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Abstrakt                          

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur föräldrar från postsovjetiska länder som har flyttat till 

Sverige uppfattar begreppet jämställdhet, hur uppdelningen av deras vardagssysslor ser ut, hur 

deras medvetenhet kring det jämställdhetsarbete som förskolan enligt läroplanen ska utföra ser 

ut samt om deras uppfattning om begreppet är likadan med vad Läroplanen för förskolan säger.    

I studien intervjuades fyra föräldrar från två postsovjetiska länder, resultatet analyserades med 

hjälp av fenomenografisk ansats. I resultatet framkom det att föräldrarnas uppfattning om 

begreppet jämställdhet kan vara helt annan än den som står i Läroplanen för förskolan. De 

föräldrar vars uppfattning om jämställdhet skiljde sig från den svenska uppfattningen menade 

att jämställdhet är ett påhittat problem eftersom kvinnor och män har lika rättigheter i ett 

modernt samhälle, dock skyldigheterna är olika och det är biologiska skillnader som ligger till 

grund för det. Främst syns det i hushållsysslornas fördelning där den traditionella 

arbetsfördelningen finns kvar. Alla informanter var välmedvetna om att det är en stor skillnad 

mellan hur jämställdhetsarbetet ser ut i Sverige och hur det var i deras respektive länder. Ingen 

av de intervjuade föräldrarna visste vilka jämställdhetsmål som finns i Läroplanen för förskolan, 

inte ens alla visste att det finns ett dokument som styr förskolans verksamhet. Man kan dra 

slutsats att föräldrar från postsovjetiska länder med en annan uppfattning om jämställdhet, utan 

intresse för jämställdhetsfrågor samt bristande samverkan mellan förskola och hem, istället för 

att stödja och komplettera förskolans uppdrag kan motverka förskolans jämställdhetsarbete.  
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Abstract 

 

The aim of this study is to find out how parents from former soviet republics who emigrated to 

Sweden understand the concept of gender equality, how their distribution of daily chores looks 

like, how their awareness about gender equality work, which the pre-school should be carrying  

out according to the curriculum, looks like and if their understanding of gender equality concept 

is the same with the pre-school curriculum. In this study there were interviewed four parents 

from two former soviet republics. The result was analyzed by phenomenographic approach. The 

result  showed that the parents’ understanding of gender equality concept could be completely 

different from what the pre-school curriculum means. Those parents who didn’t  agree with the 

pre-school curriculum description of gender equality meant that the concept of gender equality 

was a made-up problem, because men and women have the same rights in a modern society, but 

their obligations are different and that depends on biological differences. It is foremost visible in 

distribution of daily chores where the traditional chores distribution hasn’t changed. All the 

parents were aware of the huge difference between the work being done in Sweden in matter of 

gender equality and how it was in their countries of origin. None of the parents knew what 

gender equality aims are in the curriculum for the pre-school. Not even every one of them knew 

about the existence of such document. The conclusion is that parents from the former soviet 

republics, with a different understanding of gender equality and insufficient cooperation 

between the pre-school and the families, instead of supporting and supplementing the pre-

school’s mission are counteracting the pre-school’s gender equality work.  
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1. Inledning 
 

 

”När jag var sju år gammal skrev jag ett brev till dåvarande Sovjetunionens 

generalsekreterare där jag ställde en fråga: ’Varför kan man inte köpa ett ryskt- 

armeniskt ordbok i Armenien?’ och skickade det till Moskva. Nästa dag fick min 

pappa ett brev från KGB med konstiga stämplar på kuvertet och där det stod att 

han kunde vända sig till Armeniens kulturminister för att lösa problemet.”   

 

Detta är en berättelse som jag hörde av en armenisk bekant. Visst är det roligt när en liten pojke 

kunde komma på att skriva ett brev till landets ledare dock när jag hörde den berättelsen 

reagerade jag på att svaret på pojkens brev var adresserat bara till hans pappa och inte till båda 

föräldrar och att bara pappan uppmanades vända sig till kulturministern. Jag började undra 

varför det var så. Hade kvinnor och män olika roller i familjen och i samhället? Hur förhöll de 

sig till jämställdhet då?  Min bekant svarade att han aldrig hade tänkt på det och att ingen annan  

hade frågat det eftersom det sovjetiska samhället var ”jämställt” i allt . Därför blev det intressant 

för mig att utforska hur människor som är födda i Sovjetunionen resonerar kring begreppet 

jämställdhet idag, när de är vuxna, har egna barn och har flyttat till Sverige, som ur ett 

internationellt perspektiv har nått långt med jämställdhetsarbetet,  där jämställdhet är ett av de 

grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på och där man börjar jobba med 

jämställdhetsfrågor redan på förskolan.  

 

I svenska ”Läroplan för förskolan” betonas vikten av att främja jämställdhet mellan könen samt 

att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Vilken uppfattning om jämställdhet har 

föräldrar från postsovjetiska länder och hur ser deras medvetenhet ut kring det 

jämställdhetsarbete som förskolan enligt läroplanen ska utföra? Är deras uppfattning om 

jämställdhet lik med den som Läroplanen säger eller har de en annan uppfattning som kanske 

istället för att stödja förskolans jämställdhetsuppdrag kommer att bromsa eller motverka det?  

Med mitt arbete vill jag även belysa mångfaldighet av tankar samt väcka intresse att undersöka 

dessa frågor närmare. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur föräldrar från postsovjetiska länder resonerar kring 

begreppet jämställdhet, hur de värderar det och om deras uppfattning av begreppet är likadan 

med vad läroplanen för förskolan säger. Mina forskningsfrågor är: 

 

1) Hur föräldrar uppfattar begreppet jämställdhet? 

2) Hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut ur ett jämställdhetsperspektiv?  

3) Hur ser föräldrarnas medvetenhet ut kring det jämställdhetsarbete som förskolan enligt 

läroplanen ska utföra?  

4) Skiljer sig deras uppfattning om jämställdhet med vad Lpfö rev 2010 säger? 

3. Bakgrund 
 
För att få en bättre förståelse om informanternas bakgrund vill jag först ta upp lite fakta om 

Sovjetunionens historia, redovisa för vilken ställning kvinnor hade och vilka värderingar lades i 

barnens uppfostring i Sovjetunionen.  

 

Därefter ska jag reflektera kring begreppet ”jämställdhet”, vad den svenska läroplanen för 

förskolan säger om jämställdhet och redovisa för vad som anses med traditionella könsroller och 

könsmönster i Sverige.  

 

3.1 Mycket kort översikt över Sovjetunionens historia  
 

Om man öppnar Shestakovs (1937) lärobok kan man läsa att Sovjetunionen är ”det största 

landet i hela världen”  och att den är så stor att i ”norr finns det evig is” och  ”i syd under 

sommar är det så varmt att apelsiner och citroner mognar och växer te och bomull” (s.4). 

Socialistiska rådsrepublikernas union (på ryska Союз Советских Социалистических 

Республик) har bildats genom att  Ryska SFSR har enats med de Ukrainska, Vitryska och 

Transkaukasiska SSR den 30 december 1922. Landet bestod av 15 republiker som formellt var 

självständiga. Dessa republiker var: Armeniska SSR, Azerbajdzjanska SSR, Georgiska SSR, 

Estniska SSR, Kazakiska SSR, Kirgiziska SSR, Lettiska SSR,  Litauiska SSR, Moldaviska SSR, 

Ryska SFSR, Tadzjikiska SSR, Turkmenska SSR, Ukrainska SSR, Uzbekiska SSR  och 

Vitryska SSR(Skott, 2009). Enligt Persson (2011) var Sovjetunionen grundad i ”marxismens 

kollektivism” (s. 29). 

 

Den första officiella ledare i Sovjetunionen blev Vladimir Iljich Uljanov (Lenin) som dog 1924 

och Lenin-kulten satt fart, som enligt Persson (2011) var paradoxalt att personkulten kunde 

uppstå i Sovjetunionen överhuvudtaget. Hon skriver att Lenins statyer restes över hela 

Sovjetunionen samt Lenin-citat och citat om Lenin kunde man se överallt. Skott (2009) 

redovisar att Lenins efterträdare blev Josef Stalin som var vid makten 1924- 1955 och som 1929 

inledde den stora kollektiviseringen av jordbruket som ledde till svältkatastrof. Författaren 

skriver vidare att samma år antogs en resolution om en andra ”genomgripande utrensning” och 

att mellan åren 1934- 1939 ägde ”den stora terrorn”  rum där miljoner oskyldiga människor blev 

dödade. År 1941 bröt Andra Världskriget ut som tog slut år 1945 med sovjetisk seger och enligt 

Skott Sovjetunionens förluster i kriget har sagts vara mer än 20 miljoner människor dock är det 

fortfarande oklart hur många miljoner människor som blev offer för Stalins terror. Efter Stalins 

död blev Nikita Chrusjtjov partiets ”förstesekreterare”, han var vid makten mellan åren 1953- 

1964. Chrusjtjovs politik var bl.a. att avslöja Stalins brott. Och då menar Persson (2011) att 

bland annat togs alla Stalinsstatyerna bort. Vidare berättar Skott (2009) om att under den tiden 

höjdes levnadsstandarden och jordbruksbefolkningen fick det lite bättre. Rymdkapplöpningen 

började, Sovjetunionen skickade upp sin första rymdfarkost  1957 och 1961 skickades den 



 

3 

 

första bemannade rymdfarkosten upp med Jurij Gagarin ombord. Chrusjtjov störtades 1964 och 

Leonid Brezjnev kom till makten. Brezjnevs epok varade i arton år och kallades för 

”stagnationsåren”. Stalinismen fortsatte att släppa sitt grepp, tjänstefel ledde inte längre till 

dödstraff och korruptionen växte. Efter Brezjnevs död 1982 blev Jurij Andropov ledare som 

efter ett år och tre månader vid makten dog 1984. Han efterträddes av Konstantin Tjernenko 

som dog 1985. Både Andropov och Tjernenko hann inte göra några stora reformer på grund av 

att de var vid makten så kort tid. Michail Gorbatjov kom till makten 1985. Han inledde en kamp 

mot alkoholen och lanserade begreppen ”ökat tempo” (uskorenije), ”öppenhet” (glasnost) och 

”omdaning” (perestrojka) (Skott, 2009, s. 243). Under vintern 1990-91, våren och sommaren 

1991började de baltiska staternas frihetskamp, strävan efter självständighet hos övriga 

republiker och Gorbatjovs försök att hålla Sovjetunionen levande var tydliga täcken på den 

kommande kollapsen. Efter ett kuppförsök i augusti 1991 försvagades Gorbatjovs position 

ytterligare. En republik efter en annan förklarade sig självständiga och Sovjetunionen upplöstes 

1991 (Skott, 2009, s. 297). 

 

Det var en kort översikt över Sovjetunionens historia. Eftersom fokus i mitt arbete ligger på hur 

föräldrar från postsovjetiska länder uppfattar begreppet jämställdhet ska jag i nästa avsnitt se 

över vilken ställning kvinnor hade under Sovjettiden. Jag ska inte ta i beaktelse i vilken riktning 

jämställdhetsarbetet har gått i Ryssland och Armenien efter att Sovjetunionen upplöstes då det 

inte är relevant i min studie.   

3.1.1 Kvinnans roll under Sovjettiden 

 
Eftersom jag i ett av avsnitten ska gå igenom vad som anses med traditionella könsroller och 

könsmönster i Sverige tycker jag att det är viktigt att ta upp även vilken ställning kvinnor hade i   

Sovjetiska länder för att synliggöra likheter och skillnader i uppfattningen om vad som kan 

menas med ”traditionella” könsroller och könsmönster. Det är också viktigt att poängtera att 

trots att Sverige, Ryssland och Armenien historiskt sätt tillhör olika kristendomsinriktningar har 

de en gemensam kristen värdegrund som baserar sig på Bibeln där kvinnor och män spelar olika 

roller. Till exempel Bibeln säger i Efesierbrevet 5:22-24 (LB): ”Ni hustrur måste ställa er under 

era mäns ledning” eller ” Därför ska ni hustrur villigt lyda era män i allt” (www.bibelinfo.com). 

Därför tycker jag att det är rimligt att se över vilken roll kvinnor fick under Sovjettiden då 

religion var förbjuden och en ny ideologi utvecklades.     

 

Jag vill börja med Carlbäcks (2007) kommentarer. Hon menar att i Sverige i allmänhet betraktas 

relationer mellan könen i postsovjetiska länderna som något ”som ligger långt ifrån dagens 

svenska jämställdhetsnorm” (s.1). Samtidigt påpekar hon att Sovjetunionen under decennierna 

efter andra världskriget  kunde ”uppvisa världens högsta andel kvinnor inom arbetskraften och 

ett omfattande nätverk av offentlig barndagvård” (s.1). Carlbäck understryker att tack vare 

sovjetiska reformer kunde deras normer ses som förebild  men om man tittar på slutet av 1900-

talet då är det Sverige med sina normer för relationerna mellan könen ”som blivit den 

intressanta förebilden för omvärlden” (s.2). Eftersom syftet med mitt arbete inte är att analysera 

orsaker som ledde till det utan vill jag i det här avsnittet visa hur jämställdhetsarbetet gick till i 

Sovjetunionen då vill jag ta upp några citat från Lenins (1919) „Det stora initiativet“ för att visa 

vilken ställning kvinnor hade innan Sovjetunionen bildades:  

  
  Låt oss ta kvinnans ställning. /.../. Vi har bokstavligt talat inte lämnat kvar sten på sten av de gemena 

lagar som berövade kvinnan rättslig jämlikhet, som begränsade möjligheten till skilsmässa och 

förknippade den med motbjudande formaliteter, som inte erkände de så kallade oäkta barnen, lagarna 

om efterforskandet av dessas fäder osv. - lagar av vilka det till bourgeoisiens och kapitalismens skam 

finns kvar otaliga kvarlevor i alla civiliserade länder. Vi har tusenfaldig rätt att vara stolta över det 

som vi uträttat på detta område. /.../ 

Kvinnan fortsätter att vara en hemslavinna trots alla befrielselagar, ty hemsmåhushållningen trycker 

ner, kväver, fördummar, förnedrar henne, fjättrar henne vid köket och barnkammaren, ödslar bort 

hennes arbetskraft på ett nästan barbariskt improduktivt, småskuret, enerverande, fördummande, 

nedtryckande arbete. Den verkliga befrielsen för kvinnan, den verkliga kommunismen kommer att 

börja först när en masskamp (ledd av proletariatet i besittning av statsmakten) mot denna 

http://www.bibelinfo.com/
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hemsmåhushållning börjar eller när denna, rättare sagt, i massomfattande skala ombildas till 

socialistisk storhushållning. 

 

Sedan föreslår Lenin (1919) att bygga allmänna matsalar, barndaghem och barnträdgårdar 

för att “befria kvinnan“ och “verkligen minska och upphäva hennes bristande jämlikhet 

med mannen ifråga om rollen i den samhälleliga produktionen och i samhällslivet“. 

Persson (2011)  påstår att under Sovjettiden var kvinnofrågan djupt ideologiserad  och 

frågor om kvinnans frigörelse och jämställdhet med mannen rent formellt löstes fort. År 

1918 infördes rösträtt för kvinnor och en ny äktenskaps- och familjelag.  Carlbäck (2002) 

kommenterar att äktenskaps- och familjelag i praktiken innebar att, för att äktenskapet 

skulle räknas som giltigt skulle man registrera sig hos de civila myndigheterna och inte i 

kyrkan som förut. Det blev lättare att ta ut skilsmässa då man inte behövde längre ange 

något skäl, inom- och utomäktenskapliga barn jämställdes med varandra och det stred 

med kyrkans syn på äktenskapet som ”heligt och oupplösligt förbund” (s. 79). 

 

Persson (2011) fortsätter att år 1919 hade det bildats en särskild avdelning för kvinnofrågor 

(zjenotdel) inom Kommunistpartiet och den var omstridd redan från början eftersom ”det ansågs 

ideologiskt tvivelaktigt att det skulle finnas särskilda orättvisor för kvinnor som inte kunde lösas 

inom ramen för klasskampen och proletariatets diktatur” (s. 54). Författaren menar att kvinnor 

sågs som ”ideologiskt opålitliga, som bakåtsträvare och lätta att manipulera av ”klassfienden” 

(ss.54-56).  År 1930 hade Kommunistpartiet fastslagit att kvinnofrågan var löst och upplöste 

den särskilda avdelningen för kvinnor. Därför kunde inte sovjetiska forskare i sin forskning utgå 

ifrån att kvinnofrågan fanns kvar och därför all forskning som bedrevs i anknytning till 

kvinnans ställning handlade mest om arbetarklassens utveckling. Persson menar att ”trots den 

vackra retoriken om kvinnans frigörelse och jämställdhet var området i det närmaste tabubelagt 

för forskningen under sovjetperioden” (s. 53). Även Akimova (2005) understryker att under 

sovjetperioden inte erkändes diskriminering av kvinnor. Persson (2011) fortsätter att  i 1936 års 

konstitiotionen fastslogs att kvinnan i Sovjetunionen var jämställd med mannen. Akimova 

(2005) betonar att med denna lag blev kvinnas status lika med mannens status och att det var ett 

stort steg mot förståelse att kvinna och man ska vara jämställda i alla områden. Här vill jag ta 

upp en intervju som du Plessix Gray (1991)  gjorde med en manlig georgisk gynekolog, när hon 

frågade honom om det förekom diskriminering av kvinnliga gynekologer i Sovjet, då enligt 

henne svarade han att det gjorde det och att ”ju intelligentare kvinnan är, i desto högre grad 

föredrar hon att bli behandlad av manliga läkare, därför att det är ofrånkomligt faktum att våra 

bästa specialister är män. Som ni vet är över 75 procent av alla läkare i Sovjetunionen kvinnor, 

men de arbetar helt enkelt inte tillräckligt effektivt. Ett barn blir sjukt, man tar ledigt några dar, 

och mer ledighet när nästa barn föds, de halkar efter i sin forskning…” och sedan påstod 

doktorn att ”kvinnans främsta uppgift är att ta hand om sin familj” och att han skulle inte godta 

några kvinnor i sin personal (ss. 23- 24). Man kan se att diskriminering på grund av kön 

förekom i Sovjetunionen och att det snarare ansågs som en ”norm” än diskriminering.  

