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Sammanfattning 
Denna studie undersöker identitetskonstruktionen gällande den arbetande föräldern inom kommunal 

verksamhet. Studien syftar till att diskursivt belysa identitetskonstruktionen med en teoretisk 

utgångspunkt inom kritisk diskursanalys (CDA) enligt Fairclough. Den metodologiska 

utgångspunkten är Faircloughs tredimensionella modell där de tre dimensionerna är bestående av 

text, diskursiv praktik och social praktik. Dessa tre är enskilt sammankopplade till tre 

frågeställningar underliggande det övergripande syftet. Det empiriska materialet är bestående av tio 

semistrukturerade intervjuer av kommunalarbetande föräldrar inom barn och 

utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun samt tre av Eskilstuna kommuns policydokument. 

Studiens resultat synliggör hur den diskursiva praktiken berörande den kommunalarbetande 

förälderns identitetskonstruktion är bestående av den kommunala medarbetarskapsdiskursen samt 

föräldraskapsdiskursens samverkan. Dessa inkluderar tillskrivna normativa förväntningar samt ett 

individuellt ansvar som produceras av individen själv, individens familj samt institutionen 

bestående av den kommunala verksamheten. Den arbetande förälderns identitet inom kommunal 

verksamhet placeras även till en kontext kännetecknat av det senmoderna samhället där det egna 

ansvaret samt reflexivitet i form av anpassning betonas. Den arbetande förälderns identitet inom 

kommunal verksamhet är i ständig förändring och sker i allt snabbare takt där den arbetande 

föräldern själv är ansvarig för att eftersträva de rådande normativa förväntningarna. 

 

Nyckelord: arbetande förälder, arbetsliv, identitetskonstruktion, kritisk diskursanalys (CDA), 

kommunal verksamhet, reflexivitet, senmodernt samhälle 
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1. Introduktion 
För att uppmärksamma och belysa området berörande kombinationen arbete och föräldraskap som 

genomsyrar dagens arbetsliv i Sverige så har vi i denna studie studerat den arbetande föräldern. 

Valet av studieområde har gjorts med inriktning mot kommunal verksamhet med grund i dess roll 

som en övergripande, stor och betydelsefull arbetsgivare. Kommunens betydelse kan ses i deras 

storlek av 290 kommuner i Sverige samt deras betydande uppdrag berörande samhällsservicen 

(Sveriges Kommuner & Landsting 2015). 

 

Den arbetande föräldern kan idag ofta ses som en självklar del inom samtliga arbetsgrupper på 

arbetsmarknaden. Självklar på det sättet att alltfler väljer att skaffa familj och barn, någonting som 

vi genomgående i vår studie benämner som normaliserat. Vardagslivet för en arbetande förälder 

gällande kombinationen arbete och föräldraskap kan ofta diskuteras med en skämtsam ton i 

personalrummet där vardagslivets utmaningar får göra sig hörda och bli bekräftade av kollegorna. 

Utmaningarna är oftast bestående av höga krav gällande både föräldraskap samt medarbetarskap där 

den arbetande föräldern ska prestera inom båda dessa. Prestation som medarbetare kan innefatta att 

uppnå de mål som är uppsatta för medarbetaren samt samtidigt komma i tid, vara socialt engagerad 

och uppskattad hos kollegorna och ständigt sträva efter professionell utveckling. Prestation som 

förälder kan ses i att hämta och lämna barnen i tid på skolan och träningarna, laga hälsosam och 

näringsrik mat och ständigt uppmana till barnens personliga utveckling. Men med allt högre krav 

från arbetslivet kan medarbetarens roll som arbetande förälder ses bli allt mer komplex och 

svårhanterlig när alla olika aspekter i livet ska gå samman. Det är inte enbart kraven från arbetslivet 

som ska matchas, utan likaså kraven gällande föräldraskapet. För vem vill inte vara den 

högpresterande, perfekta arbetande föräldern?  

 

I vår studie pratar vi genomgående om den arbetande föräldern kopplat till begreppet identitet. 

Identiteten anammas till kontexten av det senmoderna samhället där identitetskonstruktionen och 

dess positionering tillämpas. Identiteten och dess konstruktion angrips i studien genom två olika 

perspektiv, dessa bestående av konstruktionen av självidentiteten samt den sociala identiteten. 

Fairclough (1991:137) beskriver hur individens själv, eller med andra ord självidentiteten, 

konstrueras utifrån den egna individen medan den sociala identiteten är den identitet som andra 

tillskriver individen. 

 

Den arbetande förälderns höga krav kopplar vi samman till det samhälle vi idag lever i. Dagens 

samhälle benämns i studien som ett senmodernt samhälle. Valet av benämning som senmodernt 

samhälle har grund i ett medhåll från vår sida av Giddens teori kring dagens samhälle som ett 

senmodernt samhälle präglat av globaliseringen och radikalisering av det moderna samhällets 

grunddrag. I dagens senmoderna samhälle sker förändringar i större utsträckning och i allt snabbare 

takt. Inom förändringen blir den reflexiva aspekten gällande flexibilitet och anpassning central. Det 

centrala i aspekten gällande reflexivitet kan ses då samhället samt individen i och med förändringen 

ständigt förväntas inneha ett reflexivt förhållningssätt som genomsyras av anpassning för att passa 

in som individ i ett senmodernt samhälle. Reflexivitet går även att koppla samman till kapitalismen 

och dess marknad med ständigt utbytbara varor och tjänster där individen i dagens senmoderna 

samhälle uppmuntras till en hög konsumtion som leder till utbytbarhet (Giddens 1991:24–30). Här 

kan reflexiviteten betonas ytterligare gällande behovet av ständig anpassning för att vara en så 

attraktiv individ som möjligt i det senmoderna samhället. Här kan den reflexiva aspekten 

sammankopplas till att vara den bästa möjliga föräldern och medarbetaren som möjligt i form av 

den högpresterande, perfekta arbetande föräldern. 

