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Högskolan i Halmstad som arbetsplats för småbarnsmammor 
- förutsättningar och hinder för kvinnor att kombinera  
arbete och familj 
 
 
Sammanfattning 
Familj och arbete är två centrala områden i människans liv. Vi ägnar inte bara stor del av vår 
tid åt arbets- och familjeliv, mycket av våra tankar, ambitioner och drömmar kretsar också 
kring dessa områden. Därför utgör arbets- och familjeförhållanden betydelsefulla faktorer i 
människors liv. Med utgångspunkt i den livspusseldebatt som så ofta diskuteras idag är vårt 
syfte att ta reda på hur kvinnor hanterar sin studie eller arbetssituation. Genom intervjuer med 
fem studenter och fem anställda på Högskolan i Halmstad med hemmavarande barn i åldern 
0- 6 år försöker vi få en djupare förståelse kring vilka förutsättningar de har, vilka hinder och 
svårigheter de möter samt vilka val och prioriteringar de gör. Vidare önskar vi få en djupare 
förståelse för hur yrkeskarriär eller studier och familj kan kombineras. Genom att sätta 
kvinnor med hemmavarande barn i fokus bidrar dessutom studien till att hålla 
jämställdhetsfrågorna i arbetet vid liv. Förutom att kvinnor och mammor bör få chansen att 
göra karriär så handlar det även om kontroll och makt att kunna utvecklas i yrkeslivet. De 
teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen rör föräldralagstiftning och jämställdhetsdokument, 
normen kring arbete och familj samt teorier om arbete och studier i kombination med 
familjeliv. Studien har visat att problematiken kring frånvaro på grund av sjuka barn är 
återkommande för både de anställda och studenterna vid Högskolan i Halmstad. Studien har 
även visat att Högskolan i Halmstad som lärosäte och arbetsplats lyckats bättre med att skapa 
goda förutsättningar för de anställda att kombinera arbete och familj än de har för studenterna. 
Högskolans jämställdhetsdokument och likabehandlingsplan är ambitiöst utformade men det 
krävs fortfarande mycket praktiskt arbete för att uppnå de uppsatta målen. 
 
 
Nyckelord: Arbete, högskola, studier, mammor, familj och livspussel. 
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Abstract 
Family and work are two central parts in most individual’s life. We not only spend a large 
amount of our time on working and family life, but also much of our thoughts, ambitions and 
dreams focus around these areas. Therefore, work – and family conditions are important 
factors in most people’s lives. Considering the work- life balance debate that is often 
discussed nowadays, our aim is to investigate how women handle their studies/work situation. 
Through interviews with five female students and five female employees at Halmstad 
University with home living children aged 0 – 6 years we try to get a deeper understanding of 
what conditions the mothers have, which preventions and difficulties they meet and which 
choices and priorities they will make. Furthermore, we want to get a deeper understanding in 
how a work career or studies and family life can be combined. By putting women with home-
living children in focus this study will contribute to maintain equality issues. The theoretical 
bases of the thesis are the Swedish Parental Leave Act and The Equal Opportunities Act, the 
standard for work and family as well as theories of work and studies in combination with 
family life. The study has shown that there is a problem of recurrent absence because of sick 
children both for employees and students at Halmstad University. The study has also shown 
that Halmstad University both as a centre of learning and as a place of work has been more 
successful in creating good conditions for the employees than for the students to combine 
work and family. Halmstad University’s documents for equality are ambitious in their design 
but there are further demands of practical work to achieve the goals. 
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Förord 
Arbetet med den här uppsatsen har tidvis varit pressande av alla moment som skall 
genomföras men vi vill ändå säga att arbetet har gott över förväntan. Vi har i vår tidsplanering 
försökt förutse och planera för eventuella hinder som skulle kunna dyka upp på vägen. Det 
har gjort att vi aldrig har känt att vi hamnat i tidsnöd och därför har arbetet under hela tiden 
för oss upplevts som inspirerande och lärorikt. 
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som på kort varsel ställt upp 
och träffat oss. Det är ni som gjort denna undersökning möjlig. Vi tycker att det har varit 
intressant och lärorikt att få en inblick i era arbets- och familjesituationer. Ni har under 
intervjusituationerna generöst delat med er av era liv på ett för oss mycket uppskattat sätt. Vi 
hoppas att uppsatsen också kan bidra med något värdefullt och givande för er. 
 
Ett stort tack även till vår handledare Agneta Hansson som givit oss mycket energi och 
inspiration. Våra kurskamrater förtjänar ett stort tack för att de kommit med kloka och goda 
synpunkter under arbetets gång. Vi vill också tacka Jonas Carlsson som ställt upp och tagit sig 
tid att hjälpa oss under arbetets gång samt Marianne Magnusson för värdefull stöttning.  
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1 Inledning 
 
Familj och arbete är två centrala delar i många människors liv. Vi ägnar inte bara stor del av 
vår tid åt arbets- och familjeliv, mycket av våra tankar, ambitioner och drömmar kretsar också 
kring dessa områden. Därför utgör arbets- och familjeförhållanden betydelsefulla faktorer i de 
flesta människors liv och de påverkar även andra viktiga aspekter så som attityder, 
uppfattningar, normer, värderingar, hälsa, sociala relationer och ekonomi. 
 
Det är fortfarande så att kvinnorna tar det största ansvaret för familjens livspussel det vill säga 
den vardagliga balansen mellan arbete, hushållssysslor och familjens aktiviteter. Fortfarande 
tjänar kvinnor mindre än män och kvinnorna upplever att de inte har samma förutsättningar 
och möjligheter på arbetsmarknaden som män. Lägg där till att mammorna tar ut den absolut 
största delen av föräldraledigheten samt utför majoriteten av det obetalda arbetet inom 
familjen (SCB, 2006). 
 
Under tre års tid har vi skapat oss egna erfarenheter av att på Högskolan i Halmstad 
kombinera studier med hemmavarande småbarn. Detta har väckt en nyfikenhet om att utifrån 
ett föräldraperspektiv studera den miljö vi befinner oss i. Högskolan i Halmstad är en 
arbetsplats för såväl studerande som anställda och småbarnsproblematiken drabbar båda 
grupperna. Att komma tillbaka till arbetet efter föräldraledighet kan innebära motstridiga 
känslor och krav som uppfattas som stressande för individen. Att gå ner i arbetstid kan också 
skapa problem då den anställda tvingas att prioritera samt välja bort arbetsuppgifter. 
 
För oss förefaller det som om den typiska högskolestudenten har genomgått en förändring och 
är inte längre lika stereotyp. Åldrarna på studenterna har blivit mer spridda och med det följer 
att individerna har olika stort och varierande bagage med sig. Detta påverkar deras 
förutsättningar på skolan. Med den större variationen följer även att det finns fler föräldrar 
som studerar vilket rimligtvis borde påverka arbetet för Högskolan i Halmstad att skapa goda 
förutsättningar för sina studenter. Alla föräldrar med hemmavarande barn måste anpassa sig 
till förskolor, fritids, skolor samt fritidsaktiviteter. Addera dessutom vård av sjuka barn eller 
studiedagar då barnen saknar omsorg så är det lätt att förstå att de ramar och rutiner som 
studenter eller yrkesarbetande har i hög grad påverkar deras förutsättningar att fungera på ett 
för dem tillfredställande sätt.  
 
I denna studie intervjuade vi fem studenter och fem anställda vid Högskolan i Halmstad, 
samtliga kvinnor, om hur de klarar att kombinera föräldrarollen med arbete eller studier.  
 
1.1 Syfte  
Med utgångspunkt i debatten om livspussel som så ofta diskuteras idag ville vi ta reda på hur 
kvinnor med hemmavarande barn i åldern 0-6 år hanterar sin studie/ arbetssituation. Genom 
att undersöka vilka förutsättningar småbarnsmammor har, vilka hinder och svårigheter de 
möter samt vilka val och prioriteringar de gör så är vår förhoppning att få en djupare 
förståelse för hur yrkeskarriär eller studier och familj kan kombineras. Vi har i denna studie 
valt att titta på Högskolan i Halmstad som arbetsplats för såväl anställda som studenter. Vi 
hoppas att vår studie skall kunna peka ut områden som skulle kunna utvecklas och förändras 
så att förutsättningarna inom högskolans värld för att kombinera yrkeskarriär/studier med 
familj förbättras. 



 

 2 

1.2 Problemformulering  
Genom att sätta kvinnor med hemmavarande barn i fokus bidrar studien till att belysa 
jämställdhetsfrågorna vid Högskolan i Halmstad. Förutom att kvinnor och mammor bör få 
chansen att göra karriär så handlar det även om möjligheter och villkor att kunna utvecklas i 
yrkeslivet. 
 
Frågorna vi ställer i vår studie kretsar kring vissa begrepp som vi definierar enligt följande: 
  
Arbete: kan utföras i många olika former. Vi har valt att göra en avgränsning genom att dela 
upp begreppet i förvärvsarbete, studier och obetalt hemarbete. Vi ser Högskolan i Halmstad 
som en arbetsplats för både studenter och anställda. 
Familj: är ett mångfacetterat begrepp som kan definieras på många olika sätt. Vi väljer att 
utgå från familjen som den grupp människor som individen lever tillsammans med. 
Jämställdhet: lika villkor, möjligheter, rättigheter och skyldigheter mellan kvinnor och män, 
alltså enbart förhållanden mellan könen. Detta är faktorer som påverkar såväl familje- och 
arbetslivet samt balansen däremellan.  
Livspussel: är ett nytt och aktuellt begrepp, i studien syftar det på den vardagliga balansen 
mellan arbete, hushållssysslor och familjens aktiviteter. 
Småbarn: i denna studie avser barn som är sex år eller yngre. 
 
 
Frågor vi ställer är: 
Vilken inställning har kvinnor med småbarn till sin yrkeskarriär/studier?  
Vilka hinder möter kvinnor med småbarn i sin yrkeskarriär/studier? 
Hur hanterar kvinnor med småbarn vardagen avseende yrkeskarriär/studier och familjeliv? 
Hur ser kvinnor med småbarn på sitt framtida yrkesliv? 
Hur upplever kvinnor med småbarn Högskolan i Halmstad som arbetsplats och lärosäte?  
Vad skulle kunna förändras/förbättras för att underlätta för anställda och studenter med 
småbarn? 
 
1.3 Disposition 
Dispositionen i uppsatsen är enligt följande. I uppsatsens första kapitel finns en introduktion 
till ämnet samt studiens syfte och problemformulering. I det andra kapitlet beskrivs för 
studien relevant bakgrund, det vill säga Högskolan i Halmstads övergripande inställning till 
jämställdhet och arbete, policy och handlingsplaner samt undersökningar kring jämställdhet 
som en del i Högskolans kvalitetsarbete. I detta kapitel presenteras även föräldralagstiftningen 
samt begrepp som relaterar till denna och som återkommer i uppsatsen. I det tredje kapitlet 
återfinns teori samt tidigare studier. Detta kapitel behandlas statistik och teorier som berör den 
kvinnliga normen kring arbete och familj, föräldraskap och arbete samt föräldraskap och 
studier. Kapitel fyra redogör för metod och innefattar val av metod, förförståelse, intervju, 
urval och genomförande, intervjuguide, analysmetod och etik. I kapitel fem redovisas det 
sammanfattade resultatet av intervjuerna. Vi har valt att presentera resultatet i två skilda delar 
där det första representerar den grupp respondenter som är studerande och den andra den 
gruppen som är anställda på Högskolan i Halmstad. Det sjätte kapitlet innehåller analys av 
resultatet med kopplingar till teori och tidigare studier. I det sista kapitlet, det sjunde, redogör 
vi för våra slutsatser och förslag till förändringar. 
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2 Bakgrund 
 
Högskolan har ett 40-tal utbildningsprogram, 7 000 studenter och 500 anställda (Högskolan i 
Halmstad, 2007). Ett av Högskolans övergripande mål beträffande jämställdhet är att verka 
för att män och kvinnor skall få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Högskolan 
skall även verka för en bred rekrytering av studenter som speglar mångfalden i samhället samt 
verka för en ökad mångfald bland personalen (Policy för jämställdhet och Mångfald 2004-
2007). 
  