 

Under hela sovjetperioden modifierades familje- och äktenskapslagar, som först år 1926 

likställde sambo och gifta med varandra vilket förändrades år 1944. Först var det lättare att 

skilja sig sedan blev det svårare eftersom under och efter det andra världskriget blev politikens 

syfte att främja familjen och uppmuntra folk att skaffa fler barn. Därför även aborter, som först 

var tillåtna,  blev förbjudna av andra än medicinska skäl när år 1936 gick en ny familje- och 

äktenskapslag igenom. Från och med 1955 blev det återigen lättare att göra aborter och skilja 

sig.  

 

Carlbäck (2007) kom fram till att på 1960-talet en mycket större andel ryska kvinnor arbetade 

utanför hemmet till skillnad från svenskorna och att i sovjetryska pressen var ”den 

förvärvsarbetande modern ett självklart ideal” medan i Sverige som ett ideal ansågs en 

hemmafru. Hon understryker att trots att många sovjetiska kvinnor arbetade inom traditionellt 

manliga verkstadsindustrin, arbetade de oftast i positioner som var mer underordnade och fick 

sämre betalt, ungefär 70% av mannens lön. Enligt Persson (2011) sa politbyråmedlemmen 

Galina Semjonova (1990) i en intervju att ”det är bestickande för Sovjetunionen som har skickat 
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ut det första kvinnliga sändebudet i världen och sänt ut den första kvinnan i världsrymden aldrig 

hade någon kvinna på en riktig tung politisk post” (s.63). Man kan dra slutsats att kvinnors 

andel på de högre maktnivåer inte var alls jämställd.  

 

Det är svårt att dra en gemensam slutsats för vilken ställning kvinnor hade under Sovjettiden 

eftersom den här frågan var djupt ideologiserad och forskare inte kunde forska kring 

jämställdhetsfrågor då det här problemet ”existerade inte”. Från texter ovan framkommer det att 

kvinnor kunde vara  diskriminerade på grund av sitt kön, att deras löner var lägre än männens 

och att det var färre kvinnor som jobbade som chefer. Kvinnans roll i samhället förändrades, 

istället för att vara hemma och uppfostra barn fick kvinnor möjlighet att utbilda sig och arbeta. 

På så sätt blev en arbetande mor en ideal som ledde till att kvinnorna blev oftast 

dubbelarbetande: hemma hade de samma uppgifter som förr i tiden plus att de fick göra 

arbetsuppgifter på jobbet. Dessutom hävdar Carlbäck (2007) att ”ett önsketänkande om att 

kvinnan skulle ta vårda också männen” kom först under sent 1980-tal och som belastade 

kvinnor ännu mer (s.24). 

3.1.2 Uppfostran och förskolor i Sovjetunionen 

 
Eftersom alla mina informanter har hunnit gå klart sovjetisk förskola innan Sovjetunionen 

upplöstes, vill jag i det här avsnittet ta upp lite fakta om sovjetiska förskolor och vilka 

värderingar som lades i barnens uppfostran. 

 
Köhler (1980) menar att det sovjetiska förskolesystemet var ett enhetligt pedagogiskt system 

som gällde för hela landet dock kunde verksamhetens innehåll påverkas av lokala särdrag i 

kultur eller näringsliv. Vidare påstår hon att förskolor betraktades inte bara som förvaring av 

barnen medan föräldrarna arbetade utan också som en pedagogisk institution med klart 

formulerade mål och hur dessa mål skulle uppnås. Till exempel Läroplanen för den sovjetiska 

förskolefostran utgavs första gången redan 1932 och tills Sovjetunionen upplöstes har den 

hunnit bli reviderat några gånger. Köhler skriver att i sovjetiska förskolor fanns det oftast en 

lärare och en assistent på 15- 25 barn samt en sjuksköterska och en läkare var knutna till 

förskola som vanligvisst hade minst 8-10 avdelningar. Hon menar att från och med 1952 fick 

barnen som fyllt 3 år även särskilda lektioner på förskolan som t.ex. ”motorisk träning” eller 

”estetisk fostran” (s. 19) och att barnen, det sista året innan skolstarten, lärde sig läsa och räkna. 

Under 1960- talet skapades ett komplext program som handlade om hur man skulle jobba på 

förskolan som blev obligatoriskt i hela landet. Programmet skapades av ledande forskare och 

pedagoger och 1984 blev det ersatt med en förbättrad version.  

 

Grankin (2003) understryker att under Sovjettiden regeringens politik prioriterade 

kollektivfostran, där familjer hade sekundär betydelse, efter skolan, i barnens uppfostran och 

påverkan på utformning av barnens personlighet. Enligt Köhler (1980) betonade även professor 

Zaporozhets och professor Markova att sovjetiska förskolefostran byggde på marxism-

leninismen och att några av huvudmål var arbetsfostran, fostran i kollektiva egenskaper och 

kärleken till det socialistiska fosterlandet (s.55) Även Loginova och Samorukova (1983) menar 

att det kommunistiska uppfostrans mål var att alla barn skulle vara allsidigt och harmoniskt 

utvecklade och att alla barn skulle få samma fostran med differentiering på grund av kön. Den 

där ”differentiering på grund av kön” är ganska svårt att tolka eftersom det är svårt att hitta 

något om jämställdhetsmål i sovjetiska styrdokument. I den Stora Sovjetiska Encyklopedi kan 

man läsa att utbildning i Sovjetunionen var tät knuten med uppfostran och formering av 

personlighets egenskaper och att  ”Sovjetisk skola skulle inte bara lösa allmänutvecklande 

uppgifter genom att lära barnen om naturutvecklingens lagar, samhälle och tänkande,  

arbetsfärdigheter och kunnande, men också att forma på den grunden kommunistiska syn och 

övertygelse, uppfostra barnen i hög sedlighets, sovjetisk patriotisms och socialistisk 

internationalisms anda” ( Panatjin, u.å). Där står det också att förskolor i tät samarbete med 

familjer förverkligar allsidig och harmonisk barnutveckling och barnuppfostran, bevarar och 

stärker barnens hälsa, lär barnen elementära praktiska färdigheter, kärlek till arbete, tar hand om 
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barnens estetiska uppfostran, förbereder barnen till skolan, lär barnen respektera äldre, älska sitt 

socialistiska fosterland samt sin hembygd (ibid.). Även i Lagstiftningens grunder som 

fastställdes 1973 och som handlade om målet med utbildningen i SSSR där bland annat stod det 

att man skulle förberedda högutbildade, allsidigt utvecklade kommunistisk samhällets byggare, 

som är uppfostrade på marxism-leninismens idéer, fanns det inget som rörde frågor mellan 

kvinnor och män (Abakumov et al., 1974, s. 93). 

 

Det är intressant att när man läser till exempel boken ”Dosjkolnaja pedagogika” 

(”Förskolepedagogik”) av Jadeshko och Sohin (1978) ser man att de tar upp många exempel 

där flickorna leker med dockor eller ”mamma-pappa-barn” och pojkar leker ”gränsbevakarna” 

eller andra lekar med militär karaktär. Det verkar att bara i didaktiska läromedel man kan hitta 

en liten skillnad mellan hur flickorna och pojkarna uppfostrades. Som jag skrev i föregående 

kapitel var kvinnofrågor i Sovjetunionen djupt  ideologiserade och kanske därför är det svårt att 

hitta något om jämställdhetsarbete på förskolor då det problemet ”inte” fanns. Jadeshko och 

Sohin menar också att det var pedagogernas plikt att hjälpa föräldrar fostra barnen ”rätt” och att 

högkvalificerade lärares karakteristiska drag var bra kunnande av marxism-leninismens teori, 

pedagogisk skicklighet och aktivt deltagande i landets offentliga, politiska liv.   

 

Man kan se att tanken med uppfostran på sovjetiska förskolor var att alla skulle uppfostras lika i 

marxism-leninismens anda dock skulle man ta hänsyn till barnets kön. Det framgår inte från 

statliga dokument hur flickor respektive pojkar skulle uppfostras men betonas att sovjetisk 

skolas mål var att inte bara lära ut ämnen utan också forma barnens personligheter och lära dem 

kärlek till arbete, vara en del av kollektivet samt vara patriot. Det är också intressant att 

pedagogernas syn på barns uppfostran  var viktigare än föräldrarnas och att det var 

pedagogernas plikt att ge föräldrar råd om hur de skulle uppfostra sina barn. Enligt Wiman 

(2010) menar Carlbäck att under det sista sovjetiska decenniet togs de ”traditionella” 

könsrollerna delvis till heders igen och många pedagoger ansåg att flickor och pojkar borde 

uppfostras olika för att förberedda dem till familjeliv.  

 

3.2 Begreppet jämställdhet 
 
Eftersom begreppet jämställdhet är centralt i min studie tycker jag att det är viktigt att belysa 

det ur olika aspekter. Först vill jag redogöra för vad jämställdhet står för. På 

diskrimineringsombudsmannens hemsida (www.do.se) står det att jämställdhet betyder att 

kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

Och nästan likadan definiering kan man hitta på Nationalencyklopedis hemsida (www.ne.se). 

Larsson och Jalakas (2008) menar att jämställdhet handlar om rättvisa och demokrati. Målet för 

jämställdhetsarbete är ”att vi alla skall kunna leva våra liv utan att begränsas av stereotypa 

föreställningar om vad män och kvinnor skall göra”(ibid., s.43). Roth (2011) kommenterar att 

jämställdhet är begränsad till kön och rör frågor mellan kvinnor och män oavsett till exempel 

etnicitet eller ålder. Ambjörnsson (2011) menar att jämställdhet tycks fortfarande handla om 

kvinnor och tenderar att framstå som en fråga om kvinnor för kvinnor (s. 39). Man kan 

konstatera att jämställdhet rör sig om jämlikhet mellan könen. Men vad är jämlikhet då? 

Jämlikhet är närbesläktat med begreppet jämställdhet dock är det ett bredare begrepp eftersom 

det handlar om alla människors lika värde oavsett deras kön. Nu vill jag redogöra för vilka 

kategorier och aspekter man brukar urskilja när man pratar om jämställdheten. 

 

Man brukar skilja mellan formell och reell jämställdhet. Freidenvall (2007) menar att med 

formell jämställdhet menas det att ”alla individer har samma medborgerliga fri- och rättigheter 

och att dessa följer individen, inte den grupp individen tillhör” och att med begreppet reell 

jämställdhet menas det att ”alla har samma ställning och inflytande”  och att utgångspunkten i 

reell jämställdheten är ”vilka materiella villkor som omgärdar individen” (s.36). Vidare påstår 

Freidenvall att det finns flera skillnader mellan de två jämställdhetsbegreppen. Hon menar att 

formell jämställdhet ofta kopplas samman med negativa rättigheter som inom politisk teori 

beskrivs som ”rätten från” eller ”frihet från” och som ofta formuleras som förbud. Samtidigt 

http://bse.sci-lib.com/
http://www.do.se/
http://www.ne.se/
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som reell jämställdhet kopplas samman med positiva rättigheter som individen bör garanteras 

och som inom politisk teori beskrivs som ”rätten till.”  Med andra ord kan man säga att med 

formell jämställdhet syftar man på den jämställdhet som ska råda enligt lagstiftning medan med 

reell jämställdhet menar man den verkliga jämställdhet. 

 

Rönnblom (1997) urskiljer tre nivåer av makt när det gäller maktbalansen mellan män och 

kvinnor. På den första nivån öppen makt är synen på makten öppen och enkel, det vill säga om 

könsfördelningen är jämn inom ett visst område, då är det jämställt. Den andra nivån är makten 

över dagordningen där både män och kvinnor ska ha lika inflyttande och reella möjligheter att 

påverka sin situation. Den tredje nivån handlar om tolkningsföreträde och som enligt Rönnblom 

handlar om makten att uttrycka och konstruera normer och som är det djupaste uttrycket för 

makt. 

 

Jämställdhet har både en kvantitativ och kvalitativ aspekt (På tal om kvinnor och män: Lathund 

om jämställdhet, 2012, s.4). Kvantitativ jämställdhet innebär ”en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män inom alla områden i samhället” som till exempel inom olika utbildningar eller 

yrken (ibid.). Med jämn könsfördelning menas att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 

40 % till 60 % eller jämnare. Med kvalitativ jämställdhet avses att ”både kvinnors och mäns 

kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen 

inom alla områden i samhället” (ibid.).                                                                                         

 

Enligt Carlsson-Wahlgren (2009) är jämställdhet ett unikt svenskt begrepp som ”i många fall 

inte går att översätta till andra språk utan att göra sammankopplingar av ord, ett exempel är 

engelskans gender eqaulity (s. 27) . Jag tycker att det är relevant att även ta upp exempel från 

ryska och armeniska språket eftersom det är mina informanters modersmål. På ryska är 

begreppet jämställdhet också en sammankoppling av två ord равенство полов (ravenstvo 

polov). Även på armeniska använder man två ord för att anteckna jämlikhet mellan könen 

սեռերի հավասարություն (sereri havasarutiun). Detta visar att ordet jämställdhet är 

verkligen ett unikt begrepp som  enligt Svensson (2008) infördes i Sverige i början av 1970-talet 

som en specialuttryck som kunde uppmärksamma könsfrågorna med större kraft och som enligt 

Edström (2010) har varit en aktiv politisk fråga i Sverige sedan 1970–talet. Jag vill därför i 

nästa avsnitt belysa jämställdhet ur ett politiskt perspektiv.  

3.2.1 Jämställdhet ur ett politiskt perspektiv 

 

I föregående avsnitt har jag skrivit att jämställdhet har blivit en aktiv politisk fråga sedan 1970- 

talet och därför vill jag ta upp de lagar och styrdokument som främjade jämställdheten i 

Sverige.  

 

Jämställdhetsarbetet på 1970- talet hade sin utgångspunkt i arbetsmarknadspolitiken. 1979 

trädde Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet (1979:1118) i kraft, den 

ersattes av Jämställdhetslagen (1991:433) 1991. Iseskog (2005) kommenterar att 

jämställdhetslagens självklara syfte var att män och kvinnor skulle behandlas lika i arbetslivet. 

Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen (2008:567) i kraft som bl.a. upphävde  

jämställdhetslagen. 1§ andra stycket i Jämställdhetslagen säger att ”Lagen siktar till att förbättra 

främst kvinnornas villkor i arbetslivet” (Iseskog, 2005, s.100).”Sedan dess har 

jämställdhetspolitiken breddats och nya inriktningar och strategier har mejslats fram genom ett 

antal propositioner och skrivelser” (Regeringens skrivelse 2011/12:3, s.8). I mars 2006 

beslutade Riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken skulle vara ”att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” samt att ”de ska ha 

maktresurser av samma slag och på samma områden” (ibid., s.8). Samtidigt föreslogs  

jämställdhetspolitikens fyra delmål som jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 

jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra (ibid., s.8-9). 

 



 

8 

 

1989 antogs Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och därmed har svensk 

poltik och lagstiftning alltmer fokuserat på barnets rättigheter och integritet (SOU 2006:75). I 

barnkonventionens artikel 2 kan man läsa: ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra 

varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad 

av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 

egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt” (http://unicef.se/barnkonventionen).  

 

Enligt SOU 2006:75 gäller Europakonventionen (Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) som lag i Sverige sedan 1995. Där i 

artikel 14 kan man läsa: ”Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention 

skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, 

politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt”(ibid.). 

 

3.2.2 Jämställdhetsarbete på förskolan 

 
I det här avsnittet ska jag presentera varför jämställdhetsarbetet nådde även förskolor och vilka 

styrdokument som reglerar förskolas jämställdhetsarbete.  

 

Eidevald (2011) menar att eftersom förskolan är en politiskt styrd verksamhet och regleras 

genom lagar och förordningar, har jämställdhetsbegreppet integrerats inom förskolans 

verksamhet. Enligt Martin Korpi (2006) satsade förskoleminister Lena Hallengren på frågor 

som rörde det pedagogiska innehållets kvalitet i förskolan och att jämställdhet blev föremål för 

särskilda åtgärder. Då inrättades en delegation som skulle starta utvecklingsprojekt för att 

förstärka och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan och skapa större medvetenhet om 

förskolans möjligheter i detta avseende (s. 80). Delegationen fick namnet Delegationen för 

jämställdhet i förskolan och  publicerade en utredning Den könade förskolan - om betydelsen av 

jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (SOU 2004:115).  

 

Alla läroplaner (Lpo 94, Lpf 94, Lpfö 98 och Lpfö 98 rev 2010) och skollagen betonar vikten av 

att främja jämställdhet mellan könen. Dock är det först i samband med att förskolan fick sin 

egen läroplan som det blir ”klart uttalat att förskolan ska motverka traditionella 

könsrollsmönster” (SOU 2006:75, s. 58).  I skollagens 1 kap. 5§ första stycket kan man läsa 

följande ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet (”min kursivering”) samt solidaritet 

mellan människor”. Och i andra stycket står det ”Var och en som verkar inom utbildningen ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” 

(SFS 2010:800, §5). 

 

Här nedan ska jag ta upp några citat från Lpfö 98 rev 2010 som enligt mig är relevanta och som 

handlar just om att främja jämställdhetsarbetet på förskolor (”min kursivering”):  

 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen”(s.4). 

 

”Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg 

om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (s.4). 

 

”Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön” (s.4).  

 

http://unicef.se/barnkonventionen
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”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och 

pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s.5) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (s.8). 

 

”Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme 

i verksamheten” (s.12).  

 
I SOU 2004:115 står det att jämställdhetsarbetet på förskolor ska leda till större möjligheter för 

barnen och inte begränsa dem. Även i SOU 2006:75 står det att jämställdhetsuppdraget i 

förskolor går upp till att motverka traditionella könsmönster och bidra till att flickor och pojkar 

får möjligheter att utvecklas på lika villkor utan att hindras av ensidiga förväntningar på sig som 

kön (SOU 2006:75, s. 58). Min slutsats är att jämställdhet enligt läroplanen handlar om att ge 

pojkar och flickor lika möjligheter och förutsättningar genom att synliggöra de demokratiska 

värden som svenska samhället vilar på, genom att visa att alla har lika värde oavsett kön, genom 

att motverka traditionella könsroller och könsmönster, genom att bemöta flickor och pojkar lika 

och utan att förvänta sig att de ska ha ett visst beteende beroende på deras kön, genom att ge 

barnen lika stort inflytande och genom att inte begränsa barnens möjligheter och intressen 

utifrån stereotypa könsroller. Man kan tydligt se och dra slutsats att om barnen inte begränsas 

utifrån stereotypa könsroller får de större möjligheter att utveckla olika förmågor, intressen och 

sätt att uttrycka sig samtidigt som de kan se att alla är lika värda oavsett kön.    

 

Man kan se att jämställdhetsarbete på förskolor är en hög prioriterad politisk fråga. 

Eftersom en del av jämställdhetsarbete i förskolan går ut på att motverka traditionella 

könsroller och könsmönster ska jag i nästa kapitel gå genom vad som anses med det, hur 

kan traditionella könsroller och könsmönster se ut på förskolor. 

 

3.2.3 Traditionella könsroller och könsmönster i Sverige 

 
Granér (2010) beskriver könsrollen som ett sammanfattande begrepp på förväntningar och 

föreställningar till följd av könstillhörighet. Enligt författaren är könsrollen avhängig av 

könsnormen som ”begränsar individen i sitt handlingsutrymme och utövar på så sätt makt och 

förtrycker den fria viljan” (s.123). Begreppet könsroll är också en sammanfattande term för 

”socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 

normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” (www.ne.se) och som enligt Tallberg 

Broman (2002) uppkom på 1950–talet och angav att kön var någonting inlärt och därmed 

föränderligt (s. 25).  Med könsmönster (könsrollmönster) anses den rådande föreställningen som 

finns angående hur män och kvinnor ska bete sig såväl privat som offentligt (www.ne.se).  

 

Vad som anses med traditionella könsroller och könsmönster då? Tallberg Broman (2002) 

menar att förr i tiden ”kvinna och man skulle inte uppfostras lika” (s. 34). Kvinnas plats var 

hemma, hon skulle inte gå i skolan utan förberedda sig till giftermål och modersroll. Män hade 

möjlighet att gå i skolan och förväntades att arbeta och försörja familjen. Persson (1998)  menar 

att den nedärvda kvinnomoralen var en viktig del av flickornas uppfostran. Enligt henne har 

Åström (1986) konstaterat att flickorna från hennes barndom fick en delvis annorlunda 

levnadsmoral än pojkarna som t.ex. ”ödsla inte bort tid som kan användas till arbete”, ”uppför 

dig anständigt och ordentligt”, ”glöm dig själv och tänk på andra”, ”gör som du blir tillsagd”, 

”var snäll och tyst och stick inte upp”, ”slösa inte bort Guds gåvor” och ”hemmets och barnens 

vård är kvinnans naturgivna plikt” (s. 28). Hirdman (2001) diskuterar om könens villkor och 

pratar om begreppet ”genuskontrakt”. Hon menar att det stereotypa, idealtypiska kontraktet är 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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när Han har ansvaret, beskyddet och försörjningen på sin sida och Hon har födandet, 

uppfödandet och beroendet på sin. Författaren antyder att ett sådant kontrakt ”markerar tydligt 

könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar” (s. 88). Man kan säga att 

med traditionella könsroller och könsmönster anses att kvinnan är underordnad mannen. Hennes 

plats är hemma, hon måste utföra alla ”kvinnliga”  hushållsysslor, ta hand om barnen och 

mannen, medan mannens ansvar är endast att försörja familjen.   

 

3.3 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet ska jag presentera tidigare forskning som är relevant för min studie. Först ska 

jag ta upp forskning som rör sig om hur begreppet jämställdhet används i olika sammanhang, 

därefter ska jag ta upp forskning om föräldrars förhållningssätt till förskolors 

jämställdhetsarbete, sedan ska jag presentera forskning som visar vad som menades med 

jämställdhet under Sovjettiden och avslutningsvis ska jag lyfta upp föräldrarnas roll i bildande 

av barnens uppfattning om jämställdhet. 

 

Eftersom förskolan är en politiskt styrd verksamhet blir Magnussons (1999) forskning aktuell 

som handlar om hur  begreppet ”jämställdhet”  används av olika politiska partier och vilken 

innebörd som läggs i det. Magnusson analyserade olika politiska dokument som argumenterade 

för jämställdhet och kunde urskilja fjorton olika sätt att använda begreppet. Hon menar ”att det 

nog inte finns en gemensam betydelse för ”jämställdhet”” (s.18) och att man måste försäkra sig 

när någon pratar om jämställdhet med en annan att de menar samma sak när de använder det här 

begreppet. Vidare påstår forskaren att i begreppet ”jämställdhet” kan ibland läggas helt 

motsägelsefulla innebörder och därför är det viktigt att diskutera ”jämställdhets” gränser. 

Forskningen är aktuell då den visar på hur många betydelser ett och samma begrepp kan ha.  

 

”Delegationen för jämställdhet i förskolan” tillsattes av regeringen år 2003 för att påskynda 

jämställdhetsarbetet. I sin utredning SOU 2004:115 redovisar delegationen att många förskolor 

bevittnar att många föräldrar är rädda för att förskolans jämställdhetsarbete ”ska förvandla deras 

barn till något helt annat och helt nytt” (s.56) och exemplifierar med att pojkföräldrar kan vara 

rädda för att deras pojkar kan bli homosexuella och att flickföräldrar kan vara rädda för att deras 

”prinsessor” ska förvandlas till pojkflickor. Därför anser delegationen att pedagogerna ska 

klargöra för föräldrar att jämställdhetsarbetet går ut på att inte begränsa barnen utan att ge dem 

större möjligheter och tillgång till fler ”uttryckssätt, vägval och intressen” (ibid., s. 56). Även i 

SOU 2006:75 kan man läsa att delegationen mötte motstånd som bland annat handlade om att 

föräldrar diskuterade nyttan med jämställdhetsarbetet då skillnader mellan flickor och pojkar 

berodde på biologiska olikheter (s. 122). Och då menar delegationen att det är viktigt att 

förklara för föräldrar att jämställdhetsarbetet  ”ingår i det uppdrag som förskolan är ålagd att 

följa” (s. 122). Eidevald (2011) genomförde en studie inom projektet ”Förskolan som 

jämställdhetspolitisk arena” (s.13) där han gjorde undersökning i de förskolor som ingick i 

jämställdhetsprojektet. Även i hans studie pekade förskollärarna på att en del av föräldrarna 

motarbetade förskolans jämställdhetsarbete. Eidevald menar att det kan bero på att synen på 

jämställdhet baserar sig på individuella värderingar, vilka är starkt rotade och stundtals svåra att 

själv bli medveten om (s. 45). Det som är viktigt att understryka är att i utredningen SOU 

2004:115 poängteras det att ”föräldrar till barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn 

med utländsk bakgrund ska få stöd för att förstå och acceptera det genusbaserade 

jämställdhetsarbetet i förskolan” (ibid., s. 57). Detta är relevant då det visar att föräldrar från 

andra länder kan ha helt andra uppfattningar och värderingar. I detta sammanhang vill jag ta upp 

Akimovas (2005) forskning. Hon forskade kring jämställdhet mellan kvinnor och män genom 

att analysera Sovjetunionens och Rysslands lagstiftningar och konstitutionella  principer och 

kom fram till att samhällets uppfattning om kvinnans jämställdhet först och främst är bunden till 

kvinnans valfrihet av följande möjliga roller: roll där kvinnan är hemmafru och mor, roll där 

kvinnan är självständig och arbetande och roll där kvinnan är arbetande mor. Män kan  

traditionellt välja mellan två följande roller: självständig arbetare eller arbetande far. Detta visar 

att oavsett vilken roll kvinnan än väljer är hennes främsta uppgift att ta ansvar för hemmet och 
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även om kvinnan vill arbeta, blir hon automatiskt dubbelarbetande: arbetar på jobbet och sedan 

hemma samtidigt som en man  kan fokusera sig på sin karriär och inte bry sig om vem som utför  

alla hushållsysslor.  Akimova poängterar att för en arbetande pappa att bygga upp sin karriär är 

fortfarande lättare än för en arbetande mamma då mamman måste också ta hand om barnen och 

hemmet. Från denna forskning framgår det tydligt att en kvinna har en annan roll än en man och  

att där handlar jämställdhet om ”valfrihet”. Denna forskning är relevant då den bland annat visar 

skillnader i uppfattningar. Dock alla ovannämnda forskningar saknar ett föräldraperspektiv för 

föräldrar som har kommit till Sverige från postsovjetiska länder. Därför är det intressant att 

undersöka hur föräldrar från postsovjetiska länder uppfattar begreppet jämställdhet för att få en 

bättre förståelse inom detta område. 

 

Avslutningsvis vill jag ta upp föräldrarnas roll i bildande av barnens uppfattning om 

jämställdheten. I SOU 2004: 115 kan följande läsas: ”För ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 

är det nödvändigt att också föräldrarna förstår och accepterar det genusbaserade 

jämställdhetsarbetet i förskolan” (s. 56). Med detta vill jag visa att om föräldrarna har en annan 

syn på jämställdhet och andra värderingar än de som ingår i förskolans värdegrund, kommer de 

att motarbeta förskolans jämställdhetsarbete och på så sätt blir det svårare för förskolan att nå 

läroplanens mål. Evertsson (2001) menar att föräldrars uppdelning av hushållsarbete och deras 

inställning till könsroller och jämställdhet kan påverka barnens inställning till jämställdhet och 

det faktiska hushållsarbete som barnen väljer att delta i. Hon menar också att föräldrars positiva 

inställning till att dela på ansvaret i hemmet utgör en förutsättning för såväl en jämställd familj 

som ett mer jämställt samhälle (s. 295). Evertsson genomförde också en studie under 2000 där 

hon undersökte hur hushållsysslor fördelades i familjer och kommit fram till att mammorna i 

studien utförde dubbelt så mycket hushållsarbete än papporna och att mammorna utförde de 

traditionella kvinnliga sysslor som till exempel tvätta, stryka, handla och laga mat, diska och 

städa medan papporna hade mest ansvar för till exempel fordon och bostad. Även 2004 

genomförde Statistiska Centralbyrån en studie på uppdrag av Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCO) som också handlade om hur hushållsysslor fördelades i familjen, 

frågan i deras studie var: ”Hur delar du och din partner på ansvaret för bilen, hämta/lämna på 

dagis, hushållsreparationer, matinköp, matlagning, snöskottning, strykning, städning, 

trädgården, tvätt samt vård av sjuka barn” (Carlestam, 2004, s. 1). I resultatet framgick det att 

det var kvinnor som tog det största ansvaret för de traditionella kvinnliga sysslor som  

matlagning, strykning, tvätt och städning  och att män tog det största ansvaret för de 

traditionella manliga sysslor som hushållsreparationer, snöskottning och bilen. Hushållsysslorna 

som att hämta/lämna barnen på dagis, vård av sjuka barn och trädgårdsarbete var fördelat mer 

jämlikt. Detta visar att traditionell hushållsarbetets fördelning finns kvar i svenska samhället. 

Från studien framgick också att ”generellt är de traditionella könsmönstren störst i den äldsta 

åldersgruppen mellan 51-74 år” och att det finns en tendens till ” att ju yngre man är desto 

mindre könstraditionell ansvarsfördelning har man hemma” (Carlestam, 2004, s. 1). Eftersom en 

av mina forskningsfrågor handlar om ” Hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut ur 

ett jämställdhetsperspektiv och hur ser de på jämställdhet i hemmet?” tycker jag är det relevant 

att ta upp ovannämnda studier då föräldrar projicerar sin syn på jämställdhet på barnen och 

deras inställning till hushållssysslor påverkar även barnens val av vilka hushållsysslor de vill 

eller inte vill göra. Dessutom är det intressant att se hur fördelas hushållssysslorna i svenska 

familjer där en eller båda två föräldrar kommer från postsovjetiska länder.   
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4. Metod, metodologiska samt etiska överväganden  
 
I det här avsnittet ska jag presentera den metod som är central i min studie. Sedan ska jag 

beskriva hur urvalet gjordes, tillvägagångssätt och hur de etiska aspekter har beaktats. 

Avslutningsvis ska jag reflektera över studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Teoretisk ansats 
 
Fenomenografisk forskningsansats är en av utvecklingar av kvalitativ metod. Enligt Larsson 

(2011) handlar kvalitativ metod om att söka ”finna de kategorier, beskrivningar eller modeller 

som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden” (s.8). Men eftersom den här 

definitionen är för bred och kan handla om vad som helst ska jag använda fenomenografisk 

forskningsansats, som enligt Larsson handlar om människors sätt att uppfatta sin omvärld och 

som enligt Johansson (2009) syftar till att beskriva övergripande meningsstrukturer med 

utgångspunkt i individuella uppfattningar (s.47). Uljens (1989) kommenterar att uppfattningarna 

utgör den för givet tagna verkligheten (s. 19). Man måste dock poängtera att uppfattningar kan 

skilja sig mellan olika individer.  

 

Davidsson (2009) kommenterar att man inom fenomenografin skiljer mellan ett första och ett 

andra ordningens perspektiv. Inom första ordningens perspektiv försöker man beskriva olika 

aspekter av verkligheten  till exempel i form av fakta. Utifrån ett andra ordningens perspektiv 

försöker man beskriva människors upplevelser, erfarenheter och tankar av olika aspekter av 

verkligheten och att poängen är att beskriva just hur personen upplever verkligheten.  Larsson 

(2011) poängterar att det inte är frågan om huruvida något är sant eller falskt  utan frågan om   

vad man studerar (s.12), dvs. hur någon uppfattar något. Kihlström (2007) anser också att med 

fenomenografiska studier kan man upptäcka variationen i individers erfarenheter av olika 

fenomen samt systematisera dem. Eftersom alla människor har olika erfarenheter och olika 

kunskaper om omvärlden har alla också olika uppfattningar om olika saker  och företeelser. Min 

slutsats är att denna ansats lämpar sig bra då mitt arbetes syfte bland annat är att synliggöra just 

variationer i föräldrars sätt att förstå och uppfatta begreppet jämställdhet.  

 

Larsson (2011) anser att basen inom den fenomenografiska ansatsen har varit intervjuer, främst 

med tanke på syftet att få reda på hur någon föreställer sig sin omvärld. Även Kihlström (2007) 

betonar att den vanligaste metoden att använda när man vill ta reda på hur individer uppfattar ett 

bestämt fenomen är intervju. Vid bearbetningen av intervjuer ska jag använda fenomenografisk 

analys som appliceras just på innehållet i intervjuerna. Alexandersson (1994) påstår att analys 

och tolkningsarbete i en fenomenografisk studie går igenom fyra olika faser. Den första fasen 

enligt författaren är att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck där man ska läsa 

genom transkriberat material upprepade gånger för att skapa ett helhetsintryck och för att kunna 

hitta olika utsagor av det studerade fenomenet, i mitt fall om begreppet jämställdhet. Den andra 

fasen att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna handlar om att hitta likheter och 

skillnader i materialet med hjälp av författarens egna reflektioner. Larsson (1986) understryker 

att tack vare kontraster som skapas mellan likheter och skillnader  i utsagorna får man ett sätt 

för att analysera fram olika uppfattningar så att man kan få en stabil bild av helheten. Den tredje 

fasen enligt Alexandersson är att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier där man 

ska beskriva informanternas uppfattningar om fenomenet i beskrivningskategorier som ska vara 

relaterade till varandra eftersom de beskriver samma fenomen dock uppfattningarna om detta 

fenomen måste visa sig vara varierande. I den fjärde fasen att studera den underliggande 

strukturen i kategorisystemet fokuserar man sig, enligt Alexandersson, på utfallsrum. Och det är 

det som utgör huvudprestationen i en fenomenografisk undersökning. Larsson kommenterar att 

man utan några färdiga hypoteser ska tolka informanternas svar utifrån hur de olika 

företeelserna gestaltar sig. Davidsson (2009) menar att fenomenografen arbetar induktivt genom 
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att generera kategorier som beskriver människors uppfattning av olika fenomen. Hur 

bearbetningen av empirisk material gick till beskrivs i avsnittet 4.4.Tillvägagångssätt.  

 

Man kan sammanfatta att den fenomenografiska ansatsen börjar med att man ställer öppna 

frågor till informanter med syfte att undersöka hur de uppfattar ett visst fenomen, sedan ska 

materialet analyseras och likheter och skillnader i utsagorna sökas. Sedan ska de varierande 

uppfattningarna  kategoriseras i beskrivningskategorier, vilka i sin tur ska ingå i utfallsrummet, 

det huvudresultatet.  

   

4.2 Datainsamlingsmetod 
 

Med tanke på att intervjuer har varit basen inom den fenomenografiska ansatsen valde jag att 

använda semistrukturerade intervjuer med öppna frågor i studien. Eftersom då förutom de frågor 

som alla skulle besvara fritt, kunde jag vara mer flexibel och ändra frågornas ordning, ställa nya 

frågor samt lämna utrymme för fördjupning av informanternas svar. Trost (2005) menar att 

intervjuer syftar till att just förstå hur någon tänker och känner samt vilka erfarenheter den 

personen har. Esaiasson et al. (2007) understryker att fördelarna med intervju är att forskaren 

har möjlighet att registrera oväntade svar, ställa mer komplexa frågor och följa upp 

respondentens svar med följdfrågor, vilket gör att svaren kan utvecklas (s. 283). Trost (2005) 

betonar att kvalitativa intervjuer kan ge en större förståelse av någons upplevelser än vad en 

kvantitativ studie i form av enkät skulle göra (s. 14). Således anser jag att intervjuer som 

datainsamlingsmetod lämpar sig bättre i min studie än kvantitativ metod skulle göra, eftersom 

jag inte ville beskriva ”mängd, storlek eller kvantitet” utan förstå hur föräldrar resonerar kring 

begreppet  jämställdhet och finna mönster i deras svar.   

 

4.3 Urval och undersökningsgrupp 
 
I det här avsnittet ska jag först presentera vilka inklusionkriterier fanns det för att  kunna delta i 

studien, sedan ska jag kommentera varför jag anser att de kriterierna är viktiga. Avslutningsvis 

kommer jag att presentera deltagarna och kommentera antalet informanter i min studie.  

 

Den kvalitativa undersökningen i detta arbete gjordes genom fyra individuella intervjuer med 

fyra föräldrar som inte kände varandra. Inklusionskriterier för att delta i studien var en person 

som flyttat till Sverige för minst 5 år sedan och har fått högskoleutbildning i sitt hemland 

(Ryssland eller Armenien), som är minst 30 år gammal, som lärt sig svenska på minst SAS A 

nivå, som har fått barn i Sverige och vars barn fortfarande går i förskolan eller har nyligen 

avslutat den.  

 

Det var viktigt att personen hade redan hunnit bilda sina egna uppfattningar om omvärlden och 

ha egna åsikter om saker och ting och detta enligt mig kommer med åldern samt tycker jag att 

högskoleutbildning bidrar till det i viss grad. Visst finns det unga människor som kan vara  

mognare än en äldre person dock i min studie skulle personen också vara född i ett av de 

postsovjetiska länderna som jag nämnt ovan och ha åtminstone hunnit gå klart sovjetisk förskola 

och på så sätt få en del av Sovjetunionens ideologi och värderingar tills Sovjetunionen upplöstes 

1991. Det var också viktigt att personen har hunnit lära sig svenska och att hans/ hennes barn 

går på förskola, på så sätt hade informanterna möjlighet att bilda egen uppfattning om svensk 

förskola och de värderingar som förskolan främjar. Jag tycker att det är viktigt att kunna 

svenska språket för att kunna kommunicera med bl.a. förskolepersonal och för att kunna 

integrera sig i det svenska samhället.   

 

Länder från vilka föräldrarna skulle ha kommit var begränsade till postsovjetiska länder, 

konkret från Armenien och Ryssland. Jag valde de här länderna eftersom det är nog bara 

Armenien som har fortfarande bra relation med Ryssland. Detta tycker jag är viktigt för att 

informanter från ett annat postsovjetiskt land kunde vara negativt inställda till mina frågor som i 
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sin tur skulle påverka arbetets trovärdighet. En annan anledning varför jag valde att intervjua 

föräldrar från just de två länderna är att båda länderna har samma religion, med samma 

värderingar och även Skott (2009) menar att ryskt stöd till det kristna Armenien är en 

månghundraårig tradition.  

 

Det togs ingen hänsyn till varför personerna flyttade till Sverige eller till vem deras partner är. 

På grund av att jag inte kände mina informanter och inte deras bakgrund vore det oetiskt att 

fråga varför de har kommit till Sverige, kanske skulle det vara en känslig fråga för dem och de 

skulle vägra svara på resterande frågor. För min studie var det också irrelevant vem  

informanternas partner var då jag ville fokusera mitt arbete just på informanternas uppfattningar 

och erfarenheter och eftersom min studies syfte inte var att utforska hur ens partner kan påverka 

uppfattningen om jämställdhet. Det togs inte heller någon hänsyn till hur många barn 

informanterna har eller barnens kön. Detta för att jag inte ville avslöja för mycket information 

om mina informanter så att de kan bli igenkända i min beskrivning.    

 

Så i min studie deltog en armenisk pappa, en armenisk mamma och två ryska mammor. Först 

var det tänkt att ha en rysk pappa med men det var svårt att få tag på en pappa som skulle passa 

under urvalskriterierna och som skulle kunna ställa upp på intervjun. Därför valdes ännu en rysk 

mamma istället.  

 

Här kommer presentation av deltagarna (alla namn är fingerade): 

 

Anna är 37 år gammal och har bott i Sverige i 13 år. Hon har examen i ekonomi från sitt 

hemland Armenien. Hon var 15 år när Sovjetunionen upplöstes och flyttade till Sverige när hon 

var 24. Hon har ett barn i förskoleålder som är fem år. Hon har läst SAS B och andra kurser på 

Komvux, har jobbat och nu studerar hon på högskolan.  

 

Artur är 36 år gammal och har bott i Sverige i 13 år. Han flyttade hit när han var 23 år gammal. 

Vid Sovjetunionens upplösningen var han 14 år. Hans barn går i förskola. Artur fick sin 

högskoleutbildning i Armenien. Han har behörighet i SAS B och har läst några andra kurser på 

Komvux, han jobbar.   

 

Julia är 44 år och kommer från Ryssland, där hon fått sin högskoleutbildning. Hon har bott i 

Sverige i 7 år och kom hit när hon var 37 år gammal. Hon var 23 år när Sovjetunionen 

upplöstes. Hennes barn har nyligen börjat förskoleklass. Julia har betyg i SAS B samt i några 

andra kurser som hon läste på Komvux. Nu jobbar hon. 

 

Maria är en kvinna på 30 år och har ett barn i förskoleåldern. Hon kommer från Ryssland och 

har en högskoleutbildning från sitt hemland och nu studerar hon på högskolan här i Sverige. 

Hon har bott i Sverige i 7 år och har flyttat hit när hon var 23. Vid Sovjetunionen upplösningen 

var hon 9 år.  

 

Trost (2005)  menar att vid kvalitativa intervjuer ska forskaren begränsa sig till ett litet antal 

intervjuer eftersom många intervjuer kan medföra att det kan bli svårt att få en överblick och se 

viktiga detaljer som skiljer eller förenar.  Även Dalen (2008) betonar att både genomförandet av 

intervjuer samt bearbetningen av dem är tidskrävande och därför antalet informanter inte ska 

vara för många. Därför begränsades antalet deltagare till fyra föräldrar: två från Armenien och 

två från Ryssland. Vidare understryker Trost (2005) att ett fåtal väl utförda  intervjuer är mer 

värda än flera mindre väl utförda och att antalet intervjuer kan utökas i efterhand  om det 

behövs. Eftersom variationen i informanternas svar var stor, tyckte jag att det räckte med fyra 

intervjuer och således hade jag inget behov av att utöka antalet intervjuer. 
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4.4 Tillvägagångssätt  
 
Från min vikarieerfarenhet visste jag vilka förskolor som hade barn med föräldrar från 

postsovjetiska länder. Dock visste jag, och det är svårt att förklara, att föräldrar från 

postsovjetiska länder ofta undviker kontakter med andra ryskspråkiga föräldrar som de inte 

känner. Därför valde jag medvetet bort att leta efter informanter via förskolor. Istället valde jag 

att söka dem genom mina vänner och bekanta. De föräldrar som passade under mina 

urvalskriterier och som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju tillät sina vänner att 

ge sina kontaktuppgifter till mig. Så informanterna visste vem jag var och att jag skulle ringa 

dem redan innan.  Med samliga deltagare tog jag den första kontakten via telefon där jag 

presenterade mig och syftet med mitt arbete. Studien gjordes i en medelstor svensk stad, där alla 

informanterna bor.  

 

Enligt Dalen (2008) är det bra om man kan genomföra pilotintervjuer innan man börjar sin 

studie för att se hur frågor i intervjuguiden fungerar, om svaren kan relateras till studiens syfte 

och frågeställningar och hur lång tid intervjun tar. Så för att testa hut frågor i intervjuguiden 

fungerar genomfördes det en pilotintervju med en bekant förälder. Därefter gjordes det några 

korrigeringar i intervjuguiden för att kunna besvara studiens frågeställningar på ett mer korrekt 

sätt. 

 

Esaiasson et al. (2007) menar att respondenten bör få välja plats för intervjun för att känna sig så 

bekväm som möjligt och därför följde jag föräldrarnas önskemål. Två av intervjuerna 

genomfördes hemma hos mig och två på en lokal högskola. Varje intervju baserades på 

intervjuguiden, se bilaga 1. Alla intervjuer spelades in på en mobiltelefon. En av fördelarna med 

inspelade intervjuer, enligt Trost (2005), är att intervjuaren i så stor utsträckning som möjligt 

kan koncentrera sig på vad som sägs och händer i intervjusituationen. Dock en av nackdelarna 

kan vara att informanterna känner sig hämmade av inspelningen (Trost, 2005). Jag har upplevt 

att i början av intervjuerna var intervjuade lite spända men efter inledande frågor glömdes det 

bort att samtalet spelades in. En annan nackdel med inspelade och senare utskrivna intervjuer är 

att de kan bli ”annorlunda”, eftersom det fattas mimik, meningsgivande betoningar eller 

kroppsspråk (Arfwedson & Ödman,1998).  Därför blev alla intervjuer ordagrant och noggrant 

transkriberade i var sitt Word-dokument och därefter har jag skrivit ut dem och på en 

papperskopia markerade jag med penna var informanterna pratade ironiskt, skojade eller tänkte 

för länge. Under själva intervjuerna hade jag också en penna och papper så att jag skulle kunna 

anteckna viktiga och intressanta utsagor som jag skulle kunna använda sedan vid analysen. Jag 

valde att inte överföra data till datorn då jag tycker att det är enklare att transkribera intervjun 

direkt från mobiltelefonen. Varje informant kunde välja själv på vilket språk den ville 

intervjuas: på ryska eller på svenska. Alla valde att lyssna och svara på frågorna på svenska. 

Løkken och Søbstad (1995) understryker att under intervjuns gång kan intervjuare sammanfatta 

svaren då och då, detta för att visa respondenten att vad som sägs är viktigt och att kontrollera 

att intervjuaren förstått respondenten på ett korrekt sätt. Därför, ibland när informanterna hade 

svårt att förstå någon fråga eller tvärtom när jag inte kunde förstå vad som menades övergick vi 

till det ryska språket. Jag har noggrant transkriberat även den del av intervjuerna som skedde på 

ryska och har översatt den sedan så nära till originaluttalandet som möjligt.   

 

Vid bearbetning av allt empiriskt material använde jag fenomenografisk analys som metod. Som 

jag har skrivit ovan efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem noggrant för att 

underlätta analysarbetet. Sedan i likhet med Alexanderssons (1994) rekommendationer använde 

jag de fyra faserna som beskrivs i avsnittet 4.1 Teoretisk ansats vid analysen. Först läste jag 

genom transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att få ett helhetsintryck och för att kunna 

hitta olika mönster och preliminära kategorier i informanternas svar. Det är viktigt att poängtera 

att jag inte hade några färdiga hypoteser som jag skulle vilja bevisa utan jag hade ett neutralt 

förhållningssätt: jag vet inte men jag vill veta. För det andra letade jag i de transkriberade 

intervjuerna efter olika uppfattningar om begreppet jämställdhet och försökte få en förståelse för 

vilka uppfattningar som förekom, hur de varierade, vilka likheter och skillnader fanns i 
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utsagorna, vad det kunde bero på och i vilka kategorier kunde de ordnas. För det tredje 

kategoriserade jag föräldrarnas uppfattningar om begreppet jämställdhet i olika 

beskrivningskategorier samt exemplifierade dem med lämpliga citat från intervjuerna. Jag har 

valt att inte rätta till citaten då jag ville  förmedla informanternas uppfattningar så ordagrant och 

exakt som möjligt. Slutligen analyserade jag utifrån helheten i utfallsrummet hur 

uppfattningarna kan relatera sig till varandra, hur de varierar och vad det kan bero på. På samma 

sätt arbetade jag med alla frågeställningar i studien. Funna kategorier och tolkning av dem ska 

presenteras i avsnitt 5. Resultat och analys.   

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  
 
Eftersom jag i min studie hade intervjuat olika människor var jag tvungen beakta olika etiska 

aspekter och därför tog jag hänsyn till det grundläggande individskyddskravet som omfattar fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen:  informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Nedan ska jag 

redogöra för hur jag har beaktat de fyra huvudkraven samt vilka andra etiska aspekter tog jag i 

beaktelse. 

 

För att beakta informationskravet och samtyckeskravet innan tid för intervju med varje 

informant var bokad, informerades var och en om intervjuns syfte, om att intervjun skulle spelas 

in för att transkriberas och analyseras sedan och att intervjun skulle ta mellan en och en och en 

halv timme. Informanterna blev försäkrade om att deras riktiga namn inte skulle förekomma i 

arbetet. Innan intervjun började fick de höra samma information en gång till samt att de inte 

behövde svara på frågor som de inte ville och att de kunde avbryta intervjun när som helst. 

Varje informant kunde välja vilket språk den ville vara intervjuad på samt varje av dem blev 

underrättad om den konfidentiella behandlingen av personliga uppgifter och bara efter att varje 

informant gav sitt samtycke började intervjun spelas in. För att beakta nyttjandekravet kommer 

alla inspelade intervjuer att användas endast för studiens syfte därefter ska de förstöras. Till 

Högskolan ska lämnas transkriberade intervjuer där de ska förvaras i två år och därefter 

förstöras. Anledningen till att till Högskolan lämnas bara transkriberade versioner av intervjuer 

och inte fil med inspelade intervjuer är att några av mina informanter skulle kunna känna sig 

obekväma under intervjun då de skulle tänka att någon annan än jag skulle kunna lyssna på 

dem. Då skulle mina informanter försöka formulera sina svar mer noggrant och mer 

grammatiskt rätt som i sin tur kunde leda till, om de inte visste hur man säger någon mening 

rätt, att de vägrade svara eller svarade på ett annat sätt och jag skulle inte kunna få fram det de 

egentligen tycker. En annan anledning är att kanske någon skulle kunna känna igen deras röster 

och det ville inte alla mina informanter.  

 

Eftersom studien gjordes i en medelstor svensk stad där alla rysktalande invandrare kan få veta 

om en annan rysktalande genom sina kontakter och eftersom antalet rysktalande inte är relativt 

stort i den staden, valde jag att inte avslöja för mycket information om mina informanter. Detta 

för att de inte blir igenkända i min beskrivning och på så sätt beakta konfidentialitetskravet. 

Även Kvale (1997) understryker vikten av att förändra namn och andra kännetecken för de 

intervjuade för att de ska våga berätta vad de tycker utan att behöva riskera obehagliga 

konsekvenser.  

 

Efter att intervjuerna var utförda fick jag några förfrågningar från mina och mina informanters 

gemensamma bekanta genom vilka jag fick kontakt med mina informanter. Några av dem var 

nyfikna om jag har intervjuat någon av deras vänner eller bekanta och hur det hade gått. Jag 

anser att jag inte är berättigad att kommentera deras frågor eller delge någon information 

eftersom då skulle det innebära att jag bröt mot konfidentialitetskravet (eftersom då kunde 

intervjuade personer i min studie lätt identifieras av dessa personer) och nyttjandekravet (då alla 

insamlade uppgifter om mina informanter ska endast användas för forskningsändamål). En 

annan sak är om intervjuade personerna valde själv att berätta att de har deltagit i min studie och 

då anser jag att de med detta godkänner att de kan bli lätt igenkända i min studie av en konkret 
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individ och har inget emot det. Jag tycker att risken för att informanterna i min studie kan 

identifieras av en utomstående är väldigt liten, då som jag skrev ovan har jag valt att avslöja i 

uppsatsen så lite information om mina informanter som möjligt och då har jag inte berättat för 

någon vilka personer jag intervjuade.  

 

Eftersom jämställdhet kan vara ett känsligt ämne, innan jag började intervjua mina informanter, 

hade jag tänkt ut två strategier. Om jag skulle märka att en person skulle undvika svara på vissa 

frågor eller skulle känna sig obekväm, skulle jag vänligt avbryta intervjun och tacka för visat 

intresse. Om jag däremot skulle misstänka att en persons svar inte skulle låta som trovärdiga,  

skulle jag med hjälp av följdfrågor försöka förstå om jag kunde använda hans eller hennes svar i 

min studie. Jag är välmedveten om att det vore oetiskt att fråga våra gemensamma bekanta om 

den personen svarade ärligt och därför skulle jag välja bort den informanten om jag inte kunde 

vara säker på att hans eller hennes svar var ärliga.  

 

De informanter som uttryckt sin vilja att ta del av den färdiga uppsatsen ska få möjlighet att 

göra det.  

 

4.6 Tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet   
  
Eftersom i min studie bara medverkade fyra personer går det inte att generalisera resultatet. Det 

betyder att resultatet visar hur just dessa fyra föräldrar uppfattar och värderar jämställdhet, inte 

hur alla föräldrar från postsovjetiska länder värderar det i allmänhet. Samtidigt kan vissa 

mönster urskiljas i intervjuade föräldrars svar.  

 

Wärneryd (1990) menar att det kan hända att intervjuade personer anpassar sina svar efter vad 

som anses vara normen. Detta anser jag var irrelevant under våra intervjuer. Speciellt efter att 

jag fick höra en kommentar från en av mina informanter ” jag tror att du har förväntat dig ett 

annat svar” även om jag har försäkrad att jag har ett objektivt förhållningssätt och inget svar kan 

vara rätt eller fel. Det visar att även om informanterna visste syftet med mitt arbete ville de 

berätta sina egna åsikter utan att försöka anpassa dem efter ”normen”. Därför uppfattar jag att 

informanterna var väldigt ärliga och inte försökte vara ”politiskt korrekta”.  

 

Trost (2005) menar att begreppen validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ 

metodologi och därför blir de inte lika applicerbara vid kvalitativa studier. Även Kvale (1997)  

menar att åsikter går isär om begrepp som reliabilitet och validitet är tillämpbara inom 

kvalitativ forskning. Med validitet menas det enligt Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) ett mått 

på hur valda metoder och undersökningsresultat motsvarar undersökningens mål, med andra ord 

kan man säga att det handlar om att välja rätt metod som ska mäta det som forskaren avsåg att 

mäta. Enligt författarna är validiteten beroende på vad det är som mäts medan reliabiliteten är 

beroende på hur det mäts. Halvorsen (1992) menar att alternativa begrepp som kan tänkas passa 

bättre för begrepp validitet i kvalitativ forskning kan vara begrepp giltighet eller relevans. 

Ekengren & Hinnfors (2006) menar att istället för att använda begreppet reliabilitet kan man 

använda begreppet tillförlitlighet (s. 80). 

 

Enligt Trost (2005) kan trovärdigheten utgöra ett problem vid kvalitativa studier och därför 

måste man visa att ”ens datainsamling skett på ett seriöst sätt och att data är relevant för ens 

problemformulering” (s. 113).  Även Alexandersson (1994) menar att bland annat urval av 

informanter samt hur intervjuerna genomfördes och presenterades har betydelse för 

ett gemensamt intryck av trovärdigheten för studien. För att styrka att datainsamlingen skett på 

ett seriöst sätt har jag beskrivit steg för steg hur datainsamlingen gått till i avsnitt 4.4 

Tillvägagångssätt. Hur urval av informanter gjordes och vilka inklusionkriterier fanns det för att  

kunna delta i studien kan man läsa i avsnitt 4.3 Urval och undersökningsgrupp. Lantz (2007) 

betonar att inspelade intervjuer kan öka tillförlitligheten och eftersom alla mina intervjuer 

spelades in, höjde det tillförlitligheten då jag kunde citera föräldrarna ordagrant och ingen 

information hade glömts bort. Mina intervjufrågor kan man se i bilaga 1. Jag genomförde även 



 

18 

 

en pilotintervju  för att kunna se om frågorna i intervjuguiden kunde besvara studiens 

frågeställningar på ett korrekt sätt och detta har också höjt studiens validitet.  

 

Enligt Stukát (2005) är det forskarens förförståelse som är viktig för tolkningen i kvalitativa 

studier och att subjektivitet hos resultatet beror på vem som utför arbetet. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att i främmande kulturer gäller andra normer för interaktion med främlingar i 

fråga om initiativ, direkthet, sätt att fråga och dylikt (s. 160) och att man behöver tid för att lära 

känna den nya kulturen, dessutom kommer språkliga och sociala översättningsfrågor. Eftersom 

det var bara jag som tolkade alla svar kan detta ses som brist i validiteten. Dock tycker jag att 

det kan vägas upp av att jag själv skulle kunna passa under de urvalskriterierna som jag hade i 

min studie  och därför var det lättare för mig att relatera till föräldrarnas bakgrund och deras 

kultur. Eftersom alla föräldrar i min studie och jag själv kan förutom svenska även det ryska 

språket hade vi inga språkliga svårigheter. Därför tycker jag att det finns en större sannolikheten 

att jag har kunnat tolka deras svar och känslor på ett mer korrekt sätt. Detta tycker jag höjde 

validiteten. 

 

Trost (2005) understryker att för att tala om hög reliabilitet ska intervjusituationen vara 

standardiserad i så hög grad som möjligt, men att detta är svårt att åstadkomma vid kvalitativa 

intervjuer (s. 111). Med reliabiliteten avser Trost är att en mätning är stabil, att alla intervjuare 

ställer frågor på samma sätt, att situationen är densamma för samtliga respondenter och att inget 

händer slumpmässigt. Även Esaiasson et al.(2007) menar att för att öka reliabiliteten ska man 

ställa samma frågor till samtliga respondenter. Halvorsen (1992) menar att hög reliabilitet kan 

uppnås genom att en oberoende forskare kan göra om en undersökning under samma 

förutsättningar som den redan gjorts. Främst är det lättare att upprepa i kvantitativa studier dock 

när det gäller intervjuer är det svårt att återupprepa samma förutsättningar då intervjuade kan 

bete sig på ett annat sätt och ge helt annorlunda svar beroende på situationer och olika andra 

faktorer. d’ Aubigné & Ehnevid (2008) menar att inom fenomenografi beror trovärdighet på om 

man har urskiljt korrekta beskrivningskategorierna utifrån informanternas svar och om en annan 

forskare kan urskilja samma beskrivningskategorier utifrån det insamlade materialet som den 

första forskaren gjorde, då kan man prata om att reliabiliteten eller trovärdigheten är hög. 

Larsson (2011) poängterar dock att samma data kan beskrivas korrekt med olika kategorisystem 

vilket beror på forskares olika förförståelse. Min slutsats är att ”reliabiliteten” i Trosts, 

Esaiassons med fleras betydelse skulle kunna vara högre om jag hade ställt samma frågor i 

samma ordning till samtliga informanter dock i min studie valde jag semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor och fenomenografisk ansats för att få en bättre förståelse om 

informanternas uppfattningar och därför tycker jag att det inte är relevant att diskutera begreppet 

reliabilitet i förhållande till studiens syfte.   
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5. Resultat och analys 
 
Efter att alla intervju var genomförda och transkriberade, använde jag fenomenografisk analys 

som metod för att bearbeta materialet. Först läste jag igenom materialet ett antal gånger för att 

få ett helhetsintryck, för det andra letade jag efter likheter och skillnader i utsagorna, för det 

tredje kategoriserade jag uppfattningar i beskrivningskategorier. Slutligen tolkade jag 
informanternas svar utifrån hur de olika företeelserna gestaltar sig. Nedan  ska jag redogöra för 

de funna beskrivningskategorier och tolkning av dem. 

 

Många gånger var det så att informanterna bytte sin åsikt medan de svarade, men jag har skrivit 

ner allt som var sagt eftersom jag anser att alla utsägelser var viktiga och intressanta och därför 

kan en och samma persons åsikt hamna i helt motsatta kategorier.  

 

5.1 Förälders uppfattning om jämställdhet 
 
Här under besvaras den första frågeställningen: Hur föräldrar uppfattar begreppet jämställdhet? 

De kursiverade och numrerade rubrikerna representerar de olika beskrivningskategorier som jag 

har funnit genom analys. 

 

1) Lika rättigheter, olika skyldigheter 

 

Artur menar att om man översätter det ryska ordet för jämställdhet till svenska bokstavligen får 

man orden ”lika rättigheter” och det är det som enligt honom är centralt i detta begrepp, att 

kvinnor och män ska ha lika rättigheter, och enligt honom är det ju så. Både män och kvinnor 

kan rösta, utbilda sig och arbeta. Däremot när det gäller skyldigheter understryker han att då har 

kvinnor och män olika skyldigheter som har formats av traditioner och att man ”får inte 

motarbeta naturen, det slår tillbaka”. Han påstår att traditioner tar sina rötter i biologiska 

könsskillnader. När Julia diskuterar om kvinnors och mäns olika skyldigheter menar hon 

dessutom att en kvinna för att se ”vackert” ut måste sminka sig och klä sig fint samtidigt som en 

man bara kan duscha för att se fin ut.   

 

2) Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter  

 

Anna och Maria menar att jämställdhet handlar om samma rättigheter och möjligheter mellan 

kvinnor och män och som exempel tar de upp yrkesarbetet och hemarbetet. För Anna är det 

viktigt att det är jämställt hemma. Anna, Maria och Artur är övertygade om att en kvinna inte 

behöver sminka sig, om hon inte vill förstås. De menar att det inte spelar någon roll om en 

kvinna har jeans eller kjol på sig, dock är det önskvärt att både män och kvinnor ser vårdade ut. 

Anna  tycker att en kvinnas skönhet är hennes intellekt och karaktär och inte hur hon ser ut. 

Vidare påstår hon att när man träffar någon tjej på gatan i Armenien är hon så hårt sminkad och 

utklädd att man aldrig vet vart är den tjejen på väg: ska hon på fest eller till jobb. Här i Sverige 

behöver kvinnor inte sminka sig, om de inte vill, för att passa in i ”normer”. På det viset är det 

mer jämställd i Sverige.  

 

3) Jämställdhet är ett påhittat problem 

 

För Julia känns allt det där med jämställdhet som ett påhittat och förstorat problem eftersom 

kvinnor och män har olika mål i sina liv. Kvinnor föder barn och uppfostrar dem, medan 

mannens ansvar är att försörja familjen. Hon är väl medveten om att hennes föreställningar om 

jämställdhet inte stämmer överens med det som råder i svenska samhället och finner att det är 

positivt när man är mer jämställd i sitt förhållande då kan man hjälpa varandra att till exempel ta 

hand om barnen dock vill hon inte göra de traditionella manliga sysslor och därför är hon nöjd 

med hur det är.  
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Även Artur menar att med tanke på andra globala problem känns det här problemet inte som det 

största. Samtidigt menar han att jämställdhet handlar mer om ömsesidigt respekt och att det är 

det som måste först och främst läras ut och inte att alla är lika och har lika rättigheter och 

skyldigheter. Vidare utvecklar han att allt som kan upplevas som positivt eller negativt i 

samband med ens kön handlar om en och vars individuella upplevelser. I en konkret situation då 

en människa känner sig orättvist behandlad på grund av sitt kön då känns det negativt. Och om 

en människa känner sig gynnad i en situation kan det kännas positivt.  

 

4) Även när det är jämställt, kan det vara ojämställt 

 

Maria tycker att ett förhållande är jämställt när man inte ens tänker på det  utan att det måste 

komma naturligt att bara göra lika mycket.  

 

Om man börjar räkna, aha så här mycket har jag gjort, 60%, och du har gjort bara 

40%, om man tänker på det om det är jämställt eller inte då tror jag inte att det 

blir jämställt. Jämställdhet för mig är att saker hemma gör den som har mer tid 

(Maria) 

 

Hon menar att det inte går att dela på alla sysslor lika. Att 50% av alla sysslor gör en partner och 

50% gör den andra partnern håller inte. 

 

5) Det finns ingen gemensam definition för vad jämställdhet är 

 

En av mina informanter tycker att det svenska samhället inte är jämställt i något område. 

”Svenska samhället är så pass mycket segregerat, det finns flera samhällen i det svenska 

samhället. Därför går det inte att ha en gemensam definition om vad jämställdhet är” (Artur). 

 

6) Alla vinner på jämställdheten 

 

Maria och Anna tycker att alla, både män och kvinnor,  vinner om samhället blir mer jämställt 

än det är idag. 

 

Om man tänker att alla är jämställda då får alla lika mycket, då är det alla som 

vinner (Maria) 

 

Anna menar dessutom att om allt är jämställt hemma är det barnen som först och främst vinner 

på det, eftersom då dem får umgås både med pappa och mamma lika mycket. Hon anser att det 

är viktigt att barnen ser båda föräldrar lika ofta.   

 

7) Alla kan inte vinna på jämställdheten 

 

I den här kategorin ska jag presentera de som ”förlorar” på jämställdheten enligt mina 

informanter.  

 

Förutom att Maria menar att hela samhället vinner på jämställdheten, menar hon också att män 

kan räknas som förlorare eftersom de har mer makt idag och således har de mer att förlora om 

det blir mer jämställt. Även Anna, när hon jämför hur det är i Sverige och i Armenien, påstår att 

kvinnor i Sverige har mer tid för sig själv eftersom de får mer hjälp med de traditionellt 

kvinnliga sysslor och på så sätt kan kvinnor räknas som vinnare på mannens bekostnad.  

Julia menar att det är kvinnor som förlorar och det är män som vinner på jämställdhetsarbete. 

Hon tror att kvinnor har mer uppgifter än man på grund av sina biologiska egenskaper: kvinnor 

är gravida i nio månader, de föder och ammar barn, vilket är var för sig ett stort ansvar och stort 

arbete och vilket ingen man skulle kunna utföra. 
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Ibland ammar man barnet i ett år och barnet släpper inte sin mor iväg som var i 

mitt fall. Om vi pratar om jämställdhet då måste jag hinna diska, laga mat och 

dessutom varannan gång byta däck (Julia). 

 

Som man kan se, tror Julia, om det blir mer jämställt får kvinnor mer uppgifter att göra 

samtidigt som män ska slippa göra en del av sina uppgifter. 

 

Sammanfattning: 

 

Alla visar stor medvetenhet att uppfattningar om jämställdhet skiljer sig mycket mellan de 

länderna de kommit ifrån och Sverige. Det framkommer också att kvinnor i Sverige har mer 

egen tid än kvinnorna i informanternas hemländer, här hinner de ta hand om sig själv och har 

fler möjligheter att utvecklas och inte bara arbeta och utföra hemsysslorna. En av informanterna 

menar dock att även Sverige inte är jämställt, eftersom samhället här är så segregerat och därför 

går det inte att ha en gemensam definition om vad jämställdhet är. Två av mina informanter är 

ganska konservativa och tror inte så mycket på jämställdhet, de menar att det är inget problem 

om man jämför det med mer globala problem. Två mammor dock har aldrig tänkt på vad 

jämställdhet är för något innan de kom till Sverige och fick höra om det. Då började de jämföra 

hur det är i deras länder och hur det är i Sverige och för dem känns ett jämställt förhållande 

enligt svenska normer mer naturligt.  

 

Vad gäller hur föräldrarna uppfattar begreppet jämställdhet fick jag olika svar. Artur tycker att 

jämställdhet handlar om lika rättigheter dock skyldigheter ändå måste hållas separat beroende på 

könet. En kvinna måste ta hand om hemmet medan en man ska försörja familjen. Julia menar 

också att det är naturligt, eftersom en kvinna tack vare sina biologiska skillnader kan bli gravid, 

föda och amma och ingen man kan göra det. Därför tycker hon att det inte går att prata on 

jämställdhet eftersom det är naturen som bestämmer hur en man respektive en kvinna ska 

uppföra sig och vem som ska göra vilka uppgifter. Just för henne är det jämställt när hon gör de 

traditionella kvinnliga sysslor och hennes man de traditionellt manliga och att hon inte tvingas 

göra de sysslor som hennes man brukar ta hand om. Annas och Marias uppfattning är mer lik 

den som finns Sverige, att män och kvinnor ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 

En viktig aspekt är att även löner ska vara lika samt andel kvinnor på tunga poster ska vara fler.   

 

5.2 Familjens vardag ur ett jämställdhetsperspektiv 
 

Här under besvaras den andra frågeställningen: Hur ser föräldrarnas uppdelning av 

vardagssysslor ut ur ett jämställdhetsperspektiv?  

 

1) Flexibel/ jämställd arbetsuppdelning 

 

Gemensamt för mina informanter är att de anser att de har flexibel arbetsuppdelning beroende 

på deras situation. Tre av de menar att de fördelar sysslor jämnt. Dock under intervjuernas gång 

framkommer det att vissa sysslor görs betydligt oftare av en av dem eller att vissa av hemsysslor 

görs bara av en av dem. Det framkommer också att till exempel Julia inte vill att hennes man 

ska laga mat, eftersom det är hon som måste diska och städa hela köket efteråt. Hon menar att 

hon vill vara chef i köket och det  vore ok om hennes man diskade efter sig själv men eftersom 

han inte gör det blir det mer jobb för henne. Så man kan se att det framgår att vissa sysslor görs 

av båda, vissa bara av en av dem som vill ha mer hjälp och att det finns sysslor som en av dem 

inte vill att den andre gör. Därför har jag urskiljt  ”underkategorier” i deras svar som jag ska 

redovisa för nedan. Men först ska jag gå genom med vad  mina informanter menade med 

”flexibel” arbetsuppdelning. De menade att den som har mer tid borde göra de vardagliga 

sysslor, som till exempel att laga mat eller städa. En av de menar: 

 

Vi gör så att det blir naturligt, den som har tid- lagar mat eller städar, tvättar, 

medan den andra kanske tar hand om barnet (Maria). 
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Det visar sig att det är bara Maria som fördelar arbetsuppgifterna enligt vad i Sverige menas 

med jämställd arbetsfördelning. Artur motiverar arbetsuppdelningen i hans familj med att en 

sådan uppdelning känns lämpligt för stunden, men kan ändras sedan. Det är bara Anna som är 

medveten om att arbetsuppdelningen inte är jämställd men som ska bli jämnare när hon börjar 

jobba.  

 

2) Traditionell arbetsuppdelning 

 

Artur, Anna och Julia har mer traditionell arbetsuppdelning hemma, där kvinnan ska ta hand om 

barnen och mannen ska försörja familjen. Men för Artur och Anna är det så för stunden. Anna 

vill ändra på hushållsysslornas fördelning i framtiden, när hon har studerat klart och kan bidra 

ekonomiskt. Hennes man kan hjälpa till med de traditionella kvinnosysslorna utan att klaga på 

att han faktiskt är en man och han gör det ibland. Men eftersom han jobbar mycket blir det Anna 

som tar hand om barnen och hemmet.  

 

Artur anser att en kvinna inte kan grilla så bra som en man gör, han undviker städa, tvätta och 

diska  eftersom han anser att det är ett kvinnas jobb. Dock är det han som alltid handlar mat och 

han kan tänka sig att laga mat ibland. Han vill också att i framtiden ska arbetssysslornas 

uppdelning hemma ändras:    

 

Jag vill att min fru ska börja självständigt köra bil, delvis hantera ekonomi och då 

när barnen blir lite äldre vill jag umgås med de mycket mer. 

 

Det framgår att han inte planerar börja utföra de traditionella kvinnliga sysslor utan vill att hans 

fru blir mer självständig. Julia tror sig ha ett jämställt förhållande, eftersom för henne jämställt 

är när ”kvinnan diskar och mannen byter däck på bilen”. Hon vill inte ändra på arbetssysslornas 

uppdelning då hon inte vill byta däck eller köra traktorn, men hon kan tänka sig göra det om det 

behövs. I nästa underrubrik ska jag titta på Julias förhållande lite närmare.  

 

3) Dubbelmoral och arbetsuppdelning 

 

Julia, som är gift med en svensk man säger att:  

 

Jag brukar säga att min man har dubbelmoral: ibland är vi en svensk familj och 

ibland en rysk familj där kvinnor har mer uppgifter hemma. 

 

Hon menar att hennes man kan diska eller städa, men när han vill titta på TV istället får hon ofta 

höra att ryska kvinnor måste ta hand om sina män, och att diskning är minsann en kvinnlig 

syssla. Enligt henne finns det en tendens i hennes familj att hon gör alla de kvinnliga sysslorna 

plus en del av manliga, som till exempel att klippa gräs. Då blir det att hon gör 75% av alla 

sysslor och hennes man 25%. 

 

4) Jag kan bli mer jämställd, lär mig! 

 

Maria tror att om båda kan och har förutsättningar att göra sysslor, då måste de delas annars ska 

den som gör det bättre göra det. Hon skulle vilja lära sig byta en lampa eller laga bilen men hon 

har ingen tid och ork åt det nu, när hon är småbarnsförälder. Hon menar: 

 

jag tror att jag inte kan det eftersom jag är uppvuxen i ett samhälle där kvinnor 

inte gör sådant… men man kan alltid lära sig det. 

 

Man ser att hon inte är rädd för att få mer uppgifter att göra förutsatt att alla andra uppgifterna 

ska också delas lika. Mer eller mindre. 
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Sammanfattning: 

 

Julia och Artur är mer konservativa vad gäller hushållssysslornas fördelning. De menar att de 

traditionella kvinnliga sysslor måste göras av kvinnor, och de manliga av män och enligt dem är 

det en jämställd arbetsfördelning. Julia vill inte ”ha smutsiga händer”, men kan tänka sig byta 

däck på bilen om det skulle behövas. Hon vill inte ändra på hushållsysslornas fördelning för det 

skulle innebära för henne att hon skulle få göra mer. Artur kan tänka sig ändra på 

hushållsysslornas fördelning i framtiden, men då menar han att han kan ta mer ansvar för barnen 

men inte att utföra de traditionellt kvinnliga hushållsysslor. Anna strävar efter att hennes 

förhållande är mer jämställt, men då måste hon också börja bidra ekonomiskt och hon tror att 

när hon börjar jobba blir hennes förhållande mer jämställt. Maria anser att hon bor i ett jämställt 

förhållande och vill inte ändra på sysslornas uppdelning.  

Det framkommer också att vissa hushållsysslor informanterna inte kan göra eftersom de inte har 

blivit lärda att utföra dem. Eftersom i det samhälle som de växte upp var det inte vanligt.  

 

5.3 Föräldrarnas uppfattning om jämställdhetsarbete på 

förskolan 
 

Här under besvaras den tredje frågeställningen: Hur ser föräldrarnas medvetenheten ut kring det 

jämställdhetsarbete som förskolan enligt läroplanen ska utföra? 

 

1) Ingen koll på läget 

 

Ingen av föräldrarna visste om förskolans jämställdhetsarbete och om de jämställdhetsmålen 

som förskolan ska arbeta efter. Julia föreslog att förskolan försöker visa för barnen att det finns 

jämställdhet i Sverige. Maria försökte gissa vilka jämställdhetsmål kan förskolan ha: 

 

… det ska vara jämställt, att flickor och pojkar inte ska delas upp på grund av 

kön, utan  de ska få leka vilka lekar de vill och att kanske personalen ska försöka 

engagera både flickor och pojkar leka tillsammans och liksom att pojkar får leka 

prinsessor och flickor får vara superhjältar eller att de leker familj, ”mamma, 

pappa, barn” tillsammans…  fast.. de inte ska göra det tydligt, att du är en pojke 

och har nu lekt med bilar alldeles för länge kan inte du gå och leka med den där 

tjejen och leka ”mamma, pappa, barn”.  

 

Vidare menar hon att personal ska undvika att säga att den här leken är för tjejer och den här 

leken är för killar och på så sätt sluta skapa könsladdade ord och lek. Artur hoppas att förskolan 

inte överdriver med jämställdhetsarbetet och inte börjar massproducera ”fjöliga killar och 

pojkflickor”. 

 

2) Positivt förhållningsätt till jämställdhetsarbete på förskolan 

 

Var och en förälder fick läsa vad Läroplanen för förskolan säger om jämställdhetsarbete och alla 

mammorna tyckte att det var väldigt bra att förskolan ska sträva efter att göra samhället mer 

jämställt. Anna undrade först vad könsroller står för, för hon hade aldrig hört det ordet och 

sedan utryckte hon att det är bara positivt att det ska vara lika. Och att om pojkar uppmuntras ta 

mer plats på flickornas bekostnad kan inte leda till mer jämställt samhälle. Alla föräldrar vill att 

deras barn har ett mer eller mindre jämställt förhållande när de är vuxna, att de kan laga mat, 

städa, tvätta och försörja sig själva. Att barnen är flexibla och är inte rädda för att jobba. 

 

Alla fyra föräldrar antydde att de i allmänhet ser inget fel på att pojkar får klä ut sig till 

prinsessor eller att flickor får leka superhjältar. Ingen av föräldrarna var rädd för att detta kan 

påverka barnens sexuella läggning senare i livet. Artur underströk att om förskolan tvingar 

pojkar och flickor till det, då är det ”idiotiskt”. Julia till exempel menar att: 
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Jag är inte rädd att pojkar ska tycka om pojkar om de en gång klär ut sig till 

prinsessa, det är medfött tycker jag. Jag själv var en pojkflicka och jag 

förvandlades inte till en pojke. Jag tycker att om en flicka är en liten prinsessa då 

förblir hon som en liten prinsessa, det spelar ingen roll vad de andra gör. 

 

Eftersom alla mina informanter har åtminstone en son var det extra intressant att få veta vad de 

tycker om just deras son skulle klä ut sig till prinsessa och mammorna svarade att det är helt 

acceptabelt om det är en lek, men om barnen skulle vilja gå iväg i rosa klänning skulle det oroa 

dem. Mammorna kunde acceptera även om deras söner ville måla naglar, Artur dock var helt 

emot det. Han menar att när pojkar klär ut sig till prinsessor kan det påverka deras karaktär och 

att det är inte alls trevligt att se en pojke i rosa klänning, han menar att pojkar måste vara tuffa.  

  

3) Skeptiskt/ negativt  förhållningsätt till jämställdhetsarbete på förskolan 

 

Maria och Artur var lite skeptiska om jämställdhetsarbetet kan ge något resultat om det är 

regeringen som bestämmer. Maria menar att mentaliteten måste förändras och det gör det i 

Sverige. Artur påstår att: 

 

Förskolan ska inte överdriva med sådana saker och inte tvinga på värderingar 

som är bestämda uppifrån. Om vi tar som exempel en familj med en annan 

religion där kvinnan inte får lämna hemmet, då är det religionen som bestämmer 

och inte staten. Man måste  vara realistisk, istället för att jaga könsroller ska man 

lära ut ömsesidig respekt. Respekt som är oberoende av kön, bakgrund osv.   

 

Alla fyra föräldrar uppger dock att det är deras åsikter och värderingar som är viktigare än det 

som staten säger och det är bra om staten och familjen har samma värderingar men om det inte 

är så, då är det familjens värderingar som spelar större roll. 

 

Bara en mamma uttryckte att hon skulle vilja få veta mer om jämställdhetsarbetet på hennes 

barns förskola: 

 

Det skulle vara intressant att få lite mer information från förskolan om deras 

arbete med jämställdhet fast jag har inte tänkt på det (Maria). 

 

I de andra två mammornas svar syntes det inte att de skulle vilja få veta mer om 

jämställdhetsarbetet på förskolan samtidigt som de inte heller sagt att de inte bryr sig om det. 

Artur dock var ganska tydlig med att han inte bryr sig vad och hur förskolan gör, bara den inte 

överdriver med läroplanens uppdrag.   

 

Sammanfattning: 

 

Det är oroande att ingen av mina informanter visste att förskolan har som uppdrag att främja 

jämställdhetsarbetet och vilka metoder som används för att uppnå jämställdhetsmål. Kanske 

delvis beror det på att inte alla informanter brinner för jämställdhetsfrågor och därför ställer de 

inga frågor  till förskolepersonal, delvis beror det på bristande samverkan mellan förskolan och 

hemmen. Det är bara en informant som under intervjuns gång önskade få mer information om 

hur just hennes förskola arbetar med jämställdhetsfrågor i vardagen.      

 

5.4 Föräldrarnas uppfattning om jämställdhet ur 

läroplanens perspektiv 
 

Här under besvaras frågeställningen: skiljer det sig informanternas uppfattning om jämställdhet 

med vad Lpfö rev 2010 säger?  
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1) Uppfattningen skiljer sig 

 

Artur menar att kvinnor och män ska spela olika roller som beror på biologiska skillnader. Julia 

menar att det aldrig kan vara jämställt till hundra procent. Hur kan en man kompensera att 

kvinnan går gravid i nio månader och att kvinnan ammar? Lpfö rev 2010 menar att alla ska få 

lika möjligheter och att könsroller och könsmönster ska suddas bort. Både Artur och Julia menar 

att traditionell arbetsuppdelning måste vara kvar och det är det som jämställdhet handlar om. 

Artur vill inte göra traditionellt kvinnliga sysslor och Julia vill inte göra traditionellt manliga 

sysslor.  

 

2) Uppfattningen är detsamma 

 

Anna och Maria menar i likhet med vad Läroplanen för förskolan säger att alla ska ha lika 

möjligheter, rättigheter och skyldigeter. Anna säger: 

 

I min familj var det mamma som gjorde allt. Men jag vill inte ha det så. Jag vill 

att mina barn är självständiga, kan laga mat.  

 

Det här citatet visar att Anna inte vill begränsa sina barn med könsstereotypa roller samt ge dem 

större möjligheter.  

 

Sammanfattning: 

 

Som det framgår från underrubrikerna, uppfattningen om jämställdhet ur läroplanens perspektiv 

både skiljer sig samt är densamma. Vad gäller lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter, 

menar Artur att möjligheter och rättigheter ska vara lika medan könens skyldigheter beror på 

den biologiska könsskillnaden.   

 

6. Kritisk diskussion  
 
I det här avsnittet ska jag sammanfatta och kritiskt diskutera om de kategorier som framkom i 

resultatet i relation till teoretiska utgångspunkter, litteratur och ståndpunkter nämnda i 

bakgrunden. Avslutningsvis ska jag diskutera den valda metoden. 

 

6.1 Förälders uppfattning om jämställdhet 
 

I likhet med Magnusson (1999) har jag kommit fram till att begreppet ”jämställdhet” kan 

uppfattas på många olika sätt, ibland helt motsägelsefullt, och därför måste man säkra sig om 

ens samtalspartner har samma uppfattning och att man pratar om samma sak. Dessutom kan en 

och samma person under diskussionens gång ändra sin uppfattning om jämställdhet många 

gånger. En anledning till att en person ändrade sina åsikter i min studie, var att personen aldrig 

hade tänkt på jämställdhetsfrågor  förut. I min studie lyckades jag urskilja sju olika kategorier 

av informanternas uppfattningar om begreppet jämställdhet. Den första kategorin handlar om  

lika rättigheter, olika skyldigheter där det menades att jämställdhet handlar om lika rättigheter 

men olika skyldigheter som beror på biologiska skillnader. Den andra kategorin handlar om lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter där två av mina informanter menar att jämställdhet 

handlar om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, nästan likadan definition som står på 

diskrimineringsombudsmannens hemsida (www.do.se)  att jämställdhet betyder att kvinnor och 

män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

Informanterna i min studie förknippar jämställdheten just med frågor som rör sig mellan 

kvinnor och män.   

 

http://www.do.se/
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Det är intressant att två informanter aldrig har tänkt på vad jämställdhet är för något förrän de 

har  kommit till Sverige och började jämföra hur det är i Sverige och hur det är i deras 

respektive hemländer. Persson (2011)  menar att under Sovjettiden var kvinnofrågan djupt 

ideologiserad och även Akimova (2005) påstår att under sovjetperioden diskriminering av 

kvinnor erkändes inte. Därför kan man dra slutsats att frågor som rör sig om jämställdhet är 

fortfarande inte så synliga och att detta anses som norm. Detta betonar två andra informanter 

som menar att jämställdhet är ett påhittat problem som samtidigt utgör den tredje kategorin som 

jag har lyckats att urskilja. De menar att en kvinna och en man har egna roller som är bestämda 

av naturen och att jämställdhet handlar om att kvinnan ska göra sina sysslor och mannen sina. 

Från studien framgår det att två informanters åsikter om jämställdhet har påverkats av livet i 

Sverige medan två andra informanter uppger att deras uppfattning om jämställdheten var redan 

formad när de kom till Sverige. Varför har det blivit så att armenisk mamma som var 23 år 

(Anna) och rysk mamma som var 24 (Maria) år när de kom till Sverige ”påverkades” av livet i 

Sverige och armenisk pappa som var 23 år (Artur) och rysk mamma som var 37 år (Julia) 

påverkades inte? Man kan anta att det kanske har med åldern att göra om man tittar på Julias 

ålder. Ju äldre man är desto svårare att ändra sina åsikter om saker och ting. Samtidigt om man 

tittar på de övriga informanternas ålder är den nästan lik, 23 -24 år gammal vid ankomst till 

Sverige. Kan det bero på könet då? Det kanske är bekvämt för pappan att det traditionella 

genuskontraktet som Hirdman (2001) beskriver finns kvar och där han kan ”bara” försörja 

familjen medan hans fru utför alla kvinnliga sysslor enligt ”genuskontraktet”. Här vill jag ta upp 

den fjärde kategorin även när det är jämställt, kan det vara  ojämställt där det menas att man 

behöver inte dela alla sysslor lika utan att den som har tid kan göra lite mer och sedan när den 

andra har mer tid, ska göra mer. 

 

Eftersom religion var förbjuden under Sovjettiden och tack vare alla sovjetiska reformer och 

familjelagar som jag beskriver i avsnittet Bakgrund, skulle man kunna förvänta sig att de 

traditionella könsrollerna skulle kunna hinna suddas bort. Med traditionella könsroller menar 

jag här vad som Tallberg Broman (2002)  menar att kvinnor skulle ta hand om hemmet och män 

arbeta och försörja familjen. Tre av mina informanter tyckte ändå att det är mannen som ska ha 

huvudansvaret för försörjningen och kvinnan ska ha huvudansvaret för hemmet. Alla 

informanter tycker dock att kvinnan också kan jobba om hon vill och att det spelar ingen roll 

vem som tjänar mest. Här kan man koppla till  Carlbäcks (2007) kommentarer där hon påstår att  

”den förvärvsarbetande modern” blivit ”ett självklart ideal” i Sovjet. Detta med att kvinnan kan 

och ”måste” jobba för att bli en förebild kunde man tydligt se i mina informanternas svar. Alla 

kvinnliga informanter har högskoleutbildning från sina hemländer, två av dem studerar på 

högskolan i Sverige och en av dem jobbar. Även manlig informant utrycker sig att det vore bra 

om hans fru efter att hon avslutat sin högskoleutbildning skulle börja jobba. Förutom det att i 

Sovjetunionen propagerades ”den förvärvsarbetande modern” ideal (Carlbäck, 2007), var ett av 

förskolans mål  att lära barnen ”kärlek till arbete” (Loginova och Samorukova, 1983). Där ser 

man att ingen av mina kvinnliga informanter aktivt väljer vara hemmafru inte även manlig 

informant vill att hans fru sitter hemma. Är det inte Sovjetisk ideologins efterdyningar? Dessa 

efterdyningar kan man också se i informanternas svar vad gäller jämställdheten då två av dem 

tycker att jämställdhet är ett påhittat problem. Akimova (2005) och Persson (2011) understryker 

att i Sovjetunionen ”kvinnofrågor” inte fanns och en likadan uppfattning hade dessa två 

informanter.  

 

Man kan se att traditionella könsroller har förändrats lite under Sovjettiden då kvinnor förutom 

arbetet hemma fick även jobba och där förskolan hade stor betydelse i utformningen av barnens 

personligheter och som bland annat fostrade alla barnen till att de skulle vara arbetsamma och 

hjälpsamma. Kanske är det därför två av mina informanter tycker att kvinnan förutom arbete ska 

också utföra arbetet hemma och på så sätt vara dubbelarbetande? Dessutom menar Carlbäck 

(2007) att under sent 1980-tal kom ”ett önsketänkande om att kvinnan skulle ta vårda också 

männen”. Intressant nog att det är en av mina informanters man som uttrycker sig på samma sätt 

att en rysk kvinna ska ta hand om sin man. Detta eftersträvar även manlig informant i min 

studie.  
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Vem vinner då på ett jämställt samhälle enligt svensk definition av jämställdhet? Den sjätte  

kategorin som jag funnit genom analys av intervjuerna kallas för alla vinner på jämställdheten. 

Där framkommer det att alla vinner på jämställdheten, både män och kvinnor, men att de 

främsta vinnarna är barnen som får växa upp i ett jämställt samhälle för då ska deras föräldrar 

ägna lika mycket tid åt barnen. I den sjunde kategorin alla kan inte vinna på jämställdheten 

framkommer det att eftersom män har mer makt idag kan de räknas som förlorare när det blir 

jämställt. Detta tar Lenz Taguchi (2004) upp som menar att i vårt samhälle är det mannen som 

ses som det normala medan kvinnan ses som avvikande. För att det ska vara mer jämställt krävs 

det således att män också ska ”avvika” och ta ett steg bakåt i vissa områden. Dock finns det 

också en åsikt att män vinner ändå när det blir mer jämställt eftersom då ska kvinnor fortsätta 

göra sina uppgifter samtidigt som de ska göra hälften av manliga uppgifter. Här ser man att 

informanten tror att traditioner är så djupt inrotade i vårt medvetande att ett jämställt samhälle 

ska fungera bara formellt, på papper, men den reella jämställdheten ska visa en helt annan bild.      

 

Anna och Maria diskuterar även jämställdhet i Sverige ur kvalitativ och kvantitativ aspekt som 

beskrivs i broschyren På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet 2012 (2012). De 

menar att det är mycket färre kvinnor som har chefpositioner (kvantitativ aspekt) och att kvinnor 

får mindre i lön för samma arbete (kvalitativ aspekt). Trots att Sverige, ur ett internationellt 

perspektiv, har nått långt med jämställdhetsarbetet, menar en av informanterna, att även Sverige 

inte är jämställt då det finns så mycket samhällen i ett samhälle som  har olika normer och 

värderingar och att det inte går att ha en gemensam definition för vad jämställdhet är och denna 

uppfattning utgjorde femte kategorin som kallas det finns ingen gemensam definition för vad 

jämställdhet är. Om detta har jag skrivit ovan att Magnusson (1999) har kommit fram till att 

begreppet ”jämställdhet” kan uppfattas på många olika sätt och att man måste vara säker på att 

man pratar om samma sak. Dock ”jämställdheten som begrepp får nog inte kritiseras eftersom 

tanken är god” (Artur).  

 

 

6.2 Familjens vardag ur ett jämställdhetsperspektiv 
 
Min andra frågeställning var ”Hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut ur ett 

jämställdhetsperspektiv?” och först vill jag kommentera varför jag hade en sådan 

forskningsfråga i min studie. Den frågan ställdes för att fånga upp könsstereotypa 

föreställningar om hur hushållsarbete ska fördelas om informanterna förstås hade sådana 

föreställningar. Evertsson (2001) menar att föräldrars uppdelning av hushållsarbete och deras 

inställning till könsroller och jämställdhet kan påverka barnens inställning till jämställdhet och 

det faktiska hushållsarbete som barnen väljer att delta i (s. 295). Man kan dra slutsats att 

inställning till jämställdhet och inställning till hur hushållsarbete ska uppdelas är sammanvävda. 

Därför var det intressant att få veta varför en person, som har till exempel en positiv inställning 

till jämställdhet, bor i ett ojämställt förhållande och tvärtom. Dessutom var det intressant att se 

hur hushållssysslorna fördelas i familjer där en eller båda två föräldrar kommer från 

postsovjetiska länder.   

 

Resultatet visar att tre av mina informanter upplever att de bor i jämställda förhållanden 

samtidigt som när de beskriver hur de fördelar hushållssysslorna framkommer det att bara en av 

dem lever i mer eller mindre jämställt förhållande och detta blev den första 

beskrivningskategorin flexibel/jämställd arbetsuppdelning. En kvinnlig informant tar på grund 

av praktiska orsaker huvudansvaret för barnen och hemmet nu men i framtiden, när hon också 

kan bidra till familjens ekonomi, ska det vara mer jämlikt.  

 

Den andra beskrivningskategorin handlar om traditionell arbetsuppdelning. Den manliga 

informanten tror att jämställt förhållande betyder lika möjligheter och då menar han att hans fru 

får studera och arbeta om hon vill men eftersom hon är en kvinna måste hon ta huvudansvaret 

för hemmet och barnen. Och enligt honom är det biologiska könsskillnader som ligger till 
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grunden på hushållsysslornas fördelning. Här kan man tydligt se det ”genuskontraktet” som 

Hirdman (2001) beskriver där kvinnan har födandet och beroendet på sin sida och mannen har 

ansvaret för försörjningen på sin sida. Hon menar också att man kan motverka kontraktet genom 

att undvika situationer som ligger till grund för det och genom försök att förändra denna 

kontrakttext med andra uppdelningar, rättigheter och skyldigheter (s. 94). Man kan konstatera 

att i dagsläget är det bara Marias familj som genom mer eller mindre jämn hushållsysslornas 

fördelning främjar jämställdhet. Julia menar att det är jättesvårt att förändra arbetsuppdelningen 

delvis för att hennes man inte vill göra  de ”kvinnliga sysslorna” och delvis för att om hennes 

man trots allt gör någon ”kvinnlig” syssla vill hon inte göra traditionellt manliga sysslor för att 

det ska bli jämt. Artur vill inte ändra på något i dagsläget och Annas familj ska vara mer 

jämställt när hon också börjar jobba.  Jag vill också ta upp Akimovas (2005)  studie där hon 

kom fram till att kvinnans jämställdhet i det sovjetiska samhället var bunden med uppfattningen 

att varje kvinna hade valfrihet i vilken roll hon ville ha, ville hon vara hemmafru, yrkeskvinna 

eller arbetande mamma samtidigt som män hade två roller: yrkesman eller arbetande far och att 

sådana uppfattningar finns fortfarande. Det är just sådan uppfattning har min manliga informant 

när han säger att hans fru får studera eller arbeta men hon ska ta ansvaret för hemmet också 

oavsett vad. Men man kan också vända synvinkel på den här uppfattningen då en av mina 

kvinnliga informanter är nöjd med sin roll som ”arbetande mor” trots att hon är medveten om att 

hon inte bor i ett jämställt förhållande enligt svenska normer. Men för henne handlar ett 

jämställt förhållande just om att man och kvinna ska göra de sysslorna som de ska utföra ur 

traditionellt perspektiv.   

 

Evertssons (2001) och Carlestam (2004) fick i sina studier fram att i de flesta hushåll var det 

kvinnan som tog det största ansvaret för traditionellt kvinnliga sysslor och männen tog det 

största ansvaret för traditionellt manliga sysslor. I min studie fick jag fram samma resultat. 

Dessutom i Arturs och Julias familjer en sådan fördelning räknas som jämställd. I Julias familj 

blir det ibland så att förutom att Julia gör sina hushållsysslor får hon hjälpa till med manliga 

sysslor och det vill hon inte göra. I Marias familj som bor mer eller mindre jämställt kan Maria 

inte göra manliga sysslor och därför blir det så att hennes man delar på de ”kvinnliga” sysslor 

men gör några av ”manliga” sysslor själv. Maria menade att eftersom hon var uppvuxen i ett 

samhälle där kvinnor inte bytte lampor eller lagade bil, påverkade det vilka sysslor hon väljer att 

göra för att hon kan och vilka hon undviker eftersom hon inte kan. Dock är hon positiv och kan 

tänka sig lära hur man byter däck, hennes utsagor utgjorde den fjärde kategorin jag kan bli mer 

jämställd, lär mig! Hon menade att i sovjetiskt samhälle förväntades vissa hushållsysslor utföras 

bara av män eller kvinnor och eftersom hon är en kvinna fick hon inte möjligheten att lära sig 

det. I de styrdokument för sovjetiska förskolor och skolor som jag beskriver i Bakgrunden 

framgår det att alla barn skulle uppfostras lika, dock betonas det inte med att kvinnor och män 

ska vara jämställda. Kanske på grund av att Sovjetunionen formellt var jämställt. Dock reell 

jämställdhet som framgår från informanternas svar var långt ifrån den formella jämställdheten. 

Man kan se att inte alla föräldrar har en positiv inställning till att hushållsysslorna ska fördelas 

jämnare. Här vill jag koppla till Evertsson (2001) som menar att föräldrars positiva inställning 

till delat ansvar hemma utgör en förutsättning till en jämställd familj och att det i sin tur leder 

till mer jämställt samhälle. Man kan dra slutsats att de två informanterna som har traditionell 

arbetsfördelning hemma motverkar jämställdhetsarbetet samt överför till barnen medvetet eller 

omedvetet sina föreställningar om hur maktbalansen mellan kvinnor och män ska se ut.   

 

Nu vill jag applicera på föräldrarnas hushållsarbetsuppdelning Rönnbloms (1997) nivåer av 

makt. Den första nivån är inte aktuell då könsfördelningen i intervjuades familjer är jämnt: en 

man och en kvinna, således könsfördelning är 50% och 50% och rent formellt är det ”jämställt”. 

Den andra nivån handlar om att kvinnor och män ska ha lika stort inflyttande och reella 

möjligheter att påverka sin situation och här kan jag konstatera att mina informanter har lika 

möjligheter eller de åtminstone tror att de har. Ibland anpassar de sig efter situationen, om till 

exempel en av de är arbetslös och den andra arbetar då ändras deras hushållsysslornas 

uppdelning och att de är ganska flexibla. Om vi tittar närmare på den tredje nivån som enligt 

Rönnblom (1997) handlar om makten att uttrycka och konstruera normer kan vi se att två 
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informanter i min studie ”konstruerar” normer eftersom några av dem strikt avgränsar vilka 

hushållsysslor ska göras av kvinnor eller bara av män.  

 

Det fanns också en intressant tendens som utgjorde den tredje kategorin dubbelmoral och 

arbetsuppdelning där en mamma förväntades vara svensk i vissa situationer och rysk i andra 

och det var hennes man som avgjorde när hon skulle spela vilken roll. Man kan konstatera att 

några kvinnliga informanter skulle kunna påverka sin situation om de ville, saken är att för en 

av dem passar en sådan situation bättre för stunden och för den andra är det en norm att kvinnan 

gör alla ”kvinnliga” sysslor själv.  

   

6.3 Föräldrarnas uppfattning om jämställdhetsarbete på 

förskolan 
 

I min studie hade jag frågeställning ”Hur ser medvetenheten ut kring det jämställdhetsarbete 

som förskolan enligt läroplanen ska utföra?”.  Den första beskrivningskategorin i resultatet var 

ingen koll på läget. Informanter i min studie visste inte ens vad Läroplanen för förskolan är för 

något och inte heller om förskolans jämställdhetsmål trots att i Lpfö98 rev 2010 står det tydligt 

att förskolans arbete ska bedrivas genom ett nära samarbete med hemmet och att förskolan ska 

även vara tydlig med verksamhetens mål och innehåll. Även Lif (2008) menar att föräldrar 

borde få information om hur jämställdhetsarbetet går till på förskolan och hur och varför 

pedagogerna arbetar med jämställdhetsfrågor i praktiken. I samband med detta vill jag även ta 

upp följande citat ”för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är det nödvändigt att också 

föräldrarna förstår och accepterar det genusbaserade jämställdhetsarbetet i förskolan” (SOU 

2004: 115 s. 56). Om föräldrar i min studie inte ens vet vad läroplanen för förskolan är hur kan 

man prata om framgångsrikt jämställdhetsarbete på deras barns förskolor? Med detta menas det 

att om familjer och förskolor inte samarbetar kan det utvecklas normer och värderingar som, 

istället för att stödja och komplettera varandra, krockar med varandra och som enligt Andersson 

och Gunnarsson (1990) kan leda till att barnet kan känna sig vilset och förvirrat (s.36). 

 

Det är bara en mamma som visade intresse och ville få veta mer om hur jämställdhetsarbetet går 

till på hennes barns förskola. De andra informanterna ville inte få veta något mer om förskolans 

jämställdhetsarbete. Alla ansåg att deras syn på jämställdhet är ändå viktigare och så länge 

förskolan inte överdriver med sin jämställdhetsuppdrag bryr de sig inte vad förskolan gör. Efter 

att ha läst efter vilka jämställdhetsmål förskolan ska sträva efter var mammorna mer positiva än 

pappan i min studie. Bara en mamma försökte gissa hur jämställdhetsarbetet såg ut på vardagar. 

Och då menade hon att man ska uppmuntra pojkar att leka ”tjejlekar” och tvärtom och att 

personalen ska tänka på sitt språk, att det ska vara genusneutralt. Då ingen förälder kunde ge ett 

konkret exempel på hur jämställdhetsarbetet ser ut just på deras förskolor utom gissningar, 

ställdes en och samma fråga till alla föräldrar om vad de tycker om att pojkar på förskolor får 

klä ut sig till prinsessor och att flickor får leka superhjältar. Alla mammor var positiva och 

menade att det är ju barn och de får leka vilka lekar de vill, att leken inte ska förvandla de till 

något annat och deras utsagor utgör den andra beskrivningskategorin positivt förhållningsätt till 

jämställdhetsarbete på förskolan. Pappan tänkte att andra pojkar kan klä ut sig till  prinsessor 

om de vill, dock inte hans son. Han trodde inte att det kan påverka sonens sexuella läggning 

dock menade att det kan påverka hans karaktär och att det är i princip otrevligt att se på en pojke 

i rosa klänning. Här kan vi se den rädslan som i SOU 2004:115 beskrivs  att många förskolor 

bevittnar att många föräldrar är rädda för att förskolans jämställdhetsarbete ”ska förvandla deras 

barn till något helt annat och helt nytt” (s.56) och att det är just pojkpappor som är rädda för det. 

Här kan man ta upp Rönnbloms (1997) tredje nivå av uppdelning av makt. Pappan försöker 

skapa normer för hur hans son ska och inte ska se ut. 

 

Det känns att det är viktigt att förskolor där informanternas barn går tar mer ansvar och upplyser 

föräldrar mer om vad jämställdhetsarbetet går ut på, hur de arbetar med det i vardagen. Eftersom 

föräldrarnas attityd kan både främja och försvåra arbetsprocessen är det enligt SOU 2006:75 
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viktigt att alla förskolor prioriterar ett positivt föräldrasamarbete. Dessutom står det i SOU 

2004:115 att ”föräldrar till barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund ska få stöd för att förstå och acceptera det genusbaserade jämställdhetsarbetet i 

förskolan” (s. 57). Från min studie framgår det att informanterna inte fick något stöd och ingen 

information om hur och varför jämställdhetsarbetet bedrivs. Dessutom är två av informanterna 

väldigt skeptiska mot det jämställdhetsarbete som måste pågå på förskolan enligt Läroplanen 

och det samtidigt utgör den tredje beskrivningskategorin skeptiskt/negativt  förhållningsätt till 

jämställdhetsarbete på förskolan. De menar om det kan någonsin vara bra om regeringen 

försöker tvinga på sina normer och värderingar på alla. Det är intressant eftersom Grankin 

(2003) och Jadeshko och Sohin (1978) menar att familj i Sovjetunionen hade sekundär 

betydelse efter skolan i barnens uppfostran och att pedagogernas plikt var att hjälpa föräldrar att 

uppfostra sitt barn ”rätt”. Detta illustrerar att trots att under Sovjettiden hade föräldrarnas åsikter 

officiellt sekundär betydelse, vet man inte hur der var i själva verket och mina informanter i alla 

fall vill nu uppfostra sina barn själva, utifrån sina normer och värderingar och därför ifrågasätter 

de regeringens inflytande.  

 

Det kan konstateras att två informanternas uppfattning om begreppet jämställdhet, som jag 

beskrev i föregående avsnitt, motverkar förskolans jämställdhetsarbete. Delvis för att deras 

värderingar krockar med dem som förskolan har och delvis för att de saknar samarbete mellan 

föräldrar och förskola och inte vet vilken värdegrund som förskolan arbetar efter och således 

inte får information om varför och hur förskolan arbetar med jämställdhetsfrågor.  

 

6.4 Föräldrarnas uppfattning om jämställdhet ur 

läroplanens perspektiv 
 

Regeringen har definierat att jämställdhet handlar om lika möjligheter mellan män och kvinnor. 

Eftersom två av mina informanter är mer konservativa och två av dem är mer positiva till 

jämställdhet ur läroplanens perspektiv ska jag först gå genom deras bakgrund och analysera om 

den kunde påverka deras inställning. Om man tittar på varifrån informanterna kommit och deras 

uppfattning om jämställdhet kan man se att från Armenien kommer den konservativa pappan 

och den mamman som är för jämställdhet samtidigt som den konservativa mamman och den 

andra mamman som är för jämställdhet kommer från Ryssland. Så man kan se att 

informanternas svar varierar mycket oberoende från vilket land de kommer ifrån. Om man tittar 

på informanternas ålder, då är det mamman som är 44 år och pappan som är 36 år är de som 

tänker mer konservativt och mammorna som är 37 och 30 år som tror mer på jämställdhet. De 

två sistnämnda mammorna kom till Sverige när de var 24 respektive 23 år gamla. Min slutsats 

är att informanternas ålder vid ankomst till Sverige kan spela stor roll i hur deras uppfattning 

om jämställdhet bildades dessutom dessa två mammor uppgav att innan de kom till Sverige 

hade de ingen aning om vad jämställdhet var för något och hade aldrig tänkt på det. Mamman 

som är 44 år kom till Sverige när hon var 37 år och som hon själv anger att hennes åsikter om 

saker och ting redan var formade. Pappan i studien var 23 år när han kom till Sverige och han 

menar att eftersom hans åsikter är acceptabla i Sverige behöver han inte ändra på dem. Man kan 

konstatera att Artur och Julia hade hunnit bilda egen uppfattning om vad jämställdhet är och 

därför deras liv i Sverige har inte påverkat deras åsikter mycket. Däremot Anna och Maria som 

inte hunnit bilda någon uppfattning om det begreppet innan de kom till Sverige blev de 

påverkade av det svenska synsättet på jämställdhet i större utsträckning. Det är också intressant 

hur stor påverkan har värderingar som förskolan försöker ”tvinga” på barnen, eftersom trots att 

alla mina informanter hade hunnit gå i sovjetisk förskola, som hade primär betydelse i barnens 

personlighetsformning och uppfostran, har de helt olika åsikter. 

 

I Lpfö98 rev 2010 står det att inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering på 

grund av kön och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter ”att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s.4). Mammor i 

min studie är mer toleranta och tycker att eftersom barn är barn, då får de prova leka med 
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vad de vill. Som till exempel att pojkar får klä ut sig till prinsessor och flickor leka 

superhjältar. En av mammorna påpekar också att det är viktigt att vara medveten om sitt 

språk, man ska inte säga till en pojke att dockor är för flickor men eftersom du är en pojke 

gå och lek med bilar. Då är det kränkande och diskriminerande. Pappan är dock inte alls 

lika tolerant. Han tycker att jämställdhet enligt svensk norm går emot naturen.   

Vad gäller att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller var mina 

informanter oense. Anna tyckte att det var jättebra och att hon aldrig har sett att någon  

förskollärare behandlar flickor och pojkar olika. Artur och Julia tyckte att det kanske låter 

bra i teorin dock i praktiken kan det aldrig fungera. Män kan aldrig ersätta kvinnor i 

barnuppfödande eller ammande. De menar att ojämställdhet mellan kvinnor och män tar 

sin början i biologiska skillnader och därför vad vi än gör kan det aldrig bli jämställt. 

Samtidigt menar de att de vill att deras barn är mer flexibla och att deras barn får välja 

själva till exempel vilket yrke de vill ha. I Lpfö 98 rev 2010 står det också att jämställdhet 

mellan könen är ett av de värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen 

samt lyfta fram och synliggöra i verksamheten. Detta tyckte mina informanter var positivt 

dock Artur påpekade att ett sådant arbete inte ska överdrivas. Vad gäller att förskolan ska  

sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oavsett 

kön och att ”arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande och 

utrymme i verksamheten” (s.12) var alla informanterna mycket positiva. Artur menade att 

det är just det som jämställdheten handlar om, om ”en ömsesidig respekt” oavsett kön och 

bakgrund.   

 

Lif (2008) menar att jämställdheten i svenska samhället har blivit bättre med åren, men 

det sker inte automatiskt, man måste ha kunskaper för att kunna förändra. Detta antyder 

en av mina informanter att mentaliteten måste förändras för ett lyckat jämställdhetsarbete 

och det gör det i Sverige, samtidigt som i hennes land är det lång väg kvar. 

 

I bakgrunden har jag dragit slutsatsen att jämställdhet enligt läroplanen handlar om at ge pojkar 

och flickor lika möjligheter och förutsättningar genom att synliggöra de demokratiska värden 

som svenska samhället vilar på, genom att visa att alla har lika värde oavsett kön, genom att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster, genom att bemöta flickor och pojkar lika 

och utan att förvänta sig att de ska ha ett visst beteende beroende på deras kön, genom att ge 

barnen lika stort inflytande och genom att inte begränsa barnens möjligheter och intressen 

utifrån stereotypa könsroller. Jag kan dra slutsats att två av mina informanter har mer eller 

mindre samma uppfattning om jämställdhet som läroplanen har, samtidigt som två andra 

informanters uppfattningar skiljer sig, detta återspeglar sig i de två beskrivningskategorier som 

jag har lyckats urskilja: 1) Uppfattningen skiljer sig och 2) Uppfattningen är densamma. Vidare 

ska jag granska hur föräldrarnas uppfattningar skiljer sig. De menar delvis att ett sådant 

problem, som jämställdhet försöker lyfta fram, inte finns och därför behöver det inte lyftas fram, 

till exempel att alla ska ha lika värde oavsett kön eftersom alla ska ha lika värde. De menar att  

motverka traditionella könsroller och könsmönster är ingen bra ide då är det biologiska 

skillnader som ligger till grund för det och att det är bara naturligt att kvinnan ska ta hand om 

hemmet och barnen och att mannen ska försörja sin familj. De menar att flickor och pojkar har 

lika möjligheter dock har de olika skyldigheter som återigen beror på deras biologiska skillnader 

och på så sätt begränsar de barnen utifrån stereotypa könsroller. De menar också att barn får 

leka vilka lekar de vill, att pojkar får klä ut sig till prinsessor och flickor till superhjältar dock 

om en pojke vill klä ut sig till prinsessa när leken är slut- detta tycker de informanterna är 

oacceptabelt. Detta kan leda till att barnen får motsägelsefull information hemma och på 

förskolan vilket i sin tur kan leda till att barnen inte vet riktigt hur de ska förhålla sig till frågor  

som rör jämställdhet och kanske deras självkänsla blir låg. Om föräldrarna har andra värderingar 

och inte kan acceptera jämställdhetsarbetet på förskolan blir konsekvensen att föräldrar 

medvetet eller omedvetet kommer att motarbeta förskolans jämställdhetsuppdrag och på så sätt 

blir det svårare för förskolan att nå läroplanens mål.   
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6.5 Metoddiskussion 
 

Jag tycker att den valda metoden med fenomenografisk ansats passade bra för studiens 

syfte då jag bland annat ville upptäcka skillnader mellan individers uppfattningar om 

jämställdhet. Det som är spännande med metoden är att man kan ordna insamlat material 

med olika kategorisystem men man måste välja bara ett att jobba med. Det som kändes 

negativt var att transkriberingen av intervjuerna samt dess analys var mycket 

tidskrävande.  

 

Antal informanter och inklusionskriterier för att passa in i studien tycker jag var relevanta 

då jag fick fram stor variation av uppfattningar som jag var ute efter. Det vore intressant 

att intervjua fler föräldrar från andra postsovjetiska länder, både mammor och pappor, för 

att undersöka hur de uppfattar begreppet jämställdhet. Intervju som metod är ett bra 

verktyg eftersom man kan ta reda på hur andra resonerar och tänker. Innan jag började 

intervjua informanterna hade jag tänkt på att mina frågor måste vara öppna och mitt 

fårhållningssätt måste vara neutralt. Efter första intervjun, när jag lyssnade på den, 

upptäckte jag att jag var omedveten om hur förvånad jag blev att en förälder inte visste 

vad läroplanen för förskolan är och att jag då började ställa ledande frågor. Man måste 

öva på att intervjua så att man inte leder med sina frågor till ett specifikt svar. Det var 

också bra att jag utförde en pilotintervju efter vilken kunde jag korrigera frågorna så att 

de besvarade studiens frågeställningar på ett bättre sätt.  

 

Att jag spelade in intervjuerna och sedan transkriberade dem var också till stor hjälp vid 

bearbetningen av materialet. Med hjälp av fenomenografisk analys blev det mycket 

tydligare vilka beskrivningskategorier det fanns i det insamlade empiriska materialet tack 

vare kontraster mellan likheter och skillnader mellan utsagorna. Om jag hade använt en 

annan forsknings ansats istället vet jag inte om jag hade kunnat lyckats urskilja samma 

kategorier eftersom då skulle jag fokusera mig på annat i intervjuerna. Eftersom jag 

utgick från att jag inte hade några färdiga hypoteser om hur föräldrar från postsovjetiska 

länder uppfattar begreppet jämställdhet blev det lättare att urskilja olika 

beskrivningskategorier i deras svar.  

 

7. Sammanfattning 
 
Syftet med mitt arbete var att undersöka hur föräldrar från postsovjetiska länder resonerar kring 

begreppet jämställdhet, hur de värderar det, hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut 

samt om deras uppfattning om begreppet är likadan med vad läroplanen för förskolan säger.  

I min studie intervjuades fyra föräldrar från postsovjetiska länder. I resultatet framkom det att 

föräldrarnas uppfattning om begreppet jämställdhet kan vara helt annan än den som finns i 

Sverige idag. De föräldrar vars uppfattning om jämställdhet skiljde sig från den svenska 

uppfattningen, tyckte att just deras uppfattningar om jämställdhet är självklara och riktiga. De 

menade att jämställdhet är ett påhittat problem eftersom kvinnor och män har lika rättigheter i 

ett modernt samhälle, dock är skyldigheterna olika och det är biologiska skillnader som ligger 

till grund för det. Främst syns det i hushållsysslornas fördelning där den traditionella 

arbetsfördelningen finns kvar. Man kunde tro att det är män som inte vill ändra på 

arbetsfördelningen dock framkom det i studien att en kvinnlig informant var nöjd med sina 

”uppgifter” och inte ville ändra på något eftersom om hon bodde i ett jämställt förhållande 

skulle hon ändå göra alla traditionellt kvinnliga sysslor själv samtidigt som hon skulle göra 

hälften av de manliga. Man kan dra slutsats att en del kvinnor inte vill leva i ett jämställt 

förhållande då de inte tror att män är lika duktiga på att utföra ”kvinnliga” arbetssysslor samt att 

de inte vill utföra traditionellt manliga hemsysslor och en del män inte vill utföra traditionellt 

kvinnliga arbetssysslor. Alla informanter var välmedvetna om att det är en stor skillnad mellan 

hur jämställdhetsarbetet ser ut i Sverige och hur det var i deras respektive länder samt att man 

kan uppfatta begreppet jämställdhet på olika sätt.   
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Det framkom också att livet i Sverige kan bidra till att föräldrar från postsovjetiska länder kan 

ändra sin uppfattning om vad jämställdhet är och att uppfattningen blir således mer lik den som 

finns i Sverige.   

 

Ingen av intervjuade föräldrar visste vilka jämställdhetsmål som finns i läroplanen för förskolan, 

inte ens alla visste att det finns ett dokument som styr förskolans verksamhet. Föräldrarna var 

inte ens särskilt intresserade av vilket jämställdhetsarbete som pågår på deras barns förskolor, 

det viktigaste för några av dem var att förskolor inte överdriver med sitt uppdrag. Det var bara 

en mamma som under intervjun antydde att hon skulle vilja få veta mer om hur hennes barns 

förskola arbetade med jämställdhetsfrågor i vardagen.  

 

Man kan dra slutsats att föräldrar från postsovjetiska länder med en annan uppfattning om 

jämställdhet, utan intresse för jämställdhetsfrågor samt bristande samverkan mellan förskola och 

hem, istället för att stödja och komplettera förskolans uppdrag kan motverka förskolans 

jämställdhetsarbete. Detta kan leda till att förskolan inte kan utföra sitt jämställdhetsuppdrag 

tillräckligt bra och inte kan nå de jämställdhetsmål som finns i läroplanen fullt ut. Enligt 

Evertsson (2001) kan föräldrars inställning till jämställdhet och till uppdelning av hushållsarbete 

påverka barnens inställning till jämställdhet och de hushållsysslor som barnen väljer/ inte väljer 

att göra. På så sätt begränsas barnens möjligheter och valfrihet av könsstereotyper. En 

ojämställd familj kan inte bidra till ett mer jämställt samhälle.    

 

Både föräldrar, vars uppfattning om jämställdhet är mer lik den allmänna svenska 

uppfattningen, och föräldrar, som har en annan uppfattning om jämställdheten,  behöver mer 

stöd och mer information om hur jämställdhetsarbetet ser ut i vardagen, varför är det viktigt och 

hur de kan som föräldrar stödja det.      

 

7.1 Vidare forskning 
 

I min studie framgår det att föräldrar från postsovjetiska länder kan ha en annan uppfattning om 

vad jämställdheten kan stå för än den som läroplanen för förskolan har, samtidigt att de är 

omedvetna om vilka jämställdhetsmål förskolan har som uppdrag. Eftersom jag har intervjuat 

bara fyra föräldrar från två postsovjetiska länder vore det intressant att intervjua fler föräldrar 

från andra postsovjetiska länder för att se om resultatet kommer att ändras. Det vore också 

intressant att undersöka hur personal på förskolor samverkar med föräldrar från postsovjetiska 

länder vad gäller jämställdhetsfrågor och hur de samarbetar med föräldrar som har en annan 

uppfattning om jämställdhet än den uppfattning som läroplanen för förskolan menar.  
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Bilaga 1: intervjuguide 
 
Syfte: Jämföra inställning hos föräldrar från postsovjetiska länder med vad Läroplanen för 

förskolan säger om jämställdhet.  

 

Förälderns bakgrund 

Varifrån kommer du?  

Hur många år har du bott i Sverige? Din partner?  

Hur många barn har du? Deras ålder? 

Vilka språk kan du? 

Din utbildning? 

Vad gör du om dagarna? Vad gör din partner? 

 

Förälderns uppfattning om jämställdhet (i teorin)  

Vad är jämställdhet för dig?  

(Finns det något positivt/ negativt med detta begrepp?)  

Hur definierar du ett jämställt samhälle?  

(Vem som vinner mest på ett jämställt samhälle? Finns det överhuvudtaget ett problem? Fanns 

samma problem i ditt hemland? Tycker du att samhället idag är jämställt? Inom vilka områden 

anser du att samhället är jämställt/inte jämställt? Är samhället i Sverige mer jämställt än i ditt 

hemland? Varför?) 

Tror du att en kvinna och en man spelar olika roller i familjen?  

(Vilka då? Hur ska en ”riktig” kvinna respektive en ”riktig” man se ut?)  

Finns det yrke som är bara för män respektive för kvinnor? 

 

Förälderns uppfattning om jämställdhet (i praktiken) 

Hur ska arbetssysslorna fördelas i familjen?  

(Hur delar du och din partner på hushållsysslor? Varför delar ni upp sysslorna på detta sätt? Vill 

du ändra på sysslornas uppdelning? Hur och varför? Om du vill ändra på något, har du pratat 

om det med din partner? Vilken reaktion fick du eller skulle få om du berättade det?)  

Anser du att det finns sysslor som måste göras bara av kvinnor eller bara av män? Vilka då? 

(Finns det någon syssla som du aldrig skulle kunna tänka dig att göra? Varför? Finns det någon 

syssla som du skulle vilja engagera dig mer i?)  

Vem har huvudansvaret för barnen?  

(Tillbringar ni lika mycket tid med era barn? Vem var föräldraledig och hur länge? Vem stannar 

hemma när barnet är sjukt? Var båda på förlossningen när ert barn föddes? Kan barnen syssla 

med vad de vill och träna vad de vill eller finns det vissa gränser?) 

Vem har huvudansvaret för familjens ekonomi? 

(Hur fördelar ni pengar i er familj? Om din partner skulle tjäna mer (eller tvärtom)  hur skulle 

det kännas? Har ni lika mycket ”egna” pengar? Vem bestämmer om vad ska köpas?) 

Känner du att ni har lika möjligheter till att bygga karriär/ studera? Varför/ varför inte? 

Hur mycket egentid har du och din partner?  

(Är det lika mycket? Träffar du dina kompisar/ går ut lika mycket som din partner?) 

Vill du att ditt/ dina barn har samma uppfattning om hur sysslorna i hemmet ska fördelas? 

Varför? 

Tror du att man behöver arbeta med jämställdhetsfrågor hemma?  

Tror du att din partner har samma åsikter om jämställdhet som du?  

 

Förskolans jämställdhetsarbete och förälderns syn på det   

Vad vet du om förskolans jämställdhetsarbete? Vad vet du om jämställdhetsmålen som 

förskolan ska arbeta efter?  

Vad anser du om att förskolan ska motverka traditionella könsmönster?  

(Vilka fördelar och nackdelar finns det? Vad tror du om att pojkar får klä ut sig till prinsessor 

och flickor får höra sagor om prinsessor som slåss och inte bryr sig om hur de ser ut? Vilka 

konsekvenser kan det få? Tror du att din partner har samma åsikt som du?) 
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Vet du några exempel på hur din förskola arbetar med jämställdhet i praktiken?   

(Vad tror du om det? Hur påverkas ditt barn av jämställdhetsarbetet på förskolan?)  

Är det viktigt att du och förskolan har samma syn på jämställdhet och jämställdhetsarbetet? 

Vems ”syn” är viktigare? 

Gynnar jämställdhetsarbetet mer flickor än pojkar? 

Dina spontana tankar efter att du har läst om vad Läroplanen säger om jämställdhet?  

(Vad är positivt/ negativt? Varför?)  

 

Övriga frågor 
Hade du samma åsikter om jämställdhet när du kom till Sverige? 

Tror du att ditt liv i Sverige har påverkat dina åsikter om jämställdhet? 

Tror du att dina åsikter kan ändras om 10/ 20 år? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