 

Denna studie fokuserar övergripande vid Giddens tankar gällande reflexiviteten i det senmoderna 

samhället. Fokuseringen vid just Giddens tankar kan ses då de aspekter som berörs i studien är 
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bestående av individen som arbetstagare samt förälder, den kommunala verksamheten samt det 

senmoderna samhället. Dessa kan alla ses i närgående relation till reflexiviteten. För att undvika 

avvikelse och exkludering ur samhället samt dess inkluderade samhällsgrupper så bör individen 

ständigt anpassa sig till de normer och ideal som råder. Denna reflexivitet sammankopplas i denna 

studie till den arbetande föräldern inom kommunal verksamhet där kommunen är en stor aktör som 

arbetsgivare inom Sverige och därmed det svenska samhället i stort.  

 

I studien eftersträvar vi genom en kritisk diskursanalytisk ansats enligt Fairclough, vilket vi i denna 

studie också benämner som CDA (Critical Discourse Analysis), en diskursiv belysning av 

konstruktionen av den kommunalarbetande förälderns identitet. Genom användningen av CDA är 

en riktlinje i studien att synliggöra den arbetande förälderns identitetskonstruktion inom kommunal 

verksamhet. CDA:s användning kan här ses till Faircloughs beskrivning i Wetherell, Taylor och 

Yates (2001:229) kring inriktningen mot att synliggöra dolda makt- och dominansstrukturer 

existerande inom sociala relationer samt ideologier. CDA är kritisk i dess fokus att studera 

förändring i dagens samhälle samt bidra till förändring. Fokuseringen vid förändring agerar grund 

för denna studies CDA där ett synliggörande av identitetskonstruktionen och dess diskursiva 

manifestationer, normer och ideal fokuseras vid. Riktlinjen gällande förändring i samhället kan ses 

där denna studie vill belysa identitetskonstruktionen och dess tillhörande strukturer för att gynna ett 

underlättande för den arbetande föräldern i dagens arbetsliv. Vi redogör nedan för bakgrunden i 

relation till denna introduktion där vi anammar det senmoderna samhället och dess reflexivitet samt 

den kommunala verksamheten.  

1.1 Bakgrund 

Ett synliggörande av kombinationen arbete och föräldraskap i relation till dagens arbetsliv kan ses 

till det ansvar arbetsgivare i Sverige har gällande underlättande för kombinationen. I 2 kap. 

Arbetsförhållanden 5§ av Diskrimineringslagen så beskrivs det hur ”arbetsgivaren ska underlätta för 

både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap” (SFS 

2008:567). Det som diskrimineringslagen beskriver som underlättande för arbete och föräldraskap 

oavsett kön är därmed någonting som alla arbetsgivare bör ta i beaktning och ständigt sträva mot 

genom utveckling och förbättringsarbete.  

 

Med betoning på arbetsgivarens ansvar berörande underlättande för kombinationen arbete och 

föräldraskap kan likväl medarbetarens positionering i relation till ansvaret synliggöras. Genom 

dagens senmoderna samhälle kan normativa föreställningar gällande karriär och föräldraskap ses 

där det likaså tillskrivs förväntningar som medarbetare respektive förälder. Det kan här handla om 

att som medarbetare bland annat vara effektiv, lösningsfokuserad och anpassningsbar till det som 

arbetsplatsen behöver. Föräldraskapets normer och ideal kan syfta på yttre påverkande faktorer så 

som hur andra personer i individens omgivning anser att föräldraskapet ska se ut, exempelvis hur 

ens barn anser att individen ska bete sig som förälder. Dessa normer och ideal är dock i ständig 

förändring och kan komma att ändras beroende på bland i vilken social kontext individen befinner 

sig i. Förväntningarna tillskriver också mål som individen förväntas vilja eftersträva för att det ideal 

och de normer som samhället i den specifika kontexten framställer ska uppfyllas. 

 

Likaså jämställdhetsdebatten kan synliggöras genom diskrimineringslagens paragraf där både 

kvinnliga och manliga arbetstagare ska kunna förena förvärvsarbete och föräldraskap. Då lagen 

förespråkar att både manliga och kvinnliga arbetstagare ska kunna förena arbete och föräldraskap så 

blir skillnader mellan könen i arbetslivet något som sammanlänkas med kombinationen arbete och 

föräldraskap.  
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1.1.1 Det senmoderna samhället och reflexiviteten 

Det senmoderna samhället menar Giddens är utvecklat genom en radikalisering samt globalisering 

av modernitetens grunddrag. Grunddragen kan ses i modernitetens dynamiska karaktär där sociala 

förändringar blir allt mer radikala, har en mer djupgående påverkan på sociala praktiker samt 

beteendemönster. Dessa sociala förändringar sker snabbare än tidigare och agerar grunddrag för 

senmoderniteten. Inom modernitetens dynamiska karaktär finns en grund i tre huvudelement 

bestående av åtskiljandet av tid och rum, urbäddningen samt reflexiviteten (Giddens 1991:24–30). 

 

Giddens (1996:43) beskriver hur moderniteten diskuteras i relation till reflexivitet. Reflexiviteten 

betonas här med fokus vid de ständiga omarbetningarna som sker mot ny kunskap samt 

information. Här inkluderas individens alla valmöjligheter som det moderna samhället innehar. För 

att knyta an modernitetens reflexivitet till individen inkluderad i dagens samhälle kan en 

beskrivning av individen som reflexivt projekt anammas. Giddens (1991:95) beskriver hur ”Vi är 

inte det vi är utan det vi gör oss till”. Giddens beskrivning av det reflexiva projektet kan kopplas 

samman till självet som reflexivt projekt. Det reflexiva projektet blir under den senare delen av 

moderniteten någonting som individerna strävar efter att uppfylla. En strävan efter att hela tiden 

revidera tillvaron och anpassa den efter de oändliga möjligheterna av val men också krav som 

existerar i den senmoderna tidsepoken. Detta är en tid där organisationer och institutioner pratar om 

individens rätt till självbestämmande men där Giddens (1991:14) beskriver hur samhället skapar 

skillnader och marginalisering istället för att gynna individens projekt. Giddens beskriver hur livet i 

det moderna samhället påverkas av samhällets förändring gällande den yttre omgivningen såsom 

miljö, organisationer och andra konstellationer som individen inkluderas inom. Förändringen under 

senmodern tid sker både i mer omfattande utsträckning men även i snabbare tempo (Giddens 

1991:24–27). 

 

Under senmoderniteten kan en ökning av krav ses på individen gällande reflexivitet kopplat till 

självet och självförverkligandet där det handlar om att individen ständigt ska vara förändringsbar. 

Förändringen handlar här om en ständig revidering och anpassning till det runt omkring för att 

uppnå de konventioner, ideal och normer som idag existerar – samtidigt som dessa är i ständig 

förändringsfas och beroende av social kontext. Individens arbete mot ett ständigt uppfyllande av 

dessa baseras på ett undvikande av exkludering och avvikelse ur samhällsgrupper eller samhället 

generellt. En övergripande norm i samhället kan ses vid att individen samtidigt som hen gör karriär 

inom arbetslivet ska ha ett fungerande familjeliv. Även att kombinera föräldraskapet med 

medarbetarskapet på ett sätt som skapar balans i individens tillvaro är någonting som individen 

förväntas göra samtidigt som den yttre miljön förändras snabbt. Dessa förväntningar kan vi tydligt 

se tecken på i dagens samhälle där det reflexiva projektet är en central del av varje individs liv och 

där individerna ständigt strävar efter att hitta balans mellan alla olika krav ifrån olika håll. 

Förväntningarna innefattar en ständig anpassning till omgivningen och de normer och ideal som 

finns att anamma. Denna förväntning av balans i kombinationen råder samtidigt som det aldrig 

pratats mer om att ta hand om sig själv och vara medvetet närvarande och finna inre ro och balans, 

det utgör ytterligare krav och förväntning på individen som reflexivt projekt anpassat till det 

senmoderna samhälle vi idag lever i.  

1.1.2 Kommunal verksamhet i senmoderniteten 

För att belysa den kommunala verksamheten samt dess position i Sveriges arbetsliv idag så görs en 

övergripande beskrivning av ämnet i detta avsnitt. Det finns 290 kommuner i Sverige idag. De 

kommunala verksamheterna styrs av kommunallagen där kommunen ges stort självbestämmande 

gällande resursfördelning och hur de sköter sina verksamheter. Det högst beslutande organet inom 

kommunen är kommunfullmäktige, denne styr budget, skattesats, vilka nämnder som ska finnas och 

utser också en kommunstyrelse. Kommunala verksamheter kan därmed ses innehar en betydande 

relevans för Sveriges arbetsliv, detta med grund i dess omfattande arbetsgivarroll (SKL 2015). 
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Den kommunala verksamheten och dess representation som en institution innehavande av en hel del 

makt betonas i studien. Betoningen på kommunen som en maktinnehavande institution går att se i 

det ovan beskrivna kommunallagen samt beslutfattningsprocessen. Genom att Eskilstuna kommun 

som en av Sveriges kommunala verksamheter innehar en så bred makt bidrar detta även till att 

verksamheten är delaktig i att skapa samt upprätthålla normer i samhället. Dessa normer som vi i 

vår studie kopplar till identiteten den arbetande föräldern. Kommunens relevans kopplat till vår 

studie går därmed att se till dess funktion som normskapande organ inom arbetslivet.   

 

Den kommunala verksamhetens koppling till kombinationen arbete och föräldraskap kan ses till den 

tidigare nämnda paragrafen i diskrimineringslagen berörande ett underlättande för kombinationen. 

Då kommunala verksamheter har sin roll som en övergripande arbetsgivare i Sveriges arbetsliv så 

blir lagen högst aktuell. I verksamhetens arbetsgivarroll med lag och förordningar bakom sig kan ett 

tydligt maktinnehavande inom verksamheten synliggöras. Makten kan här kopplas samman till den 

diskursiva positioneringen då verksamheten har makten att positionerna medarbetarna på olika sätt 

inom verksamheten där medarbetaren kan välja att ta sig an ett antal olika subjektspositioner eller 

inte. Subjektspositioner benämns här som i form utav olika sociala identiteter som individen 

tillskrivs av andra (Fairclough 1992:63). Subjektspositionen och dess positionering kan då ses 

sammankopplat med den sociala identiteten som då tillskrivs medarbetaren.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med grund i ovanstående inledning och bakgrund syftar denna studie till att diskursivt belysa den 

arbetande förälderns identitetskonstruktion inom kommunal verksamhet. Genom den diskursiva 

belysningen av identitetskonstruktionen söker studien synliggöra diskursiva manifestationer kring 

kombinationen arbete och föräldraskap inom kommunal verksamhet. Vår ambition är att studien 

kan bidra till att underlätta för framtida förbättringsarbete inom området berörande den 

kommunalarbetande föräldern. Vår ambition om framtida förbättringsarbete sammankopplar vi till 

den kritiska diskursanalysens (CDA) relevans för studien vid deras fokusområde vid social 

förändring. Att bidra till framtida förbättringsarbete kan vi även sammankoppla till att gynna 

framtida hälsoaspekter inom arbetslivet. För att uppnå vårt syfte utgår vi ifrån den övergripande 

frågeställningen ”Hur konstrueras den arbetande förälderns identitet inom kommunal 

verksamhet?”. För att besvara vår övergripande frågeställning så genomför vi en kritisk 

diskursanalys med Norman Faircloughs tredimensionella modell som verktyg. I tillägg till syftet så 

ställs tre frågeställningar i linje med Faircloughs tre dimensioner där kopplingen ingående förklaras 

i metodavsnittet. Meningen med de tre frågeställningarna i linje med Faircloughs tre dimensioner är 

att frågornas delar bildar en helhet vilket resulterar i den övergripande frågeställningens besvarande 

samt ett placerarande av identiteten i en aktuell samhällelig kontext. Dessa tre frågeställningar 

beskrivs nedan. 

 

 Vilka diskursiva manifestationer finns att se gällande den arbetande förälderns 

identitetskonstruktion?  

 Hur konstrueras den kommunalarbetande förälderns sociala identitet? 

 Vilken positionering har den arbetande förälderns identitet i det senmoderna samhällets 

arbetsliv?  

1.3 Disposition 

Ovan har en inledande beskrivning av studieområdet gjorts. I beskrivningen har kombinationen 

arbete och föräldraskap förenats i en kontext bestående av ett senmoderna samhället samt den 
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kommunala verksamheten. Vidare har ett syfte samt övergripande frågeställning formulerats där 

även tre inkluderande frågeställningar har berörts.  

 

Nedan beskrivs tidigare forskning inom studieområdet där området kartläggs med mål om att påvisa 

vår studies plats i studieområdet och den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen presenteras 

i en tematisk form där de framtagna temana representerar återkommande delar i den tidigare 

forskningen som vi anser är centrala för denna studie.  

 

Därefter övergår vi i avsnittet berörande den teoretiska begreppsramen där vi inledningsvis gör en 

generell beskrivning av en diskursanalytisk inriktning för att därefter inrikta oss mot CDA enligt 

Fairclough. Därefter berörs Giddens teori gällande det senmoderna samhället där fokus är på dess 

reflexivitet. Sedan sätts identitet i fokus där två teorier berörs bestående av Giddens teori gällande 

självet som reflexivt projekt samt Faircloughs beskrivning gällande social identitet.  

 

Därefter presenteras ett metodologiskt avsnitt där vi redogör för CDA enligt Fairclough som metod 

samt Faircloughs tredimensionella modell. Vi gör här en redogörelse för respektive dimension 

vilket följs av en integrering av de tre dimensionerna. Efter integreringen så fortsätter 

metodavsnittet med avsnitt berörande urval, etik samt metodens begränsningar.  

 

Vi fortsätter sedan in i resultatdelen som är bestående av den analys vi gjort av det empiriska 

materialet bestående av intervjuerna. Resultatdelen inkluderar textdimensionen samt dimensionen 

berörande den diskursiva praktiken. I textdimensionen har vi använt en tematisk form av de mest 

centrala aspekterna i det empiriska materialet. I den nästkommande dimensionen berörande den 

diskursiva praktiken så beskriver vi kring diskursiva organiseringen berörande den 

kommunalarbetande föräldern. Därefter följer en sammanfattning av resultatet där vi beblandar 

textdimensionen och dimensionen av den diskursiva praktiken.  

 

Avslutningsvis genomför vi en diskussionsdel där bland annat den sista dimensionen bestående av 

den sociala praktiken anammas. I den sociala praktiken appliceras resultatet i relation till Giddens 

och det senmoderna samhällets reflexivitet. Appliceringen av resultatet i relation till reflexivitet 

inkluderar en fokusering vid ideologi och makt samt självet som reflexivt projekt. Därefter görs en 

avslutande diskussion där vi genom ett reflekterande förhållningssätt kopplar samman uppsatsen 

olika delar till studiens resultat. Slutligen förs en avslutande reflektion där vi placerar studien i en 

samhällelig kontext och även ger förslag på framtida forskning inom området.    

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt görs en redogörelse av viss tidigare forskning inom det aktuella området. Den tidigare 

forskningen är alla empiriska peer-review artiklar och har hämtats ifrån de två databaserna 

Sociologial abstracts och Arbete och hälsa. De sökord som använts är arbete, föräldraskap, 

employment, parenthood, working parents, parenthood and worklife samt worklife and parenthood 

combination. Resultatet från de tidigare forskningarna har sammanställts till tre centrala teman som 

nedan ingående beskrivs. Efter presentationen av den tidigare forskningen så görs en 

sammanfattning av området för att belysa en helhet av det tidigare studerade området. 

Avslutningsvis sker en redogörelse gällande den nämnda tidigare forskningen i relation till denna 

studie.  

2.1 Relationen mellan arbetslivets krav och föräldraskap 

Många av de tidigare studierna angående området arbete och föräldraskap synliggör arbetslivets och 

medarbetarens krav i relation till föräldraskapet. Det nya gränslösa arbetet kan ses till den tidigare 

forskningen gjort av Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg och Skärstrand (1998:3) 
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som i sin studie har en fokusering vid lönearbetet och dess villkor. Här har olika livsroller berörts 

då vissa intervjupersoner bland annat är arbetande föräldrar. Vissa frågor i studien är aktivt riktade 

mot gränssnittet arbete och föräldraskap. Trots viss inriktning mot gränssnittet så är kommentarer 

kring rollen som arbetande förälder få. Genom intervjupersonernas svar så blir istället fokuseringen 

vid medarbetarskapet i det nya arbetslivet. Det nya arbetslivet med det inkluderade arbetet menar 

Allvin et al. (1998:9) har gränslösa villkor. Det nya arbetets villkor inkluderar mycket 

självbestämmanderätt för medarbetarna. Dock inkluderas också krav på den enskilda individens 

förmåga att vara självständig, initiativrik och kreativ. Arbetslivet blir här individfokuserat där 

individen får ta både medgång samt motgång själv.  

 

Olika studier berör vilka delar i individens medarbetarskap som har en inverkan på familjelivet. 

Tyrkkö (1999:148) redogör i sin livsformanalys för skillnader i anpassningsmöjligheter till 

familjelivet i relation till hierarkiska positioner på arbetsplatserna. Här kopplas en hög hierarkisk 

position till ett öppet handlingsutrymme för föräldraskap medan en lägre hierarkisk position 

tillskriver ett mer slutet handlingsutrymme. Dock poängterar Tyrkkö hur en modell för en 

familjevänlig arbetsplats är svår att se då de olika kausala villkoren som nämnts kan vara 

kompensatoriska. Ett villkor kan därmed kompensera saknaden av ett annat villkor, vilket 

resulterar i en komplex bild av familjevänliga arbetsplatser då olika kombinationer av villkor kan 

inkluderas (Tyrkkö 1999:148). I studien påvisas därmed individens hierarkiska positionering på sin 

arbetsplats som en bidragande faktor gällande handlingsutrymme för föräldraskap.  

 

Gällande medarbetarens positionering på arbetsplatsen och i arbetslivet så kan ännu en studie tas i 

beaktning. En tidigare studie gjord av McGinnity och Calvert (2008:497–499) redogör för 

arbetslivsrelaterade konflikter som anställda upplever. De synliggör hur de välutbildade personerna 

med en högre position inom arbetslivet i större utsträckning upplevde stress på arbetet. Personer i 

en hög position kan härmed ses till de mer priviligierade på arbetsmarknaden. Den upplevda 

stressen kan ses till att de upplever press på sig som medarbetare. Efter de välutbildade kom de 

personer med låg utbildning. Också de upplevde en hög stress kopplat till arbetets krav och press, 

dock inte i lika hög utsträckning som de med högre utbildning. I studien blir det på ett liknande sätt 

tydligt att tidsbrist är en stor bidragande faktor till denna arbetslivskonflikt. 

 

En annan tidigare studie berör medarbetarskap och arbetstid i relation till föräldraskap där Fursman 

(2009:59) redogör för ett antal anledningar till att arbetande föräldrar väljer att arbeta långa dagar 

trots sitt föräldraskap. Anledningar som berörs är ekonomiska faktorer, samhällets syn på 

medarbetarskap samt synen på medarbetarskap och arbete på den aktuella arbetsplatsen. Även 

arbetsbelastning påverkar. Oftast är det fler än en av dessa faktorer som samverkar. Vissa typer av 

jobb kräver att de anställda stannar kvar och gör klart vissa uppgifter innan arbetsdagens slut, vilket 

i vissa fall kan leda till övertidsarbete. Andra arbeten innebär en stor mängd övertidsarbete under en 

viss period som sedan följs åt av en lugnare period. De som jobbade långa arbetsdagar av 

ekonomiska skäl var ofta de som var låginkomsttagare och kände att de var tvungna att jobba långa 

arbetspass för att få in pengar till familjen och ha råd med alla ekonomiska utgifter. Inom 

yrkeskategorin låginkomsttagare var även det en vanligt förekommande variabel långa arbetspass. 

Att långa arbetspass sågs som en vanligt förekommande variabel kan ses då dessa långa dagar 

krävdes för att kunna möta marknadens behov inom dessa branscher. Inom dessa branscher 

tydliggörs hur långa arbetsdagar samt övertid blir till en norm och därigenom är någonting som 

medarbetarna inom dessa branscher bör förhålla sig till och sträva mot att uppnå (Fursman 

2009:59–61). 
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2.1.1 Hälsoaspekten 

Inom relationen mellan arbetslivets krav och föräldraskap så kan hälsoaspekten ses som en central 

del. Hälsoaspekten tas upp i ett flertal tidigare studier där relationen mellan arbete och föräldraskap 

samt individens hälsa kan ses. Bland annat så sammankopplar Allvin et al. (1998:13) arbetslivets 

nya gränslöshet med effekter av stress. Här betonas dock enbart medarbetarrollen i arbetslivets nya 

gränslöshet och utelämnar därför föräldraaspekten. Allvins et al. (1998:13) studie baseras på 

intervjupersoner i ett högt arbetstempo samt hög fysisk aktiveringsnivå. Dessa intervjupersoner 

påvisar också en svårighet till att varva ner och koppla av. I studien påvisas även en stressfaktor 

som förväntningar från omgivningen samt eget begär efter materiell bekräftelse.  

 

I en annan studie beskriver Allen, Herst, Bruck och Sutton (2000:286) hur utfall associerat till 

konflikten mellan arbete och föräldraskap kan delas in i tre kategorier där en av dessa är just 

stressrelaterade utfall. Konflikten arbete och föräldraskap kan vi här koppla ihop till relationen 

mellan arbetslivets krav och föräldraskap då detta indirekt kan benämnas som en konflikt. Dock går 

vi mer ingående in på konflikten arbete och föräldraskap i avsnittet nedan. Allen et al. (2000:301) 

beskriver hur inkluderade studerade aspekter inom stressrelaterade utfall är allmän psykisk 

påfrestning, fysiska symptom, depression, drogmissbruk, utbrändhet, arbetsrelaterad stress och 

familjerelaterad stress. Vidare presenteras hur en stark relation mellan konflikten arbete och 

föräldraskap och stressrelaterade utfall finns att se. Ett starkt samband förklaras som störningar i 

familjen som gjorts av krav från arbetet skapar spänningar inom arbetsdomänen. Dessa utfall fanns 

att se både i arbetsrelaterade- samt icke-arbetsrelaterade domäner. Allen et al. påvisar därmed hur 

kostnaderna av stressrelaterade åkommor är otroligt påtaglig. Här tas ett exempel upp gällande den 

amerikanska arbetsmarknadens årskostnad för detta och hur denna uppgår till mellan 50-150 

biljoner dollar. Här påvisar Allen et al. att mer studier behöver genomföras med fokus vid en mer 

generell hälsoaspekt kopplat till konflikten mellan arbete och föräldraskap (Allen et al. 2000:301).  

 

Fursman (2009:62) redogör för hur hög arbetsbelastning samt långa arbetsdagar och en stor mängd 

övertid kan leda till negativa effekter för medarbetaren. Dessa effekter innefattar bland annat stress, 

sömnsvårigheter och sömnlöshet. Tidsaspekten påverkar individen på det sättet att de inte har 

samma tid att ägna sig åt att ta hand om sig själv i form av träning och andra hälsoaspekter samt att 

mindre energi går till föräldraskapet. Det blir därmed tydligt hur långa arbetsdagar med hög 

arbetsbelastning resulterar i att föräldraskapet blir lidande då tid och energi istället läggs på arbetet. 

En ytterligare negativ aspekt som kan kopplas till långa arbetsdagar och hög arbetsbelastning är 

oron samt det dåliga samvetet dessa föräldrar bär på gällande deras egna krav på föräldraskapet. 

Kraven inkluderar här en vilja till att spendera mer tid med sina barn då de inte träffar barnen i den 

utsträckning som de egentligen önskar.  

 

En annan uppfattning än vad som tidigare beskrivits gällande relationen mellan arbetslivets krav 

och föräldraskap beskriver McGinnity och Calvert (2009:298) i sin studie. De benämner stress som 

en hälsoaspekt där de beskriver hur stress utanför arbetet inom privatlivet kommer att påverka 

rollen som medarbetare. Här blir relationen mellan arbetslivets krav och föräldraskapet i ett motsatt 

förhållande där föräldraskapet påverkar arbetslivets krav. Exempelvis om individen upplever en 

stress kring att det är mycket att göra i hemmet kan det påverka arbetet negativt. Även om individen 

dessutom har småbarn som är yngre än sex år. Om man dessutom är en person som strider och 

kämpar för olika rättigheter på arbetsplatsen så skapar det i sin tur en form av stress.  

2.2 Konflikten arbete och föräldraskap 

I den större delen av den tidigare forskningen som vi läst så benämns kombinationen arbete och 

föräldraskap som en konflikt. Många tidigare studier berör denna konflikt och studerar olika 

variabler runt omkring för att se påverkan och eventuella handlingsmönster i relation till konflikten. 
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Allen et al. (2000:286) beskriver hur utfall associerat till konflikten mellan arbete och föräldraskap 

kan delas in i tre kategorier. Dessa kategorier beskrivs som arbetsrelaterade, icke-arbetsrelaterade 

samt stressrelaterade. Två av dessa kategorier presenteras i detta avsnitt medan den tredje bestående 

av stressrelaterade konflikter presenterades i det tidigare avsnittet berörande hälsoaspekten.  

 

Den första kategorin som Allen et al. (2000:286) presenterar är bestående av utfall i relation till 

konflikten arbete och föräldraskap som är arbetsrelaterat. I denna kategori så sammanfattas det hur 

studier gjorts berörande arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen, benägenhet till flykt, emotionellt 

engagemang i organisationen, frånvaro, arbetsprestation, karriärstillfredställelse och framgång i 

karriären. Av dessa olika områden som studerats så påvisar alla en signifikant relation till konflikten 

mellan arbete och föräldraskap. Dock menar Allen et al. att mer forskning är nödvändigt gällande 

möjliga beteenden vid konflikten av arbete och föräldraskap (Allen et al. 2000:288–289). 

 

Allen et al. (2000:289) beskriver en andra kategori berörande utfall i relation till konflikten arbete 

och föräldraskap. Denna kategori benämns som icke-arbetsrelaterade. Kategorin berör 

familjeprestation samt tillfredställelse gällande livet, äktenskapet, familjen och fritiden. Studierna 

påvisar hur dessa variabler inkluderade inom icke-arbetsrelaterade utfall inte alltid har ett samband. 

Vissa studier påvisar samband till ovanstående medan andra påvisar hur dessa variabler faktiskt inte 

hänger samman med konflikten mellan arbete och föräldraskap. Allen et al. (2000:293) beskriver 

hur livstillfredställelse var den variabel som påvisade högst samband till konflikten. Sambandet 

kopplar Allen et al. till mer aktuellt idag då de studier som påvisade att sambandet mellan 

livstillfredställelse och konflikten inte existerar var gjorda på 1980-talet. Nyare studier påvisar ett 

samband vid att en hög konflikt av arbete och föräldraskap genererar i en sämre livstillfredställelse. 

Även här menar Allen et al. att mer forskning behövs inom området som inte berör arbetet.  

 

En tidigare studie gjord av Fursman berör arbetet och arbetstiden där konflikten kan ses i den 

arbetande förälderns långa arbetstimmar. Fursman (2009:62) beskriver en typ av inre konflikt som 

uppstår hos medarbetare som av olika anledningar jobbar långa arbetsdagar med mycket övertid och 

långa pass. Denna inre konflikt tar sig uttryck i att dessa föräldrar, när de kommer hem ifrån arbetet, 

inte har samma tid eller energi över för sina barn. Dessa föräldrar uttrycker att de bär på en rädsla 

och oro för att de själva eller deras partner inte träffar barnen tillräckligt ofta och hur detta påverkar 

dem. Det går även att uppmärksamma en oro kring att dessa föräldrar eventuellt inte känner sina 

egna barn.  

 

En skillnad kan ses i föräldraskapet och den ålder barnen har samt vilken familjesituation som 

föräldraskapet finns inom. McGinnity och Calvert (2008:497) beskriver hur föräldraskapet påverkar 

arbetslivet och då framförallt de som är föräldrar till barn som är under sex år där föräldraskapet 

påverkas som mest. Är föräldrarna dessutom ensamstående påverkas arbetslivet i ännu större 

utsträckning eftersom individen då är ensam ansvarig för barnet. Arbetslivskonflikter ökar även i 

utsträckning om medarbetaren upplever sitt familjeliv och privatliv stressigt.  

2.2.1 Strävan mot balansen mellan arbete och föräldraskap 

De tidigare studierna påvisar att balans är någonting som eftersträvas i kombinationen arbete och 

föräldraskap. Balansen kan ses som att både arbete och föräldraskap ska ses tätt sammanflätade men 

jämt fördelade. Denna balans inkluderar vi inom konflikten arbete och föräldraskap då många av de 

tidigare studierna påvisar hur en balans är otroligt svårt att uppnå. Balansaspekten kan bland annat 

ses till det Tyrkkö (1999:128) beskriver i sin studie gällande arbetslivet och familjelivet som 

sammanhängande cirklar. Inom cirklarna så fördelas tid, närvaro, tillgänglighet samt andra resurser 

mellan de två sammanhängande cirklarna beroende på handlingsutrymme för föräldraskap som 

finns inbyggt i arbetsorganisationen. Tyrkkö (1999:137) beskriver svårigheter med anpassning 
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mellan arbetsliv och föräldraliv och benämner ofta detta som en omöjlig ekvation vilket åter igen 

återkopplar till hur arbete och föräldraskap ofta är nämnt som en konflikt. Konflikten syftar till att 

beskriva individens svårigheter att få dessa två liv att gå ihop gällande både tid och ansvar. Tyrkkö 

kom fram till flera motsägelsefulla handlingsmönster då samma orsak inte alltid producerar samma 

effekt.  

 

Tyrkkö (1999:146) betonar i sin studie ett försök till gränsdragning mellan föräldralivet och 

arbetslivet. I studien är en gränsdragning mellan föräldraskap och arbete svår att göra då båda dessa 

ständigt influerar varandra. Tyrkkös studie påvisar hur föräldrars handlande på arbetsplatsen 

påverkas av familjeansvaret samt hur arbetstider och arbetet i sig anpassas till familjen. Denna 

påverkan och anpassning benämner Tyrkkö som en vardagskulturell handling som skapar ordning i 

vardagen. Gränsdragningen mellan familj och arbete som Tyrkkö studerar påvisas bero på vilka 

möjligheter som finns, men även hur och om de används. Gränsdragningen mellan arbetsliv och 

familjeliv menar Tyrkkö (1999:128) synliggörs genom föräldrars handlingar som benämns som 

individuella anpassningsstrategier utgörande av praktisk handling, mindre inskränkningar samt 

större förändringar i arbetssituationen.  

 

De Vaus (2009:118) beskriver hur de flesta föräldrar behandlar arbete och föräldraskap i en och 

samma kategori. Arbetslivet och familjelivet beskrivs här som två heltidsarbeten som är svåra att 

genomföra och ofta resulterar i stress och försämrat medarbetarskap samt föräldraskap. Det handlar 

inte om att vara antingen en medarbetare eller en förälder, det handlar om att vara båda och därmed 

ständigt balansera två heltidsarbeten. I de Vaus studie så kan en balans i vardagslivet påvisas där 

den traditionella könsuppdelade familjen påvisade en uppdelning där mannen tog ansvar över 

arbetslivet och kvinnan tog hand om familjelivet. Vid uppkomsten av den demokratiska familjen 

förändrades dock dessa förutsättningar. Rollerna och ansvarsområden ska inte fördelas beroende på 

kön utan istället förhandlas och delas. Vid en ideologisk nivå så ska mannen delta i familjelivet och 

kvinnan i arbetslivet. Denna framställning av den demokratiska familjen är idag socialt accepterad, 

men dock svår att anamma i den sociala praktiken. Dagens sociala praktik tillskriver ytterligare 

ansvarsområden till de redan existerande hektiska liven istället för att fördela och balansera dessa. 

Denna strävan mot balans finns att se i många olika faktorer där ett fåtal av dessa betonas av de 

Vaus. Här tas faktorer upp så som arbetsplatsen, familjestrukturen, familjenätverk, möjlighet till 

barnomsorg samt många fler (de Vaus 2009:118).  

 

I Friséns et al. (2014:79) tidigare studie så beskrivs det kring hur det finns en vilja och en önskan att 

sträva efter en balans mellan föräldraskapet och medarbetarskapet. Många vill kunna kombinera 

dessa på ett naturligt sätt och slippa välja den ena aspekten över den andra. För att kunna upprätta 

denna balans så beskrivs det att många tillämpar sitt sociala nätverk i form utav familj och vänner 

som hjälp med till exempel barnpassning. Många menar även att en öppenhet och tydlig dialog med 

arbetet och chefen är av stor vikt ifall balansen ska kunna upprätthållas. Öppenhet kring att familjen 

är en central del i ens liv och att jobbet i vissa fall får stå tillbaka.  