2.1 Policy och handlingsplaner 
Högskolan i Halmstad arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald utifrån två aspekter. 
Den ena aspekten grundar sig på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Varje 
individ har rätt att behandlas lika. Den andra aspekten bygger på kvalité genom att personal 
och studenter med olika bakgrund, synsätt, kunskaper och erfarenheter skapar möjligheter till 
nytänkande och bidrar till en större samlad mängd kunskap och kompetens. Dessa 
grundläggande värderingar, Högskolans visionsdokument, samt lagar och förordningar inom 
området ligger till grund för Högskolans policy för jämställdhet och mångfald. Högskolan 
skall vara tillgänglig för alla oavsett social bakgrund eller ålder och därmed spegla samhället i 
övrigt både när det gäller studenter och personal. Vartannat år skall det genomföras en 
personal- och en studentbarometer för att på så sätt närmare kunna studera kvalitets-, 
jämställdhets- och mångfaldsaspekter (Policy för jämställdhet och Mångfald 2004-2007). 
 
Högskoleövergripande handlingsplaner vid Högskolan i Halmstad inom området för 
jämställdhet och mångfald skall vara uppföljningsbara med konkreta mål. Handlingsplanerna 
är jämställdhetsplan och likabehandlingsplan. Jämställdhetsplanens mål är att verka för att 
män och kvinnor inom Högskolan skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
samt att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män inom alla områden. Målet innefattar 
även att verka för en ökad medvetenhet och kunskap om jämställdhet och genus bland både 
studenter och personal (ibid). För anställda som är föräldrar finns i jämställdhetsplanen 
följande mål:”Att underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att kombinera 
förvärvsarbete med hemmavarande barn. Tillse att arbetsgivaren håller kontakt med 
föräldralediga samt att stimulera och underlätta för både män och kvinnor att vara 
föräldralediga” (Jämställdhetsplan för Högskolan i Halmstad, 2006). I likabehandlingsplanen 
formuleras rekommendationer för hela Högskolan vad gäller utbildningarnas uppläggning och 
arbetssätt som underlättar för studenter med småbarn. Det gäller exempelvis att 
schemaläggningen är färdig i god tid innan utbildningen startar och att inte lektioner, 
föreläsningar och redovisningar förläggs till kvällar och helger. Högskolans lokala 
bestämmelser ska visa på studentens möjligheter att kombinera studier med föräldraskap och 
familj. Högskolan ska därför verka för att det i de lokala bestämmelserna skrivs in att 
examinationer om möjligt inte ska förläggas till helger och kvällar. Rutiner ska tas fram för 
detta ändamål. Vårterminen 2003 var medelåldern bland Högskolans studenter 28 år. Man kan 
dra slutsatsen att det är många småbarnsföräldrar bland studenterna och därför är det viktigt 
att se vilka förutsättningar Högskolan ger, påvisa de brister som eventuellt kommer fram och 
åtgärda dem. Ett steg är att kartlägga situationen (Likabehandlingsplan för studenter vid 
Högskolan i Halmstad 2004-2005). 
 
2.2 Student- och Personalbarometern 
Vi har fått ta del av vissa delar av 2007 års studentbarometer som utförts på Högskolan i 
Halmstad. Studentbarometern genomförs med jämna mellanrum och har som syfte att 
kartlägga studenters syn på sin totala studiesituation och är en del av Högskolans 
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kvalitetsarbete (Högskolan i Halmstad, 2004). Då arbetet med studentbarometern vid vårt 
undersökningstillfälle inte var helt avslutat och därför inte officiellt så har vi inte kunnat få 
materialet i sin helhet utan endast fått svarsfördelningen på de frågor i enkäten som berör 
studerande med barn. Studentbarometern visar att 27 % av dem som besvarade enkäten var 
förälder vilket är en ökning med 3 % från år 2004 och en ökning med 4 % från år 2002. 
Vidare gav enkäten följande resultat som berör studerande med barn:  
 
Tabell 1 Tabellen visar skillnaderna mellan 2004 och 2007 års studentbarometer i frågorna 
som speciellt riktats till föräldrar 
 
Antal nöjda studenter med barn angående 2004 2007 
Schemaläggningen 92% 63% 
Undervisningsformen 98% 71% 
Examinationsformerna 92% 76% 
(Studentbarometern, 2004 samt muntlig information från Marita Hilliges, kvalitetsansvarig på 
Högskolan i Halmstad). 
 
Mot denna bakgrund, att studenter med barn är mindre nöjda med sin studiesituation än för tre 
år sedan, är det intressant och viktigt att fortsätta fokusera på kvinnors och föräldrars villkor, 
om vilka hinder de möter och vad som driver dem.  
 
Personalbarometern syftar till att kartlägga Högskolans arbetsförhållanden med särskild 
inriktning på den psykiska och sociala arbetsmiljön samt på kvalitetsfrågor (Högskolan i 
Halmstad, 2004). Tyvärr inkluderar inte personalbarometern på Högskolan i Halmstad frågor 
som speciellt berör anställda med barn. Detta tycker vi är beklagligt, i synnerhet då 
Högskolans jämställdhetsplan särskilt lyfter föräldraskapets villkor. 
 
2.3 Föräldralagstiftning 
För att förstå helheten kring föräldrars livs- och arbetssituation har vi studerat den lagstiftning 
som styr och påverkar föräldrars villkor.  
 
Konstruktionen av föräldrapenningen påverkar, tillsammans med föräldraledighetslagen, 
föräldraledighetens längd. Föräldrapenningen har till syfte att möjliggöra kombinationen av 
förvärvsarbete och familjeliv för både kvinnor och män. För att föräldrarna skall kunna ha 
möjlighet att vara hemma en längre, sammanhängande period vid barnets födelse ska 
föräldrapenningen täcka en större del av inkomstbortfallet som föräldraledigheten innebär.  
 
Majoriteten av ersättningsdagarna är på så kallad sjukpenningnivå, det vill säga 80 procent av 
den sjukpenninggrundande inkomsten, dock högst 40 300 kr/ månad. Föräldrarna har rätt till 
hälften var av det totala antalet föräldradagar som är 480 stycken.  Föräldradagarna kan tas 
tills barnet har fyllt åtta år eller tills barnet har slutat första klass i skolan. En förälder kan 
avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag för 60 dagar, vilket då 
måste anmälas skriftligen till Försäkringskassan. 
 
I föräldraledighetslagen finns det bestämmelser som styr när en förälder får vara ledig, såväl 
med som utan föräldrapenning. Enligt lagen har föräldern rätt till hel ledighet tills dess att 
barnet blivit 18 månader. Mamman eller pappan kan även välja att inte ta ut hel ledighet utan 
istället förkorta sin arbetstid med 75, 50, 25 eller 15 %. Föräldrar kan dessutom förkorta sin 
normala arbetstid med 25 % fram tills dess att barnet fyllt åtta år och inom statlig tjänst tills 
dess att barnet är tolv år (Föräldraledighetslagen 1995:584). .  
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Rätt till förskola har alla barn med föräldrar som förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller 
är föräldralediga. Avgift debiteras enligt kommunens gällande barnomsorgstaxa som grundar 
sig på familjens bruttoinkomst, dock högst 1260 kr/månad. Avgiften gäller oavsett vistelsetid 
(Skollagen, 2:a kap., 2007). 
 
Sedan den 1 juli 2006 har skyddet i föräldraförsäkringen stärkts. Nu är det förbjudet för 
arbetsgivare att missgynna anställda och arbetssökande av skäl som har att göra med 
föräldraledighet eller vård av sjukt barn. Förbudet gäller i en rad olika situationer där 
arbetsgivaren fattar beslut som rör enskilda arbetstagare; vid anställning, befordran, 
kompetensutveckling, lön och andra anställningsvillkor, arbetsledning, uppsägning och 
avsked. Skyddet omfattar också dem som söker jobb (JämO, 2007). 
 
3 Teori och tidigare forskning 
 
3.1 Normen för arbete och familj 
Familje- och arbetslivet är nyckelfaktorer om vi skall förstå människors levnadsvillkor idag. 
Både arbets- och familjeliv är förknippat med sociala normer och är starkt kopplat till 
människors uppfattningar och värderingar.  
 
TCO gjorde år 2003, med hjälp av SCB en enkätundersökning bland 1300 slumpvis utvalda 
förvärvsarbetande i åldern 18-74 om synen på arbete, ekonomi, tid och familj.  
Bilden visar på ett socialt normsystem där utgångspunkten fortfarande är att kvinnor ska ta det 
största ansvaret för hem och familj medan man anser att det är mannens uppgift att försörja 
familjen genom yrkesarbete. Studien visar att det som mest påverkar mäns respektive 
kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden är föräldraskapet (Wallberg, 2003). 
 
När det gäller att förstå normen kring relationen mellan män och kvinnor i familj och arbetsliv 
har vi valt att relatera till den amerikanska forskaren Nancy Chodorow.  
Chodorows psykoanalytiska teori (1988) analyserar kvinnans modersfunktion och hur denna 
återskapas mellan generationerna. Hon menar att reproduktionen av modersfunktionen är en 
grundläggande beståndsdel i samhällets organisation och i dess könsordning, som sker genom 
sociala och psykologiska processer. Den är varken biologisk eller resultat av någon medveten 
rollfostran. Normen kring arbets- och familjeliv förklarar hon med att det är vanligare att 
kvinnor än män har starkare känslomässiga band med sina barn och vill ta hand om och vårda 
andra. Grunden till detta menar hon grundar sig i den psykologiska relationen mellan mor och 
dotter. ”Kvinnor, i sin egenskap av mödrar, skapar döttrar med förmågan och önskan att 
ikläda sig modersfunktionen. Dess förmågor och behov är inbyggda i, och har vuxit fram ur, 
själva förhållandet mellan mor och dotter. Som kontrast skapar kvinnor i sin egenskap av 
mödrar (och män i sin egenskap av icke-mödrar) söner, vilkas vårdande förmågor och behov 
systematiskt har inskränkts och undertryckts. Detta förbereder män inför deras senare, mindre 
känslobetonade familjeroller och inför deras första medverkan i det opersonliga arbetslivet 
och offentliga livet utanför familjen. Den arbetsfördelning mellan könen och mellan 
familjemedlemmarna enligt vilken kvinnorna fyller sin modersfunktion och är mer inblandade 
i känslorelationer än männen skapar hos sönerna och döttrarna en uppdelning av de 
psykologiska förmågorna, vilken får dem att reproducera den sexuella och familjemässiga 
arbetsfördelningen” ( ibid, s. 17-18).  
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Eftersom pojkarna identifierar sig med sina fäder behöver de separera psykologiskt från 
modern vilket leder till en känslomässig separation som trängs bort. Pojkarna utvecklas då till 
att tränga bort behovet av känslomässiga relationer vilket i sin tur förbereder pojkarna och 
männen för det, som Chodorow uttrycker det, känsloförnekande arbetslivet. Enligt Chodorow 
skulle detta kunna förändras med tiden i och med kvinnornas större deltagande i arbetslivet, 
och på så sätt genom det påverka hela samhällets struktur och uppbyggnad. Chodorow, som 
skrev sin bok redan 1978, menade att detta inte skulle bli helt friktionsfritt utan skulle komma 
att leda till motsättningar och spänningar inte bara mellan könen utan även för kvinnan själv 
som fortsätter att fylla sin modersfunktion genom att vara mor på heltid och kombinera det 
med ett förvärvsarbete (ibid). 
 
Att normen om kvinnan som huvudansvarig för hem och familj och mannen som huvudsaklig 
familjeförsörjare är högst levande i dagens Sverige visar statistiken. Män arbetar heltid och 
kvinnor deltid . Kvinnorna tar ut den största delen av föräldraledigheten trots att föräldrarna 
har sin lagstadgade rätt att dela på föräldradagarna och utveckling mot jämställdhet går här 
mycket långsamt.  
 
Tabell 2 Förvärvsarbetande kvinnors och mäns sysselsättningsgrad i Sverige 
 
Heltid, 35 tim < Deltid, 20-34 tim Deltid, 1-19 tim 
Kvinnor: 49 %  Kvinnor: 23 %  Kvinnor: 4 % 
Män: 72 %  Män: 6 %  Män: 2% 
    (SCB, 2006). 
Tabell 2 visar att deltidsarbete bland kvinnor uppgår till nästan en fjärdedel av dem som 
förvärvsarbetar. Bland män är det ovanligt att arbeta deltid, endast 6 % av förvärvsarbetande 
män arbetar deltid. 
 
Tabell 3 Tabellen visar antal uttagna föräldradagar fördelade på kön under en 30-års period 
i Sverige 

År 
Föräldra- 
penning 

Använda 
dagar av 

(%) 

Använda 
dagar av 

(%) 

Tillfällig   
föräldra-  
penning   

Använda 
dagar av 
(%) 

Använda 
dagar av 
(%)   

  Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män   
1974 19 017 100 0 689 60 40   
1980 27 020 95 5 3 042 63 37   
1985 33 193 94 6 4 156 67 33   
1990 48 292 93 7 5 731 65 35   
1995 47 026 90 10 4 890 68 32   
1996 42 177 89 11 4 516 69 31   
1998 36 327 90 10 4 468 68 32   
2000 35 661 88 12 4 403 66 34   
2001 36 501 86 14 4 908 65 35   
2002 38 128 84 16 4 776 64 36   
2003 40 146 83 17 4 747 64 36   
2004 42 309 81 19 4 354 64 36   
2005 42 658 80 20 4 421 64 36   

(SCB, 2006). 
 
Uttaget av föräldradagar förändras långsamt. Under de 30 år som tabell 3 visar har uttaget av 
föräldradagar av män ändrats från noll till 20 % och bara med 1 % per år under de senaste tio 
åren. När vi studerar uttaget av tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn, även kallat vab) 
så har männen under perioden minskat sitt uttag. 
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3.2 Föräldraskap och arbete 
Som vi visat i tidigare avsnitt arbetar män mer än kvinnor men det finns även en 
könssegregering beträffande vad de arbetar med. Kvinnor idag arbetar till lika stor del i 
offentlig sektor som i privat sektor medan män till störst del arbetar i den privata sektorn. 
Yrken där kvinnor är mycket överrepresenterade (mer än 90 % kvinnor) är undersköterskor, 
barnskötare, förskolelärare, redovisningsassistenter, kontors- och läkarsekreterare och 
sjuksköterskor (SCB, 2006). Denna statistik som visar att kvinnor är högt representerade inom 
yrken kring vård och omsorg kan kopplas till Chodorows teori om att kvinnor gärna vill ta 
hand om och vårda andra. 
 
Louise Kennerberg (2007) har i en studie om könssegregering i arbetslivet ställt frågan om  
hur kvinnors och mäns arbetssituation förändras när de fått barn? I denna studie görs en så 
kallad matchning där man jämför en person som fått barn med andra personer som inte fått 
barn men som i övrigt hade samma kombination av studerade egenskaper nämligen arbetstid, 
sysselsättningsgrad, hur ofta individen byter arbete samt karriär och löneutveckling.  
 
Studien visar att de största och flesta förändringarna sker för kvinnor. De minskade sin 
arbetstid, bytte i mindre utsträckning jobb samt halkade efter i karriär och lön. 
Sammanfattningsvis innebar föräldraskapet för kvinnor att deras utveckling på 
arbetsmarknaden avstannade då de fick barn medan männen inte påverkades i någon större 
omfattning. Studien visar på klara och tydliga samband mellan detta och på vad sätt uttaget av 
föräldraledighet ser ut. Kvinnor tar ut den absolut största delen av föräldraledigheten vilket 
verkar leda till försämrade karriärmöjligheter för dem själva (ibid). 
 
Vid Karlstads universitet har Lisbeth Bekkengren (2002) gjort en studie som grundar sig på 
drygt 60 intervjuer med åtta föräldrapar i Värmland samt deras arbetsgivare och 
arbetskamrater. Bekkengren har följt paren under en längre tid, från tiden som blivande 
föräldrar till det att båda är tillbaka i arbetet efter föräldraledigheten. Syftet har varit att 
identifiera vilka samhällsstrukturer och mekanismer som påverkar vårt sätt att handla. 
Bekkengren menar att man som förälder inte helt kan frigöra sig från att man är 
förvärvsarbetande och på motsvarande sätt kan man inte som förvärvsarbetande fullständigt 
koppla bort att man är förälder. Det handlar om att som individ inta positioner och vara aktör 
på olika arenor, som till exempel hemmet och arbetet. Svårigheterna ligger i att tillgodose alla 
krav och förväntningar som riktas från de olika arenorna och därmed blir någon typ av 
gränsdragning mellan positionerna nödvändig om individen skall kunna hantera de 
motstridiga kraven. Tendensen, skriver hon är att männen upprätthåller en tydligare och mer 
ogenomtränglig gräns mellan arbetsliv och familjeliv, medan kvinnornas gräns är mer diffus 
och perforerad. Genom att hålla fast vid att det rör sig om två arenor, två liv, som vart och ett 
har sin tid, är risken mindre att man upplever kombinationen som ett problem. Det är 
kombinationen av arbete och familj som stressar kvinnorna. Familjen blir en buffert mot 
stress för männen, medan den är en källa till stress för kvinnor (ibid). 
 
I en studie av Annika Härenstam m.fl. (1999) undersöks vad som kännetecknar arbets- och 
livsvillkoren idag. Undersökningen visar att möjligheterna att kunna kombinera arbete med 
familj och fritid är mycket väsentliga för hälsa och livskvalitet. Hos de respondenter som 
ansåg att detta var möjligt var hälsan den bästa. I en annan grupp tycktes problemen att 
kombinera arbete och familj hänga samman med långa arbetstider samt en uppluckrad gräns 
mellan arbete och fritid. En strategi för att hantera sin situation tycktes vara att flera i denna 
grupp hade avstått från att skaffa barn. I en tredje grupp där det rapporterades upplevda 
svårigheter att kombinera arbete och familj var den främsta förklaringen arbetstidernas 
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förläggning, tidsbundenhet, höga närvarokrav och små möjligheter att anpassa arbetet efter 
den egna förmågan. Många i den här gruppen arbetade oregelbundna tider eller skift. Denna 
grupp var dessutom den med flest hemmavarande barn samt deltidsarbetanden. Deltidsarbete 
tycks vara den enda tillgängliga strategin för att klara av både arbete och familj.  
 
Den grupp som rapporterade bäst hälsotillstånd gav följande bild av de goda arbets- och 
livsvillkoren: 
Samtliga menade att de hade en balans i tillvaron mellan arbete, familj och fritid. De flesta 
arbetade kontorstid, hade könsblandade yrken och fanns på arbetsplatser som inte var 
könssegregerade. Få hade den senaste tiden upplevt en organisationsförändring och det 
sociala klimatet och inflytandet ansågs gott. Studien visade även att de i denna grupp som var 
sammanboende delades hemarbetet mellan båda parter. En av Härenstams slutsatser är att 
gränslöshet mellan förvärvsarbete och övrigt liv är ett vanligt förekommande fenomen samt 
att både mental och fysisk arbetsbelastning ofta upplevs som för hög. 
 
Möjligheterna att kunna kombinera arbete med familj och fritid tycks vara mycket viktiga för 
hälsa och livskvalitet. Svårigheterna att få ihop denna kombination är en orsak till stress, 
vilket både Annika Härenstams och Lisbeth Bekkengrens studier visar. En stressfri 
kombination av arbete och privatliv betyder mycket för familjerna. Detta visar sig genom att 
livspusselfrågor på senare tid, speciellt i samband med det senaste riksdagsvalet, blivit ett 
debatterat ämne för så väl samhälls- och arbetsvetare som för politiker. Att skapa 
förutsättningar för människor att kunna kombinera arbete med familj är en viktig faktor för att 
människor skall känna sig trygga i arbetslivet. Genom att göra denna kombination mer 
hanterbar skulle kanske fler kvinnor se andra möjligheter än att, som enligt tabell 2 ovan är 
fallet idag, gå ner i arbetstid och arbeta deltid vilket Kennerbergs studie talar för.   
 
3.3 Föräldraskap och studier 
Den amerikanska undersökningen Nontraditional female students with children (O’Brian & 
Quimby, 2006) försöker finna svar på om kvinnliga studerande med barn upplever 
psykologisk ohälsa som relateras till individens försök att finna balans mellan dubbla roller- 
familjen och studierna. Till skillnad från den traditionella studenten måste dessa kvinnor 
frekvent balansera den roll de har som studenter och den roll de har som förälder. 
Resultatet visar dock att de kvinnor som har ett gott socialt nätverk och stöd inte visar tecken 
på dålig självkänsla eller psykologisk stress och att det är detta som styr hur de uppfattar sin 
situation. 
 
Den observation som O’Brian och Quimby belyser, att socialt stöd är en viktig faktor för hur 
stress påverkar individen i hennes försök att kombinera studier och familj är en viktig 
pusselbit. Det är samtidigt en faktor som kan vara svår för individen att påverka då ekonomi, 
civilstånd och bostadsort kan spela roll. 
 
Som Chodorow visar och som ovan refererade studier bekräftar är det huvudsakligen kvinnor 
som tar det största ansvaret för barnen i familjen. Eftersom barn och familj betyder mycket för 
många gäller det för individen att hitta lösningar för att kunna kombinera arbete och familj. 
För oss verkar det som att kvinnorna ofta hamnar i kläm mellan barn, familj och arbete. Det 
finns en strävan mot jämställdhet i arbetslivet men då den traditionella familjenormen finns 
kvar och kvinnorna har huvudansvaret för barn och familj, vilket tabell 2 och 3 ovan visar, 
medför detta dubbla arbetsbördor för dessa kvinnor. Det finns en risk att utvecklingen i 
samhället är på väg att gå åt ett håll där mammor har svårt för att passa in och hitta sina roller 
så länge de tar huvudansvaret för hem och familj. 
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4 Metod 
 
4.1 Val av metod 
Med utgångspunkt i den livspusseldebatt som så ofta diskuteras idag är syftet med studien att 
ta reda på hur småbarnsmammor inom Högskolan i Halmstad hanterar sin 
studie/arbetssituation. Genom att visa på vilka förutsättningar de har, vilka hinder och 
svårigheter de möter samt vad som driver dem och hur de gör sina val/prioriteringar är vår 
förhoppning att få en djupare förståelse för hur småbarnsmammor lyckas, eller bättre skulle 
kunna, kombinera arbete, karriär och familjeliv och få ihop sitt livspussel.  
 
Då denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv så har vi valt en empirisk, kvalitativ 
ansats. Hermeneutiken framhåller betydelsen av tolkning och förståelse. Den menar att den 
bästa och mest korrekta kunskapen om en människas val och handlingar nås om vi själva 
försöker sätta oss i hennes situation och inifrån försöka förstå hennes handlande (Rosengren 
& Arvidsson, 2002). Vi anser att den kvalitativa undersökningsformen, med intervjuer, passar 
bäst då metoden ger oss goda möjligheter till både vida och djupa observationer och ger oss 
möjlighet till en mångdimensionell arbetsrelaterad verklighet (Eliasson, 1994). Vi vill med 
den valda metoden få fram respondenternas egna berättelser om hur de hanterar arbete och 
familj. 
 
4.2 Förförståelse 
Inom hermeneutiken har forskaren en aktiv roll där hennes egna erfarenheter och värderingar 
påverkar det hon studerar. Detta betyder att vi tar med oss det vi redan vet eller tror vi kan 
förvänta oss när vi tolkar intervjuresultatet (Kvale, 1997). Med tanke på våra egna 
erfarenheter av att vara studerande med småbarn på Högskolan i Halmstad så är det extra 
viktigt att vi noga tänkt igenom vad den förförståelse vi har betyder.  
 
4.3 Urval  
Vi har valt att göra studien med kvinnor som studerar eller arbetar på Högskolan i Halmstad 
och som har barn som är sex år eller yngre. Undersökningen omfattar fem respondenter som 
är studenter och fem respondenter som är anställda. Bland de respondenter som är anställda på 
Högskolan är tre lärare/forskare och två är administrativ personal. De olika befattningarna 
innebär olika arbetsvillkor, till exempel möjlighet när det gäller att kunna styra sin arbetstid, 
att kunna arbeta hemma eller att bli ersatt med en vikarie vid sjukfrånvaro eller vid vård av 
barn.  
 
För att hitta studerande kvinnor med barn som ville delta i vår studie tog vi personlig kontakt 
med sju kvinnliga studenter som vi visste var föräldrar och frågade om vi fick lov att maila 
dem information om vår studie. I det missivbrev som skickades med e-post (se bilaga 2) 
informerades de om undersökningens ämne, upplägg och syfte. Vidare informerades de om 
hur lång tid intervjuerna förväntades ta samt att intervjuerna kommer att anonymiseras så att 
ingen annan än författarna kan göra kopplingar mellan respondenten och intervjumaterielet.  
 
Sex personer svarade att de ville delta men en valdes bort då hennes barn var äldre än sex år. 
Resultatet av detta blev att samtliga respondenter är studenter vid sektionen för Hälsa och 
Samhälle samt att samtliga varit studenter i minst fyra terminer. De fem kvinnorna som valde 
att låta sig intervjuas bokades in på tidpunkter och platser som de själva valde. 
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Att finna anställda på skolan som var småbarnsmammor var lite besvärligare. Vi kontaktade 
personalavdelningen och informerade där en personalsekreterare om vår studie, dess upplägg 
och syfte. Personalsekreteraren hjälpte oss genom att skicka förfrågningar om deltagande till 
ett antal anställda som hon trodde hade barn som var sex år eller yngre. Vi fick endast ett svar 
och bad således personalsekreteraren skicka påminnelse till de tillfrågade. Påminnelsen gav 
ytterligare ett positivt svar som tyvärr fick väljas bort då personen inte hade möjlighet att delta 
förrän mycket sent under terminen. Vi tog därefter hjälp av vår handledare som gav oss 
förslag på personer som hon trodde passade som deltagare i studien. Vi lyckades efter 
rundringning få tag i ytterligare fyra personer som ville låta sig intervjuas.  
 
De respondenter som är anställda på skolan representerar tre olika sektioner och har olika 
yrken. Tre av respondenterna arbetar som lärare/forskare och två som administrativ personal. 
Liksom studenterna bokades tid och plats efter deltagarnas önskemål och de fick vid 
intervjutillfället samma information som de andra angående studiens ämne, upplägg och syfte 
samt att intervjumaterialet anonymiseras. 
 
4.4 Intervju och genomförande 
Vi har valt att göra intervjuer med hög grad av strukturering och lägre grad av 
standardisering. Intervjuerna beskrivs som högt strukturerade då vi leder respondenterna 
genom en intervjuguide med på förhand formulerade frågor. Avsikten är också att kunna 
jämföra svaren i intervjuerna med varandra (Widerberg, 2002). Vår ambition är dock att 
anstränga oss för att göra frågorna så fria som möjligt för att få personerna att tala fritt och att 
det inte ska kännas som ett muntligt prov eller test.  Hög grad av standardisering innebär att 
situationen vid intervjutillfället är desamma vid samtliga intervjutillfällen (Trost, 1997).  
 
Respondenterna har inte intervjuats i samma lokal och vid samma tidpunkt utan har själva fått 
välja tid och plats. Detta har resulterat till att platserna för intervjuerna har varit grupprum, 
tjänsterum, avskilt på ett bibliotek samt i hemmet hos en av respondenterna. Vi är medvetna 
om att detta sänker graden av standardisering vilket försvaras med att vi ansett det vara 
viktigare att samtliga respondenter kunnat välja en miljö och en tid som känts lugn och 
avslappnad för dem. Samtliga intervjuer har spelats in på bandspelare. Vid intervjuerna har 
det varierat vilken av författarna som lett intervjun och vid några intervjuer har enbart en av 
författarna närvarat. Intervjuernas tid varierade men höll sig mellan en och en och en halv 
timme. 
 
4.5 Intervjuguide 
Enligt Kvale (1997) skall en intervjuguide innehålla frågor kring det ämne som 
undersökningen omfattar. Vidare menar han att genom uppdelning i olika teman underlättas 
det senare analysarbetet. Vi delade in intervjuguiden i följande teman (se bilaga 1):  
• Bakgrund  
• Familjesituation  
• Studier/ arbete  
• Högskolan i Halmstad som arbetsplats/ lärosäte 
• Krav/ förväntningar  
• Stöd  
• Fritid 
• Framtid  
• Förändringsförslag. 
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Varje rubrik/tema följs av ett antal frågor. Vi har valt ta med teman och underfrågor som ger 
respondenten möjlighet att berätta hela sin historia kring sina familje- och arbetsförhållanden, 
detta har ökat vår förståelse för varje individs komplexa livssituation. Det tema som vi ställt 
frågor kring men valt bort i det presenterade resultatet är de som berör respondenternas fritid. 
Detta val gjordes på grund av att detta inte på ett direkt sätt kunde kopplas till 
respondenternas arbete eller studier. Varje intervju har dessutom avslutats med att vi frågat 
respondenterna om det haft något som de vill tillägga som vi inte frågat om.  
 
4.6 Analysmetod 
Till att börja med har hela intervjuerna skrivits ut och lästs igenom för att på så vis skapa en 
helhet och en känsla för materialet. Därefter har vi har valt att använda oss av 
meningskoncentrering som teknik för att analysera materialet. Det innebär att de meningar 
som respondenterna uttryckt kortas ner och formuleras mer koncist. Den väsentliga 
innebörden i det som berättats formuleras om till enstaka ord (Kvale, 1997).   
 
Nästa steg har varit att plocka ut de teman som besvarar de frågor vi söker samt att välja bort 
överflödig text/teman. Slutligen har de koncentrerade, utvalda teman sytts ihop till en 
sammanfattande text som besvarar de av oss utvalda frågorna.   
 
4.7 Etik 
Kvale (1997) tar upp några viktiga etiska aspekter av forskarrollen. Det vetenskapliga 
ansvaret innebär att undersökningen ger kunskap värd att veta och som är så kontrollerad och 
verifierad som det går. Forskarens oberoende innebär att forskarna håller sig oberoende och 
inte låter sig påverkas av till exempel finansiärer, enskilda respondenter eller andra 
intressenter (ibid). En annan etisk norm är att informationen som respondenterna lämnat 
behandlas på ett professionellt och värdigt sätt vilket har beaktats till exempel när 
intervjumaterialet analyserats och diskuterats i datasalar där andra personer funnits.  
 
Respondenterna har inte getts möjlighet att under arbetets gång få ta del av det materiel som 
de själva bidragit med men samtliga har lovats att få det slutgiltiga arbetet skickat till sig. 
Vi anser inte att vi haft några etiska tillkortakommanden i någon del av studien och dess 
genomförande. 
 
4.8 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet vid intervjuer och kvalitativa studier är svårt då grunden med reliabilitet bygger på 
tillförlitligheten hos mätinstrumentet. För att uppnå hög grad av reliabilitet krävs det att 
situationen vid intervjuerna är standardiserade (Trost, 1997). Åtgärder som vidtogs för att öka 
reliabiliteten i undersökningen var att intervjuerna genomfördes på avskilda platser där risken 
för avbrott eller andra störande moment var låg. Då intervjuerna spelades in kunde 
intervjuaren i efterhand upprepa och kontrollera exakt vad som sagts under intervjuerna och 
på det viset undvika feltolkningar eller missförstånd med respondenterna. Det faktum att inte 
båda författarna kunde närvara vid alla intervjuer och att de därför i några fall genomfördes 
ensamma av olika intervjuare är faktorer som kan ha haft negativ inverkan på reliabiliteten. 
Det är dock svårt att uppnå hög reliabilitet med intervjuer som metod eftersom varje 
intervjusituation är unik. 
 
Genom att välja strukturerade intervjuer innebär det att risken för felkällor minskas. Genom 
den strukturerade intervjun får studien dessutom en högre grad av intern validitet vilket 
innebär att undersökningen mäter det som den avser att mäta (Kahlke & Schmidt, 2002). Den 
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externa validiteten, det vill säga hur generaliserbara resultaten är (Trost, 1997), måste dock i 
vår studie beskrivas som låg då det kan förekomma stora variationer vid andra högskolor eller 
sektioner.  
 
Vi vill peka på att studien är ett nedslag där vi lyssnat till rösterna från ett begränsat urval 
respondenter och vi kan alltså inte dra några generella slutsatser av resultatet. 
 
5 Resultat 
 
Resultatet presenteras under samma teman som följts under intervjuguiden. Denna uppdelning 
och ordning enligt teman följs även under diskussionen. Vidare är resultatet uppdelat så att 
gruppen med studenter presenteras för sig och gruppen med anställda för sig. 
 
5.1 Resultat studerande 
Bakgrund 
Respondenterna i studentgruppen var mellan 24-38 år gamla. En respondent var skild och 
lever ensam med sina barn varannan vecka, resterande lever som gifta eller sammanboende.  
 
 
Familjesituation 
Familjesituationen för de respondenter som är studenter präglas av att det är respondenterna 
själva som tar det huvudsakliga ansvaret för hemmet och barnen. Några av kvinnorna tror att 
den sneda fördelningen delvis beror på att de ofta sitter hemma och studerar, det medför att de 
under dagen till exempel dammsuger eller stryker under en kaffepaus.  
 
Vad det gäller uttaget av föräldradagar var det bara en respondent som hade erfarenhet av att 
dela lika medan de övriga respondenterna helt har eller nästan helt tagit ut all föräldraledighet 
själva. Flera av respondenterna uppgav att det var ekonomiska skäl som avgjorde hur de i sin 
familj delat på föräldraledigheten och de trodde att fördelningen sett annorlunda ut om de 
ekonomiska förutsättningarna varit mer jämlika. När barnen är sjuka finns fortfarande den 
ekonomiska aspekten kvar på uttaget av tillfällig föräldrapeng då familjerna inte förlorar 
ekonomiskt på att den studerande stannar hemma men det innebär en kännbar ekonomisk 
förlust om mannen stannar hemma för vård av barn. Ansvaret kring vård av sjuka barn var 
dock jämnare fördelat mellan könen än uttaget av föräldraledigheten. Samtliga respondenter 
har kommunal barnomsorg. 
 
För att nå en bättre familjesituation finns det hos respondenterna önskemål om att partnern tog 
ett större ansvar beträffande hem och familj samt bättre ekonomi under studietiden. Bättre 
ekonomi skulle kunna innebära mindre pusslande och överlappningar vilket skulle ge hela 
familjen mer tid tillsammans. 
 
 
Studier 
Samtliga respondenter studerar på heltid. Det råder absolut enighet hos respondenterna för hur 
de hanterar att klara studierna. Deras livssituation med barn innebär att de måste vara mycket 
disciplinerade med sina studier, ha god framförhållning, planera noggrant och alltid försöka 
ligga steget före. Det finns även bland respondenterna erfarenhet av att selektera 
kurslitteraturen och koncentrera sig på det de anser vara mest intressant och viktigt. För det 
mesta tycker respondenterna att tiden räcker till.  
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De hinder kvinnorna möter som studerande med barn är att sent få scheman till nya kurser 
samt sena schemaändringar inför eller under en kurs. Lördagstentor är ett stort bekymmer för 
nästan alla respondenter, särskilt stora problem blir det för den ensamstående och de vars 
partner som har arbeten som inkluderar helgtjänstgöring. När föreläsningar eller obligatoriska 
seminarium schemaläggs på sena eftermiddagar eller kvällar är detta också ett hinder då 
kommunal barnomsorg oftast stänger runt klockan fem på eftermiddagen. 
 
Sjuka barn är något som stör studierna enligt samtliga respondenter. Att missa föreläsningar 
eller undervisning med obligatorisk närvaro betyder att deras planering raseras samt innebär 
extra arbetsuppgifter.  
 
Grupparbeten orsakar alla respondenterna bekymmer men av olika slag. För en respondent 
innebär grupparbeten mer restid, större resekostnader samt att hon i mindre utsträckning kan 
styra sin egen tid. En annan respondent försöker styra gruppindelningar så att hon får arbeta 
med likasinnade som vill vara effektiva och dela upp arbetet mellan varandra. Att vara 
tvungen att ställa krav på när gruppen skall träffas och att ha svårt att visa hänsyn till dem 
som vill arbeta med uppgiften på helger och kvällstid upplevs också frustrerande.  
 
Dålig ekonomi och att pengarna inte räcker till är ett problem för flera av respondenterna och 
detta speglar respondenternas student- och familjeliv och är ett återkommande fenomen i 
denna studie.  
 
Det som respondenterna uppfattar som positivt med att förena student- och familj är att de i 
stor utsträckning kan styra sin tid själva vilket för flera innebär att de kan hålla nere barnens 
dagistimmar. 
 
Synen på karriär och arbete tycker respondenterna har ändrats sedan de fick barn, arbetet 
kommer aldrig att vara deras främsta prioritering utan de tror att familjen alltid kommer att 
vara viktigast. I sitt framtida arbete önskar de sig flexibilitet i form av deltidsarbete, 
hemarbete eller att kunna styra sin egen tid. De hoppas även att det finns ekonomiskt 
utrymme för både partnern och dem själva att arbeta deltid. 
 
 
Högskolan i Halmstad som arbetsplats/lärosäte 
De flesta respondenterna var medvetna om att studenter har rätt till studieuppehåll i samband 
med att man blir förälder. De respondenter som har erfarenhet av att få barn under studietiden 
har mött positivt bemötande från lärarna men flera upplever att de mött studievägledare som 
målat upp problem och negativa sidor med deras planerade studieuppehåll. En av 
respondenterna hade planerat att fortsätta sina studier terminen ut efter förlossningen men 
blev aktivt avrådd från det av sin studievägledare. Studievägledarens argument var att 
respondenten tog sig vatten över huvudet och att hon inte skulle klara av att fullfölja terminen. 
Respondenten upplevde att hon vid tillfället inte hade kraft att motsätta sig studievägledarens 
åsikter utan följde råden men kände sig i efterhand överkörd.  
 
Att det på Högskolan borde finnas en jämställdhetsplan förstod samtliga respondenter men 
ingen av dem hade hört talas om den eller visste vad den innehöll. 
 
På frågan hur man på skolan ser på studenter med barn svarar respondenterna att det inte görs 
någon skillnad på några studenter, de kan möta viss förståelse när de drabbas av sjuka barn 
men det resulterar inte i någon hjälp, stöd eller annan särbehandling. Under denna fråga 
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nämns även studentkåren vilket respondenterna inte känt har något att erbjuda dem som 
föräldrar.  
 
 
Krav 
Respondenternas krav på sig själva som studerande varierar. Två säger att de har mycket höga 
krav på sig själv, de siktar alltid på betyget VG. De andra respondenterna känner i stort sätt 
inga krav alls som studenter utan deras avsikt är att ta sig igenom utbildningen på avsedd tid 
med godkända resultat.  
 
Kraven som relaterar till respondenternas mammaroll är att försöka hålla antalet dagistimmar 
nere. Annars har samtliga respondenter ett gott självförtroende i sin föräldraroll och känner 
aldrig att de inte räcker till. En respondent sade: ”Jag känner aldrig att jag misslyckas som 
mamma och har aldrig tvivlat på mig själv, och förutom min dotter själv så finns det ingen 
som vet bättre än jag vad som är bäst för henne”. 
 
De krav respondenterna känner från sina familjer är att de skall klara sin utbildning på avsatt 
tid och att inte studierna tar allt för mycket tid från familjelivet. Andra upplevda krav är att 
partnerns arbete går före studierna då det till största delen är hans lön som försörjer familjen. 
En respondent upplever krav från sina föräldrar då de är mycket stolta över dottern som är den 
första i familjens moderna historia med högskoleexamen.  
 
Några andra krav från Högskolan än att utbildningen ska klaras av på utsatt tid och med 
godkända resultat känner inte respondenterna. Deras upplevelse är att hur studierna skall 
hanteras är helt och hållet upp till dem själva. En av respondenterna uppfattar skolans 
kunskapskrav som låga och önskar att de var högre.  
 
 
Stöd 
Vilket stöd respondenterna har beror delvis på om de har föräldrar eller svärföräldrar nära sin 
hemort eller inte. De som inte har några föräldrar eller övrig släkt nära bostadsorten har inget 
eller ett mycket begränsat stöd. Detta upplevs som jobbigt och tråkigt men då dessa kvinnor 
aldrig har haft det på något annat sätt så har de lärt sig att hantera vardagen utan hjälp från 
någon annan. Vilket stöd som erbjuds respondenterna begränsas även av att deras föräldrar 
och svärföräldrar fortfarande arbetar och därför inte har särskilt mycket tid över att vara 
behjälpliga, det stöd de får är barnvakt vid enstaka tillfällen eller hjälp med hämtning från 
dagis när något utöver det vanliga inträffar. En av respondenterna upplever att hon har ett 
mycket gott stöd från flera olika personer som omfattar barnvakt, hämtning från dagis, 
känslomässigt stöd samt ekonomiskt stöd under studietiden. 
 
 
Framtid 
När framtiden diskuteras med respondenterna återkommer den ekonomiska aspekten. Att få 
en bättre och mer stabil ekonomi där respondenterna med sin egen inkomst kan bidra till 
familjens försörjning är viktigt för alla studenter i studien. Samtliga ser positivt på framtiden 
och tror att de har goda möjligheter till ett bra arbete som de kan trivas med. Flera önskar eller 
kan tänka sig att flytta, både inom Sverige och utomlands. 
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Förändringsförslag 
De studenter vi intervjuat hade många förslag på hur situationen skulle kunna förbättras för 
studenter med barn, så här sade de fem respondenterna: 
 
För att underlätta för studenter med barn tycker respondent 1 att Högskolan i Halmstad borde 
bli bättre på att lämna ut scheman i god tid. Hon tycker också att föreläsningar inte borde 
läggas senare än klockan 17 när man studerar på ett program eller kurser som rubriceras som 
dagtid. Respondenten tycker även att det vore positivt om kåren kunde ha mer aktiviteter som 
inte relateras till att festa. 
 
Respondent 2 tycker att kåren på Högskolan i Halmstad borde ha stor förändringspotential. 
Hon tycker inte att de arbetar för studenter med barn alls, det är bara saker för den 
traditionella studenten, som t.ex. studentbostäder och kårpuben. ”Det är faktiskt lite 
irriterande att man är tvungen att betala samma avgift trots att man varken kan eller vill 
utnyttja deras tjänster och erbjudanden”. Som förslag säger hon att kåren kunde ordna 
rabatterat pris på till exempel Busfabriken och inte bara på nattklubbar. Framförhållning med 
scheman, gruppindelningar och information vad föreläsningarna skall innehålla är även 
önskemål från respondenten. Respondenten tycker grupparbeten kan vara jobbiga när man 
inte själv får välja vilka man skall samarbeta med.”Jag har inte tid att sitta och diskutera 
kjolmodet i en timma, jag måste vara effektiv, det måste nog alla mammor”. Vidare tycker 
respondenten att det sociala på skolan kanske även kunde innefatta familjeaktiviteter, inte 
bara kårkvällar på puben. Hade det funnits aktiviteter av det slaget så tror hon att hon skulle 
delta och tycker att det skulle vara positivt om skoltiden kunde innehålla sociala aktiviteter 
även för mammor. 
 
Respondent 3 tror att studerande mammor ibland kan behöva stöd. ”En mamma råkar ut för 
saker som hon inte kan påverka, som t.ex. sjuka barn, och det går ju inte att ringa till skolan 
och säga att man vabbar”. Hon vet inte riktigt hur stödet skulle kunna se ut för att inte skapa 
orättvisor men skulle uppskatta ett visst stöd i vissa situationer. Att förlägga tentor till 
lördagar tycker respondenten, som är ensamstående med barn, är helt vansinnigt. Att inte få 
ett schema i god tid upplever hon också som frustrerande. Respondenten förknippar Kåren 
med öl och fest vilket hon inte någonsin varken velat eller kunnat delta i. 
 
Respondent 4 anser att Högskolan i Halmstad skulle kunna stödja studenter med barn genom 
att slopa lördagstentor. Ett dagis med drop- in för att täcka upp de tider då det kommunala 
dagiset är stängt skulle också underlätta för studenter med barn. Respondenten önskar även att 
Högskolan hade längre framförhållning när det gäller planering och schemaläggning. 
 
Respondent 5 tycker att Högskolan i Halmstad skulle kunna maila hem underlag från missade 
föreläsningar. Hon tycker att lördagstentor skall slopas. Hon tycker inte att studentkåren gör 
eller arrangerar något för mammor eller föräldrar med barn. 
 
5.2 Resultat anställda 
Bakgrund 
Respondenterna i gruppen med anställda är mellan 28-40 år gamla. Samtliga lever som gifta 
eller sammanboende, en respondent lever dock inte tillsammans med barnets far utan i en ny 
relation.  
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Familjesituation 
Beträffande fördelningen av ansvar för hem och barn hos de respondenter som är anställda på 
Högskolan är ambitionen hos samtliga att det skall delas helt lika mellan föräldrarna. Några 
kvinnor upplever dock att något fler sysslor faller på deras lott men menar att det till viss del 
är självvalt då de har svårt att släppa kontrollen över ansvarsområden som rör barnen. Ingen 
av respondenterna är missnöjd med hur ansvarsfördelningen ser ut i sina hem utan tycker att 
de har en välfungerande och jämställd vardag. 
 
Familjernas uttag av föräldraledighet är mycket varierande. Två av respondenterna uppger att 
de helt har delat lika på föräldradagarna. De andra har delat på föräldraledigheten men 
kvinnorna har varit hemma i större utsträckning än männen. Anledningen till att de 
respondenterna inte delat föräldradagarna lika är helt skilda och kan relateras till familjernas 
individuella förutsättningar. Ingen har uppgett ekonomiska skäl till hur de valt att dela på 
föräldraledigheten. När respondenternas barn är sjuka uppger samtliga att de delar på ansvaret 
för vård av barn, den av föräldrarnas arbete det stör minst med frånvaro stannar hemma, och 
detta upplevs som en helt jämn fördelning. Uttaget av tillfällig föräldrapeng styrs inte heller 
av ekonomiska faktorer. Samtliga respondenter uppger att de har kommunal barnomsorg. 
 
Den ideala familjesituationen är för samtliga respondenter att fortsätta att dela på ansvaret 
beträffande barn och hem med sina män. En respondent uppger att hon önskar att hon själv 
fick arbeta deltid, hon säger också att hon vill bli bättre på att släppa kontrollen av vissa 
sysslor så att maken kunde ta ett större ansvar.  
 
 
Arbete 
De respondenter som arbetar som lärare/forskare arbetar heltid och de upplever att det 
fungerar då de kan styra sina arbetstider och på så vis ta med sig arbete hem som de utför på 
kvällar och helger. De andra arbetar 80 % och är nöjda med det. För samtliga respondenter är 
flextid eller möjligheten att till stor del själva styra sin arbetstid avgörande för att de på ett 
tillfredställande sätt skall kunna kombinera arbete och familj och få ihop sitt livspussel. Att få 
tiden att räcka till är ett problem bland respondenterna, de upplever att tiden varken räcker till 
för familjen eller arbetet för ett för dem tillfredställande sätt.  
 
För de respondenter som arbetar som lärare/forskare innebär det stora problem och 
belastningar när de själva eller barnen blir sjuka. Då ingen annan utför deras arbetsuppgifter 
vid frånvaro innebär detta att arbetet hopar sig och de tvingas arbeta övertid efter frånvaron 
för att komma ikapp. Även de respondenter som arbetar inom administrationen upplever att 
arbetsbelastningen ökar efter sjukfrånvaro eller vård av barn. De uppger dock att de får viss 
hjälp av sina medarbetare för att inte vissa arbetsuppgifter skall bli försenade. Tydliga 
gränsdragningar mellan arbete och privatliv är viktigt för samtliga respondenter och deras 
upplevelser är att det lyckas ganska bra med det. För samtliga respondenter innebär arbetet 
mer än försörjning och de nämner personlig utveckling, sociala relationer och välbefinnande 
som faktorer till att de arbetar. Att bli mamma har för respondenterna inneburit att de har 
ändrat inställning till arbete och karriär. Trots att arbetet har stor betydelse för dem kommer 
alltid familjen att vara den främsta prioriteringen. 
 
Ingen av respondenterna vill i nuläget arbeta heltid, och de flesta tycker att det bästa skulle 
vara om båda föräldrarna gick ner i arbetstid för att på det sättet hålla nere antalet 
dagistimmar. Att båda föräldrarna arbetar deltid skulle dessutom betyda att respondenterna 
kan fortsätta sitt arbete i den utsträckning de önskar. 
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Om den ideala arbetssituationen tycker de fem respondenterna: 
 
Respondent 1, lärare: 
Den ideala arbetssituationen skulle vara att arbeta mindre, men 
respondenten ser inte det som möjligt just nu med de arbetsuppgifterna 
hon har. ”I praktiken skulle det innebära lika mycket arbete fast halv 
lön”. 
 
Respondent 2, administratör: 
”Jag upplever att jag i nuläget har den ideala arbetssituationen”. 
 
Respondent 3, lärare: 
Den ideala arbetssituationen för respondenten är när hon inte behöver 
ta med sig arbete hem. Att börja arbeta deltid tror hon är ett steg på vägen. 
 
Respondent 4, administratör 
Den ideala arbetssituationen skulle vara att arbeta halvtid i kombination med den flextid som 
respondenten redan har möjlighet till i sin nuvarande arbetssituation. 
 
Respondent 5, lärare: 
”Den ideala arbetssituationen är att arbeta 70 %, vilket inte är möjligt idag. I praktiken 
skulle det innebära en 70 % lön men full tid i antal timmar”. 

 
 
Högskolan i Halmstad som arbetsplats/ lärosäte 
Samtliga respondenter känner till och har erfarenhet av att arbetsgivaren kompenserar 
inkomstbortfallet vid föräldraledighet så att den anställda får 90 % av sin lön istället för 80 % 
under ledigheten. Detta är något som respondenterna uppfattar som mycket positivt och 
generöst av arbetsgivaren. Samtliga respondenter är medvetna om att det finns en 
jämställdhetsplan på skolan men de är inte alls eller mycket lite insatta i den. En respondent 
säger att hon vet att stora resurser på skolan avsatts till genus och jämställdhetsarbete vilket 
hon uppfattar som att det är frågor som arbetsgivaren tar på stort allvar och att det är ett arbete 
som drivs seriöst och målinriktat. Samtliga respondenter tycker att Högskolan i Halmstad är 
en bra arbetsplats att vara förälder på och att arbetsgivaren har en positiv attityd till 
föräldraskap i kombination med arbete. Ett exempel som nämns är att möten aldrig planeras 
till sena eftermiddagar eller kvällar. 
 
Krav/ förväntningar 
Respondenternas krav på sig själva i sin yrkesutövning måste beskrivas som höga eller 
mycket höga. En respondent (lärare/forskare) tror att hennes egna krav på sig själv med råge 
överskrider arbetsgivarens krav på henne. Som mammor upplever respondenterna att de 
räcker till och kan tillfredställa sina barns behov, det handlar om att göra så gott de kan. Om 
de någon gång känner sig misslyckade så handlar det om en dålig dag och de känner aldrig att 
de misslyckas som föräldrar. Ingen av respondenterna upplever några krav från sin partner 
eller någon annan familjemedlem. Kraven respondenterna upplever från arbetsgivaren 
varierar. De respondenter som arbetar som lärare/forskare tycker att kraven är mycket höga 
och upplevs som pressande, även ansvaret upplevs som tungt. De respondenter som arbetar 
inom administrationen tycker att arbetsgivarens krav är rimliga och inte något som tynger 
dem speciellt. 
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Stöd 
Flera av respondenterna har ett mycket gott stöd från sin omgivning när det gäller att 
kombinera arbete med familjeliv. Det handlar främst om barnvakt eller hjälp med hämtning 
och lämning på dagis. En respondent har ingen hjälp alls utanför familjen men tycker att 
maken och hon själv stödjer varandra, pusslar och hjälps åt så att vardagen fungerar bra ändå. 
Trots att det fungerar upplever respondenten att hon ibland saknar stöd och hjälp och hade 
uppskattat om det varit annorlunda.  
 
Vilket stöd respondenterna har av sina kolleger varierar, några känner sig ensamma med sina 
arbetsuppgifter och andra säger att de får ett gott stöd av arbetskamraterna till exempel efter 
sjukfrånvaro.  
 
 
Framtid 
Utsikterna för framtiden är för respondenterna mycket individuella, här följer deras svar: 

 
Respondent 1, lärare: 
Respondenten vill stanna kvar på arbetsplatsen då det innebär en trygghet och fria arbetstider. 
I framtiden vill respondenten även arbeta deltid. Hon skulle vilja välja sina arbetsuppgifter 
och mer ägna sig åt det hon tycker är roligt. 
 
Respondent 2, administratör: 
Jobbet är centralt och roligt för respondenten. Hon hoppas att det kommer att vara möjligt för 
både sambon och henne själv att gå ner i arbetstid. På jobbet önskar respondenten att hon skall 
bli klar med de projekt hon påbörjat och att det sedan skall bli lite lugnare och rulla på mer 
rutinmässigt några år. 
 
Respondent 3, lärare: 
Respondenten trivs med sitt liv. Hon vill gärna arbeta kvar på sin nuvarande arbetsplats vilken 
hon upplever som utvecklande för henne. Några andra framtidsvisioner har hon inte. 
 
Respondent 4, administratör: 
Respondenten är nöjd med sin nuvarande familje- arbetssituation. Hon tänker gå ner i tjänst 
och arbeta mindre så länge hon kan, helst fram tills det yngsta barnet är 12 år. 
 
Respondent 5, lärare: 
Respondenten vill i framtiden bosätta sig utomlands under en tid och internationellt arbeta 
vidare med sin forskning. Om 10-15 år är målsättningen att vara professor. 

 
 

Förändringsförslag 
Tre av respondenterna hade förslag på hur situationen för anställda med barn kan förbättras: 
 
Respondent 1, lärare: 
Att ta in någon extra resurs efter sjukfrånvaro eller vård av barn skulle vara bra tycker 
respondenten. ”Just undervisningen är det svårt med men det finns ju annat som man kan få 
hjälp med, till exempel att rätta tentor eller att sköta all omplanering som följer när man blir 
sjuk. Det kan till exempel vara att meddela klasser om nya datum för föreläsningar”. Ett 
problem som hon också beskriver är att om hon är borta en vecka så dras det inte 
undervisningstimmar från henne utan hon skall fortfarande göra samma antal. Detta trots att 
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hon inte ersätts ekonomiskt av arbetsgivaren när hon är hemma med sjukt barn, utan av 
försäkringskassan.”  Detta tjänar Högskolan pengar på men det blir en stor belastning för 
mig”. 
 
Respondent 2, administratör: 
Respondenten tycker inte att hon har behov av några förändringar eller förbättringar på sin 
nuvarande arbetsplats. Möjligheten till flextid som hon har nu anser hon är en stor fördel för 
henne för att kunna kombinera arbete med familj. 
 
 
Respondent 3, lärare: 
Respondenten anser att Högskolan i Halmstad som organisation skulle kunna vara mer 
resultatinriktad och arbeta mer som ett team för att vinna både tid och kunskap i längden. I nu 
läget tycker hon att många sitter och gör samma sak och är inte så insatta i vad någon annan 
sysslar med. 
 
 
6 Analys 
 
6.1 Familjesituation 
I resultatet syns en tydlig skillnad mellan studenter och anställda på hur de beskriver sina 
familjesituationer. Skillnaderna avser framför allt uttaget av föräldraledighet samt tillfällig 
föräldrapenning. Bland de studerande har kvinnan i familjen tagit ut nästan all 
föräldraledighet och det är även kvinnorna som oftast stannar hemma med sjuka barn. Bland 
dem som är anställda på Högskolan i Halmstad så är uttaget mer jämställt fördelat där två 
respondenter uppger att de delat helt lika på föräldraledigheten och tre att de delat på 
föräldraledigheten men inte helt jämnt. Vad gäller uttaget av tillfällig föräldrapenning bland 
de anställda är det i ännu högre grad jämställt, när barnen är sjuka är föräldrarna i princip 
hemma varannan gång.  
 
Den sneda fördelningen beträffande uttag av föräldraledighet och tillfällig föräldrapeng 
mellan grupperna måste antas ha ekonomiska förklaringar. Som student får man ingen 
tillfällig föräldrapeng utan studiemedlen betalas ut som vanligt och studenten förväntas även 
sköta sina studier i avsedd takt. Om mannen stannar hemma med sjukt barn blir det ett 
inkomstbortfall med 20 % per dag. Detta medför att studenternas redan ansträngda 
ekonomiska situation försämras ytterligare om mannen stannar hemma, om den som studerar 
stannar hemma innebär det ingen ekonomisk förändring. Bland de respondenter som är 
anställda på Högskolan i Halmstad har alla partners som även yrkesarbetar. Detta innebär en 
ekonomisk förlust för dessa familjer, vem som än stannar hemma.  
 
Den ekonomiska förlustens omfattning beror alltså på individens personliga inkomst. Här kan 
vi tydligt se hur lagstiftningen kring föräldraförsäkringen påverkar familjers val och 
handlande. Då ersättningsnivån på föräldradagarna grundar sig på en så kallad 
sjukpenningnivå, det vill säga 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten kan skillnaderna 
bli stora om det råder stor differens mellan partners respektive inkomster (JämO, 2007). 
Föräldralagstiftningens utformning måste anses bristfällig ur studenters perspektiv då det i 
praktiken inte finns ekonomiskt utrymme för någon annan än den som studerar att stanna 
hemma för vård av barn.  
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SCB’s statistik (2006) visar liksom vår studie på ett uttag av föräldraledighet samt tillfällig 
föräldrapeng som inte är jämnt fördelat mellan könen. Vi kan dock konstatera att utvecklingen 
de sista 30 åren visar på en långsam förändring mot ett mer jämställt uttag av föräldradagar. 
Vi hoppas och tror att denna utveckling fortsätter samt accelererar men vi tror dock att den 
sneda fördelningen kommer att kvarstå i de familjer där kvinnan studerar på grund av de 
ekonomiska aspekter som följer föräldralagstiftningen.  
 
Kennerbergs studie (2007) visar att den största förändringen i yrkeslivet efter att ha blivit 
förälder sker för kvinnor. Hon menar att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid samt 
kommer efter i karriär- och löneutveckling. Bland respondenterna i vår studie som är anställda 
på Högskolan i Halmstad arbetade några redan deltid och de andra planerade för att gå ner i 
arbetstid. Att flera av respondenterna arbetar deltid stämmer väl överrens både med statistiken 
(se tabell 2) samt med Kennerbergs studie (2007). Ingen av respondenterna i vår studie 
uppfattade dock försämrade karriär- och löneutvecklig som hinder eller svårigheter på sin 
arbetsplats vilket däremot skiljer sig från Kennerbergs resultat (ibid).  
 
Vi hoppas och tror att detta är ett resultat av Högskolan i Halmstads jämställdhets plan (2006) 
som bland annat säger att alla inom skolan skall ges samma möjligheter samt underlätta för 
både manliga och kvinnliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.  
 
Bland både studenter och anställda i denna studie visar resultatet att det är angeläget att 
försöka hålla ner barnens dagistimmar. Detta väcker en del undran hos författarna då samtliga 
respondenter uppgett att de var nöjda med sin barnomsorg och flera uppgett frustration över 
att alltid pussla och stressa så mycket i vardagen. Varför är det viktigt att hålla nere antalet 
dagistimmar? Är några få mindre dagistimmar värda att stressa och oroa sig över?  Det sätt vi 
kan förklara respondenternas val och handlingar i denna fråga är den norm och de 
föreställningar som finns kring modersrollen. Nancy Chodorows teori (1988) bygger på att 
kvinnor kan ha starkare känslomässiga band med sina barn än männen vilket kan leda till 
motsättningar och spänningar för kvinnan när hon skall kombinera arbetet med sin 
föräldraroll.  
 
6.2 Studier/arbete 
En avgörande faktor för att på ett bra sätt kombinera arbete/studier med familjeliv är för 
respondenterna i båda grupperna att kunna styra sin arbetstid eller ha flextid. De anställda som 
arbetar som lärare/forskare tyckte även att det var positivt att de kunde ha kortare dagar på 
arbetsplatsen genom att ta med sig arbete hem. Att i låg omfattning kunna styra eller påverka 
sin egen arbetstid ger enligt Annika Härenstam (1999) sämre upplevd hälsa och livskvalitet. 
Hennes studie visar även att problem med att kombinera arbete och familj kan hänga samman 
med långa arbetstider samt en uppluckrad gräns mellan arbete och fritid. Med denna teori som 
stöd borde studenterna och de anställda genom att de upplever sig kunna styra sin egen tid 
eller ha flextid ha bra förutsättningar för att på ett gott sätt kunna kombinera arbete/studier 
med familjeliv. Däremot undrar vi om respondenterna som är lärare/forskare på Högskolan i 
Halmstad, genom att frekvent ta med sig arbete hem, inte har så tydlig gränsdragning som de 
tror och att det snarare kan blir en källa till stress än något som ger dem ökad livskvalitet.  
 
Egen sjukfrånvaro eller sjuka barn innebär stora bekymmer för både studenterna och de 
anställda i undersökningen. För studenterna kan det innebära att de missar föreläsningar eller 
obligatoriska aktiviteter vilket ger dem merarbete. För de anställda upplever flera av 
respondenterna att arbetet hopar sig efter frånvaron vilket leder till att de måste arbeta över för 
att hinna ikapp. Vi kan se att den stress och frustration som ofta hänger samman med 
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sjukfrånvaro eller sjuka barn är ett resultat av att arbets- och familjelivets skilda ideal 
kolliderar.  
 
Att hitta lösningar för att mildra de negativa följderna av egen sjukfrånvaro eller vård av sjuka 
barn borde inom Högskolan i Halmstad prioriteras, både för de anställda och för studenterna. 
Detta skulle kunna vara ett sätt för Högskolan i Halmstad att leva upp till sin 
jämställdhetsplan ”att underlätta för samtliga anställda att kombinera förvärvsarbete och 
föräldraskap” och sin likabehandlingsplan ”att skapa arbetssätt som underlättar för studenter 
med småbarn” (Jämställdhetsplan för Högskolan i Halmstad, 2006).  
 
Utöver problematiken med sjukfrånvaro och sjuka barn är det enbart studenterna som möter 
fler hinder beträffande att kombinera arbete/studier och familj. Några exempel är 
grupparbeten och lördagstentor. I gruppkonstellationer finns det ofta studenter som har 
extrajobb vilket innebär att de vill förlägga sina egenstudier och gruppuppgifter på kvällar och 
helger då det inte finns tillgång till kommunal barnomsorg. Att på Högskolan i Halmstad 
förlägga tentor till lördagar strider mot likabehandlingsplanens mål. 2007 års 
studentbarometer visar dessutom att studenter med barn i mindre utsträckning är nöjda med 
schemaläggning och examinationsformer vilket vi tror hänger samman med att tentor förläggs 
på lördagar. 
Respondenternas tankar om en ideal arbetssituation är i stort detsamma för studenterna och de 
anställda nämligen att kunna styra över sin egen tid och att ha möjlighet till deltidsarbete är 
vad som är det primära. Önskan om deltidsarbete speglar SCB:s tabell för hel- och 
deltidsarbete för kvinnor med barn (2006) som bland annat visar att deltidsarbete är lika 
vanligt som heltidsarbete upp till barnens 4-5 års ålder. Resultatet mellan grupperna avseende 
om hur deras syn på arbete och karriär ändrats sedan de fick barn är helt enhälligt, detta 
innebär för respondenterna i denna studie att familjen alltid kommer att sättas före arbetet och 
att familjen därmed är första prioritet.  
 
6.3 Högskolan i Halmstad som arbetsplats/ lärosäte 
Att bli förälder på Högskolan i Halmstad skiljer sig åt beroende på om personen är studerande 
eller anställd. Studenter har rätt till studieuppehåll vilket samtliga respondenter i 
studentgruppen var medvetna om. Hos de tillfrågade studenterna som hade fått barn under 
studietiden var uppfattningen att de från lärare fått ett positivt bemötande. Flera av 
respondenterna hade däremot mött studievägledare som haft en negativ inställning till att 
skaffa barn under pågående studier och som målat upp problem kring att ta studieuppehåll. En 
respondent upplevde att hon blivit direkt motarbetad av studievägledaren när en individuell 
planering skulle göras. 
 
De anställda i vår undersökning berättar alla att de har en mycket positiv bild av att bli och att 
vara förälder på Högskolan i Halmstad. Samtliga kände till och hade erfarenhet av att 
arbetsgivaren kompenserar inkomstbortfaller vid föräldraledighet med 10 %. Detta uppfattas 
av respondenterna som mycket generöst av arbetsgivaren. Samtliga respondenter i denna 
grupp upplever Högskolan i Halmstad som en bra arbetsplats att vara förälder på och att de 
möts av en positiv attityd till att kombinera arbete och familj. Eftersom möjligheterna att 
kombinera arbete med familj och fritid enligt Annika Härenstam (1999) är mycket väsentliga 
för hälsa och livskvalitet borde Högskolan i Halmstad ur detta perspektiv vara nöjda.  
 
Samtliga respondenter i båda grupperna var medvetna om att det finns eller borde finnas en 
jämställdhetsplan på Högskolan i Halmstad men ingen var insatt i eller hade någon kunskap 
om dess innehåll. Vi anser att det är synd att så viktiga dokument som likabehandlingsplan 
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och jämställdhetsplan inte är mer spridda eller omtalade bland studenter och anställda då det 
innebär att färre personer kan reagera om dokumenten inte efterlevs. Detta borde påverka 
utvecklingen av skolans jämställdhetsarbete negativt.  
 
6.4 Krav 
Lisbeth Bekkengren (2002) menar att föräldrar inte helt kan frigöra sig från att de är 
förvärvsarbetande och på motsvarande sätt kan de som förvärvsarbetande inte fullständigt 
koppla bort att de är föräldrar. Hon menar att det handlar om att man som individ intar 
positioner och är aktör på olika arenor, som till exempel hemmet och arbetet. Svårigheterna 
ligger i att tillgodose alla krav och förväntningar som riktas från de olika arenorna. Därmed 
blir någon typ av gränsdragning mellan positionerna nödvändig om individen skall kunna 
hantera de motstridiga kraven. Vår tolkning av resultatet är att de flesta respondenter, både 
studenter och anställda, har problem med krav och gränsdragningar. Exempel på detta är att 
samtliga respondenter säger att de är trygga i sin föräldraroll och känner att de räcker och 
duger till. Det är i kombinationen mellan arbete och familjeliv som kraven och konflikterna 
uppstår till exempel att arbetet eller studierna inte tar alltför mycket tid eller. För studenterna 
med barn upplevs även den ekonomiska situationen familjen befinner sig i som följd av att de 
lever på studiemedel som kravfylld. Det innebär att partnerns arbete prioriteras och anses 
viktigare än studierna då det är hans lön som till stor del försörjer familjen. Vi kan med detta 
än en gång konstatera att den ekonomiska situationen för studerande med hemmavarande barn 
är en faktor som påverkar dem negativt i många olika sammanhang. 
 
6.5 Stöd 
Stöd till småbarnsfamiljer ifrån föräldrar och svärföräldrar har under åren förändrats. Dagens 
mor- och farföräldrar är fortfarande ofta yrkesaktiva vilket innebär att deras stöd till sina barn 
och barnbarn begränsas. Respondenternas stöd i vardagsliver varierar och beror dels på vad 
som nämnts ovan eller på geografiska faktorer. Graden av stöd påverkar dock respondenternas 
förmåga att kombinera arbete eller studier med familjelivet.  
 
I undersökningen Nontraditional female students with children (O’Brian & Quimby, 2006) 
visar resultatet att de kvinnor som har ett gott socialt nätverk och stöd inte visar tecken på 
dålig självkänsla eller psykologisk stress och att det är detta som styr hur de uppfattar sin 
situation beträffande att finna balans mellan sina dubbla roller. Utifrån vårt resultat i denna 
studie stödjer vi O’Brian & Quimbys teori om att stöd och socialt nätverk har stor betydelse 
för individens självkänsla och psykologiska stress men vi vill tillägga att även individens 
upplevda krav från sig själv eller sin omgivning i stor grad påverkar respondenternas 
upplevelse av att balansera studier och familj samt upplevd psykologisk stress.  
 
6.6 Framtid 
För studenterna är en ekonomisk förändring en viktig aspekt för framtiden. Att börja arbeta 
efter studierna och att få en egen inkomst som bidrar till familjens försörjning är viktigt och 
innebär även en större trygghet för respondenterna. För de anställda på Högskolan i Halmstad 
är önskan och förhoppningarna att deras arbetssituation blir lite lugnare så att de bättre hinner 
med sina arbetsuppgifter. Samtliga respondenter bland de anställda önskar sig även att arbeta 
deltid både nu och i framtiden. Några önskar även att deras partner skall gå ner i arbetstid. Att 
flera av kvinnorna tycker att det är önskvärt att både de själva och partnern går ner i arbetstid 
är intressant då det inte speglar hur deltidsarbete hittills är fördelat mellan könen. Den senaste 
statistiken från SCB (2006) säger att det är23 % kvinnor och 6 % män som arbetar deltid, 
50 % -75 %. Resultatet i vår studie skulle kunna peka på att framtidens fördelning kring 
arbetstid kommer att bli jämnare. 
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6.7 Förändringsförslag 
De förändringsförslag som skulle underlätta för respondenter anställda på Högskolan handlar 
om åtgärder som lättar deras arbetsbörda. Det är återigen problematiken kring sjukfrånvaro 
och vård av sjuka barn och den ökade arbetsbelastningen som följer som kräver avlastning 
enligt respondenterna. Förslag från lärare/forskare är att utöka antalet amunensanställda, 
vilket innebär en extra resurs som har som uppgift att sköta diverse arbetsuppgifter, till 
exempel rättning av tentor, skriva ut mötesprotokoll eller andra administrativa sysslor som tar 
mycket tid för dem. En lärare/forskare efterfrågar även tydligare ledarskap och organisation så 
att enskilda avdelningar kan samarbeta bättre och bli effektivare. Detta tycker vi verkar vara 
en god idé då vi vid flera intervjutillfällen fått intryck att respondenter är ensamma i sin 
arbetssituation. 
 
Frånvaro på grund av sjuka barn är även ett problem för studenter med barn. En respondent 
föreslår att föreläsningsmateriel, handouts eller läshänvisningar skall finnas tillgängliga på 
Internet i efterhand. 
 
Bland studenterna var kritiken till Studentkåren massiv och de tyckte inte att kåren idag 
gjorde någonting som de som föräldrar har någon glädje av. Exempel på hur detta skulle 
kunna förändras är att ordna aktiviteter som vänder sig till familjer. Idag anser respondenterna 
att de flesta aktiviteter handlar om fester och alkohol.  
 
Respondenterna hade dåliga erfarenheter av att få scheman i tid och tycker att detta borde vara 
en rutin som Högskolan i Halmstad skulle klara av att hantera bättre med tanke på att det finns 
riktlinjer för när scheman skall finnas tillgängliga. Sena scheman skapar ofta problem och oro 
för studenter med barn.  
 
Tentor som schemaläggs till lördagar är också ett förändringsförslag från de respondenter som 
förenar studier med barn. För författarna har lördagstentorna på Högskolan i Halmstad i 
allmänhet och på sektionen för Hälsa och Samhälle i synnerhet blivit en gåta. Det framgår 
tydligt i skolans egna dokument, likabehandlingsplanen, att examinationer om möjligt inte 
skall förläggas till helger eller kvällar för att skapa förutsättningar att kunna förena 
föräldraskap och studier samt att rutiner skall tas fram för detta ändamål. Att tentorna 
fortfarande schemaläggs på lördagar strider alltså mot likabehandlingsplanen vilken prorektor 
ansvarar för. Vi anser även att detta är något som Studentkåren borde reagera på.  
 
Grupparbeten är ofta ett hinder för studenter med barn. Trots det har ingen av respondenterna 
bland studenterna någon idé om hur det skulle kunna förändras. Författarnas egna erfarenheter 
är att grupparbeten ofta skapar problem och konflikter då även studenter utan barn kräver att 
hänsyn tas till extrajobb eller fritidssysselsättningar. Frågan vi ställer oss är om det skulle vara 
möjligt att schemalägga grupparbeten? Det skulle enligt vår uppfattning vara mycket 
intressant att testa schemalagda grupparbeten i en kurs och sedan utvärdera försöken.  
 
 
7 Författarnas reflektioner 
Situationen för respondenterna handlar mycket om att pussla i sin vardag för att finna en 
balans mellan arbets- och familjeliv och att det är just pusslandet samt gränslöshet mellan 
arbete och övrigt liv som skapar stress för dem. Detta stämmer helt överens med Bekkengrens 
och Härenstams studier om att de motstridiga kraven från arbetets och familjens sfärer skapar 
stress och oro.  
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Normen kring moderskap och att kvinnan skall ta det största ansvaret för hem och familj 
tycker vi lämnar avtryck hos respondenterna. Chodorow talar om kvinnans starka 
känslomässiga band med sina barn och att kvinnors deltagande i arbetslivet kan skapa 
motsättningar och spänningar för henne själv. Vi anser att vårt resultat pekar på att den 
traditionella normen kring moderskap påverkar respondenterna och att det kan vara en källa 
till psykisk stress. 
 
Respondenterna har genom intervjuerna själva tagit upp förändrings och förbättringsförslag 
på Högskolan i Halmstad som kan underlätta kombinationen av arbete eller studier med 
familjeliv, till exempel att: 
 

• Ha bättre framförhållning med schemaläggning. 
• Upphöra med tentor på lördagar. 
• Lätta den extra arbetsbörda som följer frånvaro på grund av sjuka barn för såväl lärare 

som studenter. 
 
Vår uppfattning är att Högskolan i Halmstad lyckas bättre med att skapa förutsättningar för de 
anställda än för studenterna att kombinera arbetet/ studierna med familj men att det finns 
mycket som skulle kunna förbättras för båda grupperna. Under arbetets gång och tillsammans 
med teorier och tidigare forskning har vi funderat över egna förslag som kan förändra och 
förbättra både studenters och anställdas villkor på Högskolan i Halmstad avseende att 
balansera arbete/ studier med familj.  

 
• Att inom programmen ser över kurslitteraturen. Vi tror att det i vissa fall kan finnas 

möjligheter att använda samma litteratur och att en boks olika kapitel kan användas 
vid olika tillfällen eller kurser inom samma huvudämne. Exempelvis skulle samma 
metodbok kunna återkomma vid flera tillfällen under ett program istället för att ha 
många olika som övergripande berör samma sak. Detta skulle kunna innebära en 
ekonomisk lättnad för alla studenter. Detta skulle dessutom innebära besparningar ur 
ett miljöperspektiv. 

 
• Att arbeta fram ett startkompendium för nya studenter på skolan där bland annat 

Högskolan i Halmstads jämställdhetsdokument och likabehandlingsplan återfinns. 
Detta skulle kunna bidra med att sprida kunskap kring dessa områden samt verka för 
att hålla jämställdhetsfrågorna aktuella.  

 
• Att Studentkåren vid Högskolan i Halmstad reagerar och agerar på att studenter med 

barn är en stor grupp vars intressen och frågor hittills negligerats. Detta arbete bör få 
hög prioritet och stora resurser. 

 
• Föräldraperspektivet har blivit en del av Studentbarometern men saknas i 

Personalbarometern på Högskolan i Halmstad. Då Personalbarometern har som syfte 
att kartlägga arbetsförhållanden med särskild inriktning på den psykiska och sociala 
arbetsmiljön och organisationen, samt på kvalitetsfrågor anser vi att avsaknaden av 
föräldraperspektivet missar att belysa de villkor som anställda med små barn har.   

 
Högskolan i Halmstad är som lärosäte en mångfacetterad arbetsplats. Inom samma 
organisation finns anställda med mycket varierade yrkesområden och arbetsuppgifter samt 
studenter med olika bakgrund, förutsättningar och ambitioner. Att anställda och studenter 
dessutom omfattas av olika lagstiftningar gör arbetet med jämställdhet, likabehandling, 
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arbets- och studieförhållanden samt kvalitetsarbete omfattande och komplext. Genom att visa 
på vilka förutsättningar och problem anställda och studenter med barn har förbättras 
möjligheterna att arbeta fram rutiner och dokument som främjar mångfald och 
tillgängligheten på Högskolan i Halmstad och som bidrar till en föredömlig och högkvalitativ 
arbetsmiljö. Med visionen om ett livslångt lärande där individen återkommer till lärosäten 
under hela sitt yrkesliv för utbildning är det viktigt att skapa goda förutsättningar för alla 
studenter, oavsett ålder, familjesituation eller andra förutsättningar. 
 
Den nya regeringen har som förslag att första juli 2008 införa en jämställdhetsbonus i 
föräldraförsäkringen. Bonusen syftar till att föräldrarna skall dela mer lika på föräldradagarna 
(Wallberg, 2007). Regeringen har även som förslag att införa en ny sammanhållen 
diskrimineringslag som kommer att innebära att arbetsgivare skall upprätta en 
likabehandlingsplan som bland annat innebär att de skall underlätta för anställda att förena 
arbetsliv och föräldraskap (Iseskog, 2007). Möjligen kan detta leda till ökad jämställdhet och 
till att kvinnor i större utsträckning deltar i arbetslivet som Chodorow menar. Lagförslagen 
skulle även kunna bidra till att öka kvinnors chanser till en likvärdig karriär- och 
löneutveckling som männen samt leda till bättre balans i livet. 
 
Om lagförslagen införs och implementeras anser vi att vidare forskning kring möjligheterna 
att kombinera arbete och familj blir viktig och intressant. 
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Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Ålder 
• Yrke/ program 
• Partners sysselsättning och i vilken omfattning 
• Antal barn i åldrarna……. 

 
Familjesituation 
 

• Hur ser arbets- och ansvarsfördelningen ut i din familj? 
• Hur har ni fördelat föräldraledigheten? Varför? 
• Vem är oftast hemma med sjuka barn? Varför? 
• Vad har ni för barnomsorg? Hur mycket? 
• Hur skulle den ideala familjesituationen se ut för dig? 

 
Studier/Arbete 
 

• Hur mycket studerar/arbetar du? 
• Berätta om din arbetsplats och dina arbetsuppgifter 
• Varför studerar/arbetar du? 
• Hur kombinerar du studierna/arbetet och föräldrarollen? 
• Tycker du att det går att förena studie-/arbetsliv och familjeliv? Förklara? 

Motivera? 
• Upplever du några hinder i arbetet/ studierna som du kopplar samman med din 

livssituation? 
• Tycker du att tiden räcker till för både studier/arbete och familj? Förklara? 

Motivera? 
• Har din syn på arbete och yrkeskarriär förändrats sedan du fick barn? 
• Hur ser den ideala arbetssituationen ut för dig? 

 
Arbetsgivaren 
 

• Har arbetsgivaren någon uttalad policy när det gäller föräldraledighet som du 
känner till? 

• Hur uppfattar du den i så fall? 
• Känner du till företagets jämställdhetsplan? Vad anser du i så fall om den? 
• Hur uppfattar du att din arbetsgivare ser på familjeliv och föräldraledighet i 

kombination med arbete? 
 
Krav/Förväntningar 
 

• Vilka krav har du på dig själv som yrkesarbetande/studerande 
kvinna/mamma? 

• Vilka förväntningar på dig känner du från din familj? 
• Vilka förväntningar på dig känner du från din arbetsgivare/högskola? 



 
Stöd 
 

• Känner du att du har gott stöd från din omgivning när det gäller att kombinera 
familj och arbete? 

• Från vem?/vilka? 
• Hur?/på vilket sätt? 
• I hur stor utsträckning? 

 
Fritid 
 

• Vad gör du på din fritid? 
• Vem ansvarar för barnens aktiviteter? Varför? 
• Har du och din partner lika mycket tid till aktiviteter? 

 
Framtid 
 

• Vad har du för tankar om framtiden vad det gäller: 
• Familjen/Hemmet. 
• Arbete/Studier. 
• Karriär. 

 
Förändringar 
 

• Vad skulle kunna förändras/ förbättras för att underlätta för studenter med 
barn. 



Bilaga 2 
 
Hej.  
Vi är två studenter som skriver C-uppsats i Arbetsvetenskap och som har valt att titta 
på hur det är att vara student eller anställd vid Halmstad högskola i kombination med 
att vara småbarnsmamma. 
Med utgångspunkt i den livspusseldebatt som så ofta diskuteras idag vill vi ta reda på 
hur småbarnsmammor inom Högskolan i Halmstad hanterar sin studie/arbetssituation. 
Genom att få en djupare förståelse kring vilka förutsättningar de har samt om de 
möter några hinder och svårigheter samt vad som driver dem och hur de gör sina 
val/prioriteringar så är vår förhoppning att kunna kartlägga kombinationen mellan 
karriär och familj. 
Med tanke på forskningsområdet har vi bestämt oss för att göra en kvalitativ 
undersökning, det vill säga intervjuer, detta för att skaffa oss en djupare förståelse för 
ämnet. 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av bandspelare. Intervjuerna 
anonymiseras så att ingen annan än vi kan göra kopplingar mellan respondenten och 
intervjumaterielet. Om du kan tänka dig att vara med så meddela oss om en dag och 
tid som passar dig. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca en timma och 30 
minuter.  

Med vänliga hälsningar, 
Karin Bengtsson & Susanne Rückert. 
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