” (Lena, 56 år, chef). Uttalanden som dessa ovan målar upp 

en tydlig bild av kvinnorna som det kitt som håller ihop vardagen och får den att fungera 

(Thomsson, 2003:183). Samtidigt framträder en stark koppling till könskontraktet där 

kvinnorna utmålas som den moderna tidens förlorare (Thomsson, 2003:184). Dock blir 

dubbelarbetet för dessa kvinnor än mer extremt än vad Thomsson beskriver i sin teori 

eftersom kvinnorna inte bara förvärvsarbetar, de är även familjens huvudsakliga försörjare. 

 

Trots att kvinnorna inte explicit uttalar att de utför ett dubbelarbete och är blygsamma för det 

ansvar de faktiskt tar, framgår det tydligt i svaren vilken roll de har. Helene vill framhäva att 

hon och hennes man ser jämställdhet som ytterst viktigt i relationen, men beskriver ansvaret i 

sin relation så här: 

 
Man kan ju ha ansvar för det ekonomiska, men man kan även ha ansvar för det sociala eller ansvar 

för barnen eller hushållet, och där kanske olika par delar upp på olika sätt. [...] jag är huvudsakligt 

ansvarig för det ekonomiska, vår ekonomi. [...] på hemmaplan måste jag nog också säga att jag är 

den som tar mer ansvar. Jag har ju mer ansvar för läxor med barnen, och jag har mer ansvar när det 

gäller att driva familjeprojekt [...] jag är mer drivande och tar mer ansvar, så är det. (Helene, 48 år, 

inköpsansvarig) 
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Majoriteten av kvinnorna upplevde att de hade en jämställd uppdelning med arbetet i hemmet. 

När de olika hushållssysslorna listades uppmärksammades dock att de hade mer och fler 

hushållssysslor än sina män. Det framträder ett mönster av att de initialt upplever en rättvisa i 

arbetsfördelningen, för att i nästa sekund visa en form av förbittring över att de egentligen tar 

för mycket av ansvaret. Anna-Karin ser sin relation som jämställd och förespråkar bland annat 

jämställdhet i sitt yrke. Trots det har hon och hennes man en mer traditionell uppdelning i 

hemmet, där hon ansvarar för matlagningen och städningen, medan hennes man ansvarade för 

att klippa gräset och att byta däck på bilen. Förbittringen över fördelningen visar sig när hon 

sedan säger: “För det mesta så tänker jag inte på det, därför att det är så vant. Men sen när 

man börjar tänka på vad vi ska laga till helgen då kan jag tänka att, vafan att inte karln kan 

tänka på det någon gång” (Anna-Karin, 61 år, arbetskonsulent). Även Lenas förbittring över 

dubbelarbetet och den traditionella arbetsuppdelningen uttrycks tydligt: “Det störde mig inte 

då, men jag måste säga att det börjar störa mig lite nu [...] hallå, här kommer jag hem efter 

12 timmars arbete och är jättehungrig [...] han skulle aldrig komma på tanken att ens koka te 

till mig” (Lena, 56 år, chef). Dessa exempel visar att våra kvinnor lyckats bryta de patriarkala 

strukturerna i arbetslivet som könsmaktssystemet består av, men trots detta har de inte lyckats 

bryta de traditionella strukturerna i hemmiljön.  

 

Kvinnorna har alla mer eller mindre accepterat det könskontrakt vad gäller 

arbetsuppdelningen i hemmet (Thomsson, 2003:182-183). De belyser detta med att säga att de 

gillar att laga mat, eller gillar att städa och ha fint runt omkring sig. Vissa av kvinnorna vet 

inte hur uppdelningen har bestämts och säger att det bara har blivit så, vilket visar en 

acceptans och inget ifrågasättande av det outtalade kontraktet. Samtidigt påpekar de att 

kontrollbehovet av att göra saker på ett visst sätt hindrar dem från att lämna över mer ansvar 

till sina män. Sara säger bland annat att “om jag gör det blir det ju som jag har tänkt mig. Och 

jag har lärt mig att hålla tyst när han gör något och säga - men vad bra det blev, och så 

rättar jag bara till det senare” (Sara, 36 år, folktandvården). Kontrollbehovet är en 

förklaring till att de tar ett större ansvar hemma, men också en bortförklaring till att deras män 

inte gör lika mycket. Om kvinnorna hellre gör arbetet än lämnar bort det, bidrar de till sin 

egen underordning enligt Elvin-Nowak (2003:140). De reproducerar könsmaktssystemet och 

visar varför de inte lyckats bryta de patriarkala strukturerna i hemmet. 
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Kvinnornas syn på jämställdhet återspeglades i hur de delade upp vård av barn (VAB) och 

föräldraledighet. Alla förutom en kvinna turades om med VAB:en och tyckte det var viktigt 

med en jämn fördelning. Malin är undantaget i fråga om VAB, där hennes man tar det största 

ansvaret när barnen blir sjuka. Hon berättar att de började med att dela på VAB med halva 

arbetsdagar, men märkte snabbt att det inte skulle fungera. Malin säger att “om jag är hemma 

och vabbar så får jag jobba på helgen istället och då blir det ju på bekostnad av familjen” 

(Malin, 46 år, chef). Under tiden som Malin berättar om uppdelningen av VAB:en är hon 

tydlig med att beskriva hur och varför de kommit fram till denna uppdelning. Hennes försvar 

kan vara en effekt av de negativa konsekvenserna ett motstånd mot könsmaktssystemet ger 

(Thomsson, 2003:40-42). Men det är inte bara Malin som upplevt att hon behövt försvara sina 

val och beslut. Flera av kvinnorna kommer med förklaringar till deras handlande i vissa 

situationer. När kvinnorna talade om hur föräldraledigheten var uppdelad kommer 

förklaringar till varför männen tagit ett stort ansvar. Anna-Karin säger: 

 
Jag var trött på att vara hemma, och tyckte det var roligare att jobba, min man tyckte det var 

roligare att vara med barnen [...] Så vi har gjort så att min man har varit hemma den största delen 

med våra barn. Han ville ju jättegärna vara hemma, det var väl inte direkt planerat men det passade 

ju bra. (Anna-Karin, 61 år, arbetskonsulent). 
 

Kvinnornas driv och starka personliga egenskaper avspeglas inte på samma sätt i privatlivet 

som i arbetslivet. Kvinnorna är medvetna om att de jobbar hårt i arbetslivet och samtidigt tar 

det mesta ansvaret för hushållet. Det uppstår en ambivalens till deras situation, vilket Helene 

beskriver genom att säga: “Däremot så kan man ju tycka att man är en förlorare om man 

både tar ansvar för ekonomin och allt hemarbete [...] att en kvinna kanske har jobbar lite mer 

och ansträngt sig lite mer och mannen har gjort något annat” (Helene, 48 år, 

inköpsansvarig). Även Lena ifrågasätter varför hon sliter så mycket när hon inte använder det 

för sig själv, utan det är hennes man som skördar. Denna ambivalens kvinnorna upplever 

kommer att behandlas vidare i diskussionsavsnittet. 

 

5.5 Rollens positiva och negativa effekter 

Utifrån ett samhällsperspektiv upplever samtliga kvinnor att rollen som kvinnlig 

familjeförsörjare är positiv. De menar att det krävs en förändring och att fler kvinnliga 

familjeförsörjare kan vara med och bidra till en förändring på längre sikt. Samtliga kvinnor 

menar att samhället idag accepterar kvinnliga familjeförsörjare, men tycker att de är för få. 
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Eivor som är den äldsta av våra intervjupersoner säger; “det blir ju vanligare och vanligare 

att kvinnor tjänar mer än sina män. I min generation är det ju inte så många, och i 

generationen över mig är det ju ännu mer sällsynt, så det är ju väldigt positivt” (Eivor, 63 år, 

gymnasielärare). Sara använder uttrycket dinosaurier för att beskriva den äldre generationen 

som lever kvar i tanken på att mannen ska försörja familjen. Hon ser bara positivt på att de 

blir färre och färre. Alla kvinnorna har synen att ett jämlikt samhälle är ett lyckat samhälle. 

Lena menar att det är viktigt att utmana männens ekonomiska makt för att uppnå en ren 

jämställdhet mellan könen på alla plan. Utifrån deras beskrivningar bidrar kvinnorna till en 

förändring av de patriarkala strukturerna och den manliga dominansen när de vågar stå emot 

och utmana det symboliska våldet (Bourdieu, 1999:11).  

 

Kvinnorna såg även en personlig positiv effekt i rollen som försörjare. Den positiva effekt 

rollen medförde skiljde sig dock mellan kvinnorna, där alltifrån identifikation, styrka, 

trygghet och självständighet nämndes. Helene säger att “Pengar innebär ju en viss frihet, att 

man inte blir så beroende om man skulle leva i ett missförhållande till exempel” (Helene, 48 

år, inköpsansvarig).  Lena beskriver det på liknande sätt genom att säga “det positiva är 

känslan det ger mig. Det är den här personliga boosten jag får och en känsla av säkerhet och 

en trygghet för mig [...] om vi skulle gå skilda vägar vet jag att jag skulle klara mig jättebra” 

(Lena, 56 år, chef). Enligt Helene och Lena ger rollen som familjeförsörjare dem en 

självständighet och ett ekonomiskt oberoende av sina män. Andra kvinnor har en mer praktisk 

syn på vad deras roll innebär för dem. Eivors syn på rollen är bara positiv och menar att den 

har en inverkan på hennes framtida pension, och Anna-Karin menar att det är skönt att ha mer 

pengar att röra sig med.  

 

Med rollen följer dock även negativa aspekter hos kvinnorna. De har uttryckt en negativ 

effekt inför familjen, en press att inte kunna minska arbetstiden samt en oro över att det kan 

påverka relationen. Malin känner ett dåligt samvete över att hon arbetar långa dagar, och 

därför missar tid tillsammans med familjen. Hon berättar om ett specifikt tillfälle som har haft 

en stor påverkan på henne. Malin berättar: 

 
En gång när jag kom hem från jobbet sa en av pojkarna i treårsåldern att; titta pappa vem som 

kommer på besök, nu kommer mamma. Och då känns det ju i hela kroppen. [...] förnuftsmässigt 

vet jag att jag räcker till och dem har det bra, men det finns någonting där hos mig, kanske för att 
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jag är kvinna, jag vet inte. [...] Men då är det ju det där med att man får jobba med sitt dåliga 

samvete, att jag är bra ändå (Malin, 46 år, chef). 
 

Flera gånger under intervjun talar Malin om sitt dåliga samvete, på grund av att hon arbetar 

mycket. Det dåliga samvetet är också någonting som kommer från att hon går mot 

strukturerna som könsmaktssystemet skapat. Det är förväntningarna om att hon ska vara 

omsorgstagande som kan förklara hennes dåliga samvete eftersom ansvaret över barnen 

fortfarande ligger kvar hos kvinnan enligt Elvin-Nowak (2003:153). Lena som har utflyttade 

barn beskriver att relationen till sin man blir påverkad av sin karriär och säger:  

 
Han har nog blivit mer ensam än vad jag känner mig. Medan barnen var hemma och han kom hem 

fanns ju dem där. De är inte där längre, så han är själv. Han väntar på mig kanske fyra timmar 

varje dag och så ska ingen människa behöva ha det. Jag är aldrig hemma förrän kl sju och han har 

varit hemma sedan fyra [...] men vi håller på att hitta ett nytt sätt att vara gifta. (Lena, 56 år, chef) 
 

Emma beskriver också de negativa aspekterna genom en påverkan på relationen och en känsla 

av press. Hon menar att rollen lägger en press på henne att arbeta heltid och inte ha 

valmöjligheten att minska arbetstiden för att kunna vara mer med sitt barn. Vidare menar 

Emma att relationen med sin partner är bra, men att hennes ekonomiska övertag skulle kunna 

leda till en bitterhet i framtiden. Lena har liknande tankar och säger “det negativa är att det 

skulle kunna störa min man. Det skulle kunna låta honom få en känsla av förminskning, och 

det gillar jag inte” (Lena, 56 år, chef). Kvinnornas beskrivningar av det dåliga samvetet för 

barnen och påverkan på relationen kan kopplas till Bourdieus (1999:123) beskrivning av 

framgångsrika kvinnor. Pressen och påverkan på relationen är priset de får betala för sin 

framgång i arbetslivet. 

 

5.6 Goda relationer som en källa till yrkesmässig framgång 

En förutsättning för att dessa kvinnor befinner sig i situationen som familjeförsörjare kan 

härledas till de relationella mekanismerna äktenskapet och samboskapet verkar genom. Vad 

som kännetecknar dessa relationer är sättet kvinnorna och männen kompletterar varandra. 

Utifrån kvinnornas beskrivningar av sina män och sin relation framkommer ett mönster av att 

männens egenskaper är motsatsen till kvinnornas egenskaper. De beskrivs som följande och 

tillbakalutade personer, utan behov av att hävda sig i relationen. Helene säger bland annat: 

“jag tycker att vi har ett väldigt bra utbyte av varandra [...] hans personlighet passar nog 

mer att glida med [...] skulle han leva i en relation med en jätteföljsam kvinna kanske det 
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skulle bli jobbigt. (Helene, 48 år, inköpsansvarig). Helenes beskrivning av hur deras 

egenskaper kompletterar varandra skapar en balans i relationen. Malin menar att styrkan i 

deras relation ligger i hur olika de är som personer. Hon säger: 

 
Vi är varandras raka motsatser, och det är nog vår framgångsfaktor [...] han är den där sociala 

personen som jag inte är som bara går omkring och bara är och har roligt. Han ger mig allt stöd i 

det här med att satsa på jobbet [...] Han förverkligar sig själv genom träning och jag förverkligar 

mig genom jobbet [...] det är tur att vi delade det så, hade vi haft samma intresse för jobbet skulle 

det handla om att göra avkall på något, och det blir svårt. (Malin, 46 år, chef) 
 

Kvinnorna upplever att de har utrymme att förverkliga sig själva, och har stödet från sina män 

att satsa på karriären. Eivor berättar om att hon och hennes man kom överens om en 

prioriteringsordning. Hon ville läsa vidare på universitet, och han ville starta en egen firma. 

Eivor säger “Vi prioriterade min utbildning, jag ville läsa vidare och det ville inte han göra. 

Det var ett gemensamt beslut. Sedan när jag var färdig kunde han starta upp sin firma” 

(Eivor, 63 år, gymnasielärare). Även Lena påpekar att hennes framgångar har varit möjliga 

på grund av det stöd hon fått från sin man. Hon säger “Alltså herregud, jag hade inte kunnat 

satsa på min karriär om inte han var den han var. Han har alltid varit den som vill vara 

hemma med barnen [...] jag vill jobba och utvecklas (Lena, 56 år, chef). Kvinnornas sätt att 

beskriva sina relationer till männen visar att de kompletterar varandras personligheter. 

Männens stöttande attityd visar på en altruism snarare än egoism vilket är en bidragande orsak 

till att kvinnorna är familjens huvudsakliga försörjare. Kvinnornas sätt att tala om sina 

relationer visar att de bygger på den rena kärleken (Bourdieu, 1999:127-128). Denna rena 

kärlek är en viktig faktor för att minska den manliga dominansen och det symboliska våldet 

mellan män och kvinnor. Männens stöd kan enligt Elvin-Nowak (2003:141) ses som en gåva. 

Med sin anpassning har männen gett kvinnorna en gåva och detta beskriver kvinnorna genom 

sin tacksamhet till sina män. 

 

Den rena kärleken visade sig även i hur parens relativa avsaknad av konflikter generellt, och 

ekonomiska konflikter i synnerhet såg ut. Det var ingen av kvinnorna som upplevde att parens 

konflikter hade med ekonomin att göra, utan det handlade snarare om mer praktiska saker i 

vardagen som exempelvis synen på barnuppfostran samt överdriven givmildhet. Sara 

beskriver givmildheten när hon säger: “Jag frågar honom varför han ska ställa upp för alla 

andra, när han aldrig får någonting tillbaka. Han är ju väldigt snäll och omtänksam men [...] 
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varför gör du det här liksom? för vem fan tackar dig för det då” (Sara, 36 år, 

folktandvården). Sara menar att hennes man borde vara mer egoistisk och ibland sätta sig 

själv i första rummet. Det här att sätta sig själv i första rummet beskriver Lena när hon pratar 

om hennes och sin mans konflikter. Hon säger “min man frågar mig ofta varför tar du inte 

hand om dig själv och kör slut på dig själv [...] du bara sliter och sliter, kan du inte bara 

växla ner?” (Lena, 56 år, chef). Paren har en stark samhörighet och visar att de är måna om 

varandras välbefinnande. Den här typen av samhörighet stärker de relationella banden. De 

försöker tillsammans se till att finna en balans mellan altruism och egoism, eftersom för 

mycket av den ena kan leda till att de förlorar sig själva (Bourdieu, 1999:127-128).  

 

En ytterligare anledning till parens goda relation och avsaknad av konflikter är männens icke 

behov av att bestämma. Vissa av kvinnorna har beskrivit sina män som att de “bara är” och 

“glider med”, vilket visar en avslappnad inställning till beslutsfattning och avsaknad av ett 

behov att hävda sig. I och med att kvinnorna har ett starkt driv och har den bestämmande 

makten kompletterar paren varandra. Emma säger exempelvis att: “jag bestämmer nog lite 

mer, men det är nog mest att han inte bryr sig, och då håller han bara med” (Emma, 31 år, 

sjuksköterska). Anna-Karin beskriver ett liknande scenario: 

 
Om vi ska åka på semester så är jag den som kommer med förslag och då blir det nästan alltid så. 

Det är jag som bokar och bestämmer när, om och var vi ska åka. Jag kommer med idéerna och så 

genomför jag dem och min man tycker alltid att det är bra idéer och är jättenöjd med det (Anna-

Karin, 61 år, arbetskonsulent). 
 

Enligt kvinnorna saknar deras män egenskapen av att jaga erkännande och makt, vilket även 

det stärker samhörigheten och relationen. Det bör dock tilläggas att det finns en problematik i 

männens egenskaper av att vara följande, eftersom kvinnorna samtidigt uttryckt en viss 

bitterhet i att ständigt behöva vara den drivande. Det är intressant att se hur detta mönster 

framträder hos paren, att deras egenskaper är raka motsatser. Vi kommer att diskutera detta 

djupare. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera innebörden av de resultat vi hittat samt redogöra för 

reflektioner i förhållande till tidigare forskning.  

 

6.1 Komplexiteten med utbildning som förklaringsfaktor 

Resultaten visar att de kvinnor vi intervjuat har en universitetsutbildning, och ser det som den 

främsta anledningen till att de är familjeförsörjare. Förklaringen behöver inte vara så enkel, 

eftersom utbildning inte direkt behöver leda till kvinnors ökade möjlighet att bli försörjare. 

Sett ur ett bredare perspektiv är mansdominerade yrken utan krav på universitetsutbildning 

ofta högre betalda än många kvinnodominerade yrken med krav på universitetsutbildning 

(SCB, u.å.-b). Exempel på dessa kvinnodominerade yrken kan vara förskolepedagoger och 

sjuksköterskor. Den vertikala och horisontella könssegregeringen kan vara en förklarande 

faktor till detta (Thomsson, 2003:199-200). Den horisontella könssegregeringen innebär att 

män och kvinnor har olika arbetsområden, där mäns yrkesområden värderas högre. Samma 

gäller den vertikala, att män genom sin maktposition i samhället har en större chans att erhålla 

högre positioner på arbetsmarknaden. Dock ser vi att kvinnornas maktposition är ett resultat 

av utbildning i kombination med deras personliga egenskaper. Detta är starkt kopplat till deras 

ekonomiska övertag gentemot männen. Kvinnorna vars män hade eftergymnasial utbildning 

visade upp ett mycket starkare driv och en vilja att behålla sin ekonomiska position gentemot 

sin partner. 

 

Våra resultat av kvinnliga familjeförsörjare går att jämföra med tidigare forskning, som pekar 

på att kvinnor är familjeförsörjare på grund av männens tillkortakommanden på 

arbetsmarknaden. Vi ser ett liknande mönster i vår undersökning, men vi vill hävda att det 

snarare handlar om kvinnlig framgång än manligt misslyckande. Det finns en problematik i 

antagandet att män är misslyckade när de tjänar mindre än sina kvinnor, eftersom det kan 

nedvärdera kvinnors förmågor. Männens misslyckande som förklaring till kvinnors framgång 

är en form av symboliskt våld, eftersom kvinnans styrka utmanar mannens maktposition. När 

det symboliska våldet präglar den tidigare forskningen visar det hur starkt samhället påverkas 

av könsmaktssystemet och hur det lyckas gå obemärkt förbi. Det symboliska våldet är 

symboliskt så länge det är dolt, men när det har upptäckts rör det sig om orättvisor, vilket 

bekräftar vad Bourdieu (1999:22) menar med den manliga dominansen som någonting 

godtyckligt.  
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Andra studier pekar på mäns arbetslöshet som den enda anledningen till kvinnliga 

familjeförsörjare, vilket återigen uppvisar det symboliska våldet. Vår studie visar att kvinnliga 

familjeförsörjare inte beror på mäns arbetslöshet, utan om personliga egenskaper. Försörjning 

ska inte behöva ses som något kvinnligt eller manligt, vilket bekräftar det Elvin-Nowak 

(2003:149-150) beskriver som den moderna kvinnan. Kvinnor med starka personliga 

egenskaper ifrågasätter patriarkala strukturer och är goda exempel på moderna kvinnor. Detta 

gör det naturligt för den moderna kvinnan att vara familjeförsörjare. Samtidigt är det viktigt 

att förstå att kontexten spelar roll för olika studiers resultat, där jämställdhet och arbetslöshet 

kan komma att påverka. Det finns en möjlighet att våra resultat kommer sig av att kvinnorna 

lever i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, med väletablerad barnomsorg och 

generös föräldrapenning.  

 

6.2 Gränsöverskridande kvinnor i konflikt med sig själva 

All tidigare forskning och teori har pekat på att familjeförsörjande kvinnor även har 

huvudansvaret för hushållet och familjelivet. Våra resultat skiljer sig inte i det avseendet, utan 

bekräftar detta faktum. Kvinnorna i vår undersökning har lyckats bryta de patriarkala 

strukturerna i arbetslivet men hämmas i sin framgång på hemmaplan eftersom de lever i en 

sorts konflikt med sig själva. Enligt Thomsson (2003:55) skapar könsmaktssystemets 

strukturer trygghet. När kvinnor är familjeförsörjare har de brutit mot strukturen på 

marknaden, och det kan vara en anledning till att de antar den klassiska fördelningen i 

hemmet. Det skapar trygghet och harmoni eftersom de antar den kvinnliga könsrollen i 

hemmet, vilket de inte blir ifrågasatta för. Elvin-Nowak (2003:103-104) beskriver att 

människor lär sig vilken könsroll de har, genom att imitera andra i sin omgivning. Detta är så 

djupt rotat i människan och är ingenting de kan kliva ur, eftersom könsrollen är 

grundläggande för hur människor identifierar sig själva och hur de förstår andra. Konflikten 

inom kvinnorna kan därför bero på att de ifrågasätter sin egen identitet om de utmanar 

strukturen på hemmaplan också.  

 

Kvinnorna i vår studie är kluvna till hushållsarbetet där de har det största ansvaret, men kan 

samtidigt inte släppa det ansvaret till sina män. På grund av detta är de ständigt med i 

återskapandet av den traditionella könsuppdelningen av hushållsarbetet. Detta blir 

problematiskt eftersom kvinnorna samtidigt känner en bitterhet i att deras män inte tar mer 

ansvar hemma och påtalar att de känner sig som “förlorare”. Deras olika förklaringar till 
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varför de tar detta dubbla ansvar ser vi som bortförklaringar eftersom kvinnorna inte inser hur 

de i grunden påverkas och upprätthåller könsmaktssystemet, där de förväntas ta ansvar för 

hushållet bland annat (Thomsson, 2003:51-53). Det kanske inte är konstigt att kvinnor känner 

sig som förlorare när de har det största ansvaret för hemmet trots att de är utbildade och har 

goda relationer till sina partners. Utbildning och goda relationer nämner Bourdieu (1999:105-

106,127-128) som två av de viktigaste förändringsfaktorerna till samhällets syn på kvinnor 

och mäns dominansförhållande. Detta gör att vi ställer oss frågande till vad mer som krävs för 

att ansvaret för hemmet kan fördelas mer rättvist och inte endast falla på kvinnan.  

 

Ambivalensen inför sin roll visar sig också i balansgången mellan att vara en god mamma och 

att satsa på karriären. Det goda moderskapet ger inte kvinnor utrymme för att göra karriär 

(Elvin-Nowak, 2003:165). Kvinnorna i vår studie uttrycker en vilja att satsa på sitt arbete, 

men det får inte ske på bekostnad av familjen och deras roll av att vara en god mamma. Här 

styrs kvinnorna av de könsroller som finns i samhället, och de har inte styrkan att utmana 

dessa hemma på samma sätt som i arbetet. Även om kvinnorna själva upplever sig vara goda 

mammor är det bedömningen av andra som avgör, utifrån könsmaktssystemet. Risken att 

framstå som en dålig mamma är för hög för att dessa kvinnor ska kunna ta nästa steg i sin 

karriär. En alternativ förklaring kan vara att kvinnorna helt enkelt värdesätter sin roll som 

mamma högre än rollen som karriärkvinna, och då inte utmanar och/eller blir hindrade av 

strukturerna.  

 

Kvinnornas gränsöverskridande, dubbelarbete och ambivalensen i kombination med deras 

personliga egenskaper av driv, engagemang och kontroll kan innebära risker i det långa 

loppet. Frågan är vilken fysisk och psykisk påverkan deras situation har på dem om de 

fortsätter i samma tempo. Kvinnorna i vår studie uttryckte inte en känsla av press eller ett 

överväldigande för sin situation. Vi vill dock mena att de gör mycket mer än vad de själva 

inser i och med det osynliga arbetet som planerandet, kontrollerandet och projektledandet som 

ständigt pågår. En fråga som väcks är därför hur mycket dessa kvinnor klarar av innan 

gränsen överträds och de blir utbrända. Detta tycker vi är viktigt att lyfta fram och synliggöra 

det osynliga arbetet just för att belysa hur snedfördelat det är mellan männen och kvinnorna. 

Det osynliga arbetet ger kvinnorna mindre tid för återhämtning och mindre fritid, vilket gör 

att deras sinne är i ständigt arbete. 
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6.3 Maktaspekter och motsatta egenskaper 

Genomgående i resultatet framgår att kvinnorna är starka, drivna och i behov av att ha 

kontroll. Kvinnorna är medvetna och öppna med sin makt genom att uttryckligen säga att det 

är dem som bestämmer i relationen. Det är generellt ovanligt med kvinnor som så explicit och 

öppet talar om vilken makt de har och det är intressant att föra fram varför det är så. Män 

generellt har ett maktövertag i samhället genom exempelvis den manliga dominansen och det 

symboliska våldet och behöver inte uttrycka vilken makt de har över sin partner. Bourdieu 

(1999:11) förklarar detta genom doxans paradox, att männens makt hela tiden förs vidare utan 

att ifrågasättas. I och med att männens makt sällan ifrågasätts blir den osynlig och de behöver 

inte reflektera över sin makt på samma sätt som dessa kvinnor behöver göra. Det är okvinnligt 

att inneha makt, vilket gör att kvinnorna hamnar i en double-bindsituation som gör makten 

synlig för andra och för dem själva (Bourdieu, 1999:83). Detta tvingar dem att reflektera över 

sin makt, vilket kan vara en förklaring till kvinnornas medvetenhet av sin maktutövning.  

 

Någonting intressant var parens genomgående egenskaper av en kvinnlig ledare och manlig 

följeslagare. Trots sin ledande löneposition lade kvinnorna inte så stor värdering i att det var 

dem som tjänade mest eftersom löneskillnaden var relativt liten för de flesta kvinnorna. De 

kände inte att relationen påverkades negativt av att de stod för huvudförsörjningen, men 

tanken lyfts att situationen kunde vara annorlunda om löneskillnaderna vore större. Den 

tidigare forskningen har pekat på att kvinnor som är familjeförsörjare i högre grad lever i 

konfliktfyllda relationer. Forskningen påtalar att män till kvinnliga familjeförsörjare brukar 

våld för att bibehålla sin maskulinitet och sin makt i hushållet. Detta stämmer inte överens 

med beskrivningarna kvinnorna i vår studie ger, på grund av parens avsaknad av konflikter. 

Deras män känner inte en maktlöshet, men det finns en oro över att en större löneskillnad kan 

förändra situationen.  

 

En reflektion utifrån resultaten är att kvinnorna har valt män med motsatta egenskaper mot 

deras egna, vilket de också är medvetna om. Parens kompletterande egenskaper har varit en 

bidragande orsak till att skapa framgång. Männens stöttande attityd och egenskaper är också 

det en bidragande orsak till att kvinnorna är löneledande. Det vi frågar oss är om det är valet 

av man som ligger till grund för att de i relationen är familjeförsörjaren. Kvinnorna beskriver 

att avsaknaden av konflikter till stor del beror på parens kompletterande egenskaper. Bourdieu 

(1999:43-45) har beskrivit att motsatsförhållandet i habitus mellan kvinnor och män finns för 

att upprätthålla en social ordning. Motsatsförhållandet finns där hos paren i denna studie, men 
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det är omvänt. Om paren istället varit mer lika varandra och om männen haft ett större behov 

av att hävda sig i relationen, hade frågan om familjeförsörjning kunnat vara mer komplicerad 

och konfliktfylld.  

 

En ytterligare fråga är om männen tillåter deras kvinnor att få utrymme att bestämma och vara 

ledande i relationen, eller om kvinnans starka egenskaper gör männen underlägsna och 

omanliga. När män anpassar sig efter kvinnan ses det enligt Elvin-Nowak (2003:141) som en 

gåva. Om kvinnan redan har ett maktövertag över sin man skulle det kunna ses som en 

tvångshandling, dolt av sina insmickrande ord om sina män för att inte förminska dem och för 

att passa in i normen av manligt och kvinnligt beteende. Det här blir intressant i relation till 

tidigare forskning som pekat på att kvinnor blir utsatta för exempelvis våld på grund av sina 

egenskaper snarare än rollen som familjeförsörjare. 
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7. Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi studiens slutsatser med hjälp av studiens frågeställningar.  

 

Hur upplever kvinnor sin roll som familjeförsörjare? 

Kvinnornas upplevelser av rollen som familjeförsörjare är övervägande positiva. De ser sin 

roll som en del i en samhällsförändring där rollen som familjeförsörjare inte är kopplad med 

kön. Rollen ger kvinnorna en känsla av självständighet och en handlingskraft att gå emot 

normativa strukturer. Det dåliga samvetet med att inte räcka till för barnen och sin partner var 

de negativa upplevelserna av rollen. 

 

Hur kan dessa upplevelser förklaras? 

Vi kan förklara kvinnors upplevelser av att vara familjeförsörjare utifrån tre aspekter; 

utbildning, personliga egenskaper och goda relationer till sina partners. Utbildningen ses som 

en nyckel till frigörelse och självständighet, och är en anledning till att de är familjeförsörjare. 

Den andra aspekten är kvinnornas gemensamma egenskaper av att vara drivna, målmedvetna 

och engagerade kvinnor. Detta ger kvinnorna en kraft att gå emot de patriarkala strukturerna. 

Slutligen kan upplevelserna förklaras med den goda relationen till deras partners som drivs av 

altruism, där parterna kompletterar varandras egenskaper.  

 

Vad har rollen som kvinnlig familjeförsörjare för betydelse för relationen? 

Rollen i sig som kvinnlig familjeförsörjare har ingen direkt betydelse för relationen och 

äktenskapet. Det är snarare kvinnornas egenskaper av kontroll och makt som påverkar 

relationen. Dock har denna makt inte inneburit en minskning av kvinnornas ansvar för hushåll 

och barn vilket bidragit till deras dubbelarbete.  
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8. Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning med ett kvantitativt fokus behövs för att bekräfta eller dementera ifall 

väletablerade samhällen i form av barnomsorg och föräldrapenning har en påverkan på 

upplevelsen av att vara familjeförsörjare.  

 

Att endast två av sju av våra kvinnor har män som är eftergymnasialt utbildade är intressant 

att studera vidare. En forskning med kvantitativt fokus skulle kunna visa om det i vårt fall 

beror på slumpen, eller om samma mönster uppenbaras med ett större urval.  

 

Inom den tidigare forskningen har kvinnor arbetat dubbelt på grund av en rädsla för konflikter 

och våld i hemmet. Dessa kvinnor gjorde hellre allt arbete i hemmet själva för att minimera 

risken för våld. Detta är något som inte förekommer hos kvinnorna i denna studie, eftersom de 

har goda relationer och ett maktövertag över sina män. Därför är det än mer intressant att 

undersöka varför dessa starka självständiga kvinnor ändå inte lyckas bryta sig loss från 

strukturerna i hemmet när de är normbrytare i arbetslivet.  

 

Tidigare forskning har sett liknande mönster där kvinnor känner skuld när de försöker 

kombinera karriär med moderskap. Därför är det ett ämne för vidare forskning att försöka 

klargöra; hur kvinnor ska lyckas balansera karriärval och ett gott moderskap.  
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Bilaga 1, Intervjuguide kvinnlig familjeförsörjare 
  
Presentation och inledning 
Presentation av studiens syfte och om oss som genomför studien. Presentera vilka teman som 
kommer tas upp, samt definiera de begrepp som kommer att behandlas. Beskriva de etiska 
aspekterna (konfidentiellt, fritt att avbryta när de vill, intervju enbart i forskningssyfte etc.) 
samt att intervjun kommer att spelas in. 
  
Bakgrundsinformation (Syftet med dessa frågor är att få en övergripande bild av 
respondenten) 
Ålder? 
Civilstatus? 
Barn/inte barn? 
Utbildning? 

• partners utbildning? 
Vad har du för arbete/arbetsuppgifter? 

• partners arbete? 
Hur stor del av den gemensamma inkomsten uppskattar du att du står för? 
  
Förklaringar till varför respondenten är familjeförsörjare (Syftet med dessa frågor är att 
ta reda på hur det kommer sig att de är familjeförsörjare)  
Berätta hur det kommer sig att Du blivit familjeförsörjare och hur det gick till? /Hur kommer 
det sig att du är familjeförsörjaren? (Anledning bakom?) 

• hur länge har du varit familjeförsörjare? 
 
Har du någonsin reflekterat över att du är huvudsaklig försörjare? 

• varför/varför inte? 
• hur ofta? 
• vill du vara det? 
• varför/varför inte? 

 
Hur upplever du rollen att vara den huvudsakliga försörjaren? 

• vad har det för betydelse för dig? 
• hur känner du för den rollen? 
• hemma/personligen? 
• arbetet/yrkesroll? 
• positivt eller negativt? 

 
Pratar du öppet om positionen som familjeförsörjare med andra? 

• hur kan reaktionerna vara? 
• varför inte? 
• upplever du att det är vanligt med kvinnliga familjeförsörjare? 
• blir ni fler och fler tror du? 

 



 

Hur tror du samhället ser på kvinnliga familjeförsörjare? 
• varför/ varför inte? 

 

Identitet, bakgrund (Syfte att ta reda på hur de identifierar sig och om vi kan hitta typiska 
feminina/maskulina egenskaper) 
Hur skulle du beskriva dig själv? 

• person 
• mamma (om barn) 
• yrkeskvinna 

 
Vilka är dina främsta egenskaper som person? 

• har du några sidor som är mer negativa? 
 
Vad hade du för drömmar/ambitioner när du växte upp? privat/professionellt 

• är du där du vill vara karriärmässigt? 
• kan du berätta varför/varför inte? 

 
Relationen och dess roller (Syftet med dessa frågor är att ta reda på hur respondenten 
upplever sin relation, och vad rollen som familjeförsörjare har för påverkan på den.) 
Hur skulle du beskriva din partner? (utifrån dina upplevelser) 
 
Kan du beskriva relationen mellan dig och din partner? 
(om hon blivit familjeförsörjare under tiden de varit tillsammans) 

• förändrades relationen mellan er? 
• hur och varför tror du att den gjorde det? 
• varför gjorde den det inte tror du? 

 
Hur tror du relationen påverkas av vem som är familjeförsörjare? 

• varför/ varför inte? 
 
Hur ser fördelningen ut på hemmaplan, arbetsmässigt? 

• vem gör vad? 
• trivs du med uppdelningen? 
• varför/varför inte? 

(Om barn) 
• hur gör(/gjorde) ni med vab? varför? (om vuxna barn under tiden som man varit 

familjeförsörjare) 
• hämtning/lämning/aktiviteter/föräldramöten osv? 
• om du missar aktiviteter, hur upplever du det? 

 
Hur ser det ut när ni ska fatta beslut? 

• har ni gemensam ekonomi?  
• varför/varför inte 



 

• pratar ni om ekonomi/pengar hemma? 
• hur ser dessa diskussioner ut? 

 
Skulle du beskriva det som att du har en viss kontroll i relationen på grund av din position? 
 
(Om man inte pratat om konflikter. Syfte att ta reda på hur relationsdynamiken ser ut, med 
tanke på tidigare forskning och våld i relationer) 
 Vi har inte kommit in på konflikter; Upplever du att ni har konflikter i relationen? 

• hur brukar de se ut? kan du beskriva? 
• vad kan/brukar de handla om? 
• kompromisser? 

Avslutning (Syftet med dessa frågor är att avrunda intervjun, och eventuellt få övrig 
information som kan vara av intresse) 
Känner du att det finns något annat som jag inte frågat som du vill tillägga? 
Känner du någon mer kvinna som skulle passa för den här studien? (Baktanke med denna 
fråga; se om de lätt kommer på någon och därför hur vanligt det är med kvinnliga 
familjeförsörjare generellt) 
Är det OK att återkomma om vi skulle behöva utveckla något av det som har sagts idag? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2, översiktstabell intervjupersoner 
 

Pseudonym Ålder Civilstatus Utbildning och Yrke Barn Inkomstskillnad 

Eivor 63 Gift Universitetsutbildad lärare 4 6000 mer/m 

Lena 56 Gift Universitetsutbildad chef 3 20000 mer/m 

Helene 48 Gift Universitetsutbildad 
inköpsansvarig 

2 1/3 av gemensam 
inkomst 

Anna-
Karin 

61 Gift Universitetsutbildad Mobility 
coordinator/arbetskonsulent 

2 ca 7000 mer/m 

Sara 36 Sambo Universitetsutbildad inom 
tandhälsa 

3 Ca 1/3 av 
gemensam 
inkomst 

Emma 31 Sambo Universitetsutbildad 
Specialistsjuksköterska 

1 8000 mer/m 

Malin 46 Gift Universitetsutbildad chef 2 15000 mer/m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3, kontaktannons som publicerades på Facebook 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Örebro universitet som söker intervjupersoner till vår kandidatuppsats 
i sociologi. I dagens samhälle finns det fortfarande ett hopp om att uppnå en jämställdhet 
kvinnor och män emellan. Trots det har vi ännu inte lyckats bryta normen om att mannen ska 
vara familjens huvudförsörjare, både när det gäller lön och arbete. Vi är därför intresserade av 
de relationer som går emot denna norm, där kvinnan står för den huvudsakliga ekonomiska 
försörjningen. Vi vill veta hur kvinnan i dessa förhållanden upplever detta, samt hur detta 
påverkar relationen och de roller man antar i en relation. 
 
Är du kvinna och lever i partnerskap/gift som i relation till din partner/man har en högre 
månadsinkomst? Då är du den vi söker! 
 
Tycker du att detta låter intressant och kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? Var god 
kontakta oss snarast. Självfallet kommer din medverkan behandlas anonymt, och endast 
användas i detta syfte. 
 
Om du som läser detta istället känner någon annan som passar in på den kvinna vi söker, hjälp 
oss gärna genom att sprida detta vidare. 
  
Tack 
Sunna Sveinsdóttir och Niklas Nooni 
sunna_86@hotmail.com 
niklas_nooni@hotmail.com 
 

 

 

 

 