 

Ännu en aspekt gällande balansen av arbete och föräldraskap kan se till Mellner, Aronsson och 

Kecklunds studie. Mellner et al. (2012:9) redogör i sin studie för hur segmentering, att individen 

skiljer medarbetarskapet och föräldraskapet åt, är vanligare än att inkludera medarbetarskapet och 

föräldraskapet. Dock är det vanligare bland kvinnor att försöka att integrera de båda aspekterna. 

Mellner et al. (2009:15–16) beskriver hur de som lyckas skapa mest balans i livet mellan arbete och 

föräldraskap är de kvinnor som lyckas integrera arbetet med föräldraskapet. De uppvisar även mest 

känsla av lycka.  
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2.3 Jämställdhet 

I mycket av den tidigare forskningen som gjorts inom området så nämns jämställdhet mellan könen 

i olika former. Flera studier benämner hur skillnader mellan könen i arbete och föräldraskap finns 

att se där olika studier frambringar olika aspekter av detta. Bland annat så beskriver Tyrkkö 

(1999:147) i sin studie en situation med en könspräglad inriktning, detta gällande grupper med 

begränsade möjlighetsstrukturer vilket hämmar flexibiliteten gällande arbete och föräldraskap. 

Mödrar i en sådan situation tenderar att enbart förändra lönearbetets premisser medan fäder i dessa 

situationer gjorde det motsatta i form av icke-handlande. För fäder blev lönearbetets cirkel därmed 

mer omfattande medan mödrarnas begränsades och var tvungna att anpassas till familjesituationen.  

 

Tyrkkö (1999:147) sammankopplar även arbetets handlingsutrymme med föräldraskapet. Möjlighet 

till deltidsarbete är ett sådant handlingsutrymme som här tas upp där Tyrkkö beskriver hur detta 

handlingsutrymme är olika utformat beroende på kön. På de mansdominerande arbetsplatserna 

påvisas en organisering av heltidsarbete. Därmed kan män på dessa arbetsplatser få svårt att arbeta 

deltid och därmed anpassa sig till familjeförhållandena. På dessa mansdominerande arbetsplatser 

arbetar kvinnor mer sällan deltid samt tar kortare föräldraledighet.   

 

Epple, Gasser, Kersten, Nollert och Schief (2015:141) påvisar i deras studie baserat i Schweiz en 

relation mellan föräldraskap och bristande jämställdhet i medarbetarskap. Hur fördelningen av 

arbete och föräldraskap sker inom den schweiziska arbetsmarknaden beror starkt på politiska och 

kulturella förhållanden. Kulturella förhållanden ses här i dominanta kulturella värderingar och 

normer på en makronivå (Epple et al. 2015:43). Dock är individuella faktorer så som utbildning 

samt äktenskap faktorer som också påverkar jämställdhet i anställningen (Epple et al. 2015:141). De 

beskriver hur det bland annat går att se hur schweiziska medborgare har lättare att få en anställning 

än individer som inte har ett schweiziskt medborgarskap. Att vara förälder till småbarn är rent 

generellt kopplat till svårigheter att få en anställning. Dock finns skillnader mellan män och kvinnor 

att se gällande utbildningens utfall av arbetstimmar där kvinnor med högre utbildning arbetar fler 

arbetstimmar än män med hög utbildning. Det finns också skillnader mellan könen gällande 

relationen mellan arbete och äktenskap. För män ökar chanserna att få anställning vid äktenskap, 

dock inte om mannen har småbarn. För kvinnan minskar istället chanserna att få anställning vid 

äktenskap i relation till kvinnor som inte ingått äktenskap (Epple et al. 2015:146).  

 

I många av de tidigare studierna så kan det utläsas hur kvinnorna generellt tar sig an ett större 

ansvarsområde än männen. Bland annat de Vaus (2009:118) beskriver hur det ofta är kvinnorna 

som tar på sig ett större ansvar. Utöver att kvinnorna även har ett heltidsarbete på en arbetsplats så 

tar de oftast hand om större delen av hushållsarbete berörande hem och familj.  

 

Även Mellner et al. (2009:10) nämner kvinnornas mer benägenhet till att ta ansvar där 

medarbetaren som väljer att integrera sitt arbetsliv med föräldraskapet i större grad är kvinnor. Här 

finns en skillnad att se inom könet gällande arbetstider samt arbetsplats. Bland de kvinnor som 

väljer att integrera dessa två aspekter så är majoriteten de som arbetar oregelbundna tider samt har 

en rörlig arbetsplats. Bland de medarbetare som istället väljer att segmentera medarbetarskapet från 

föräldraskapet så är större andelen män samt har en fast arbetsplats och fast arbetstid.  

 

Miller (2012:43) beskriver hur nyblivna mammor och pappor hanterar den nya rollen som förälder 

och hur denna roll fungerar i vardagslivet rent praktiskt. I tidskriften redogörs för hur männen och 

kvinnorna som nyligen trätt in i sin föräldraroll dels har en tudelad syn på de praktiska bitarna inom 

föräldraskapet, men också skilda tankar kring rollen som förälder. Miller (2012: 43) beskriver hur 

flertalet kvinnor beskriver hur de efter att de blivit mammor går in i denna roll på heltid. Att vara 

mamma är ett heltidsjobb och förväntas även vara detta, inte bara utifrån deras egen syn på det, utan 
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likaså ifrån samhällets ideal och normer. Miller (2012: 44) belyser på ett tydligt sätt hur dessa 

kvinnor redan innan de trädde in i mammarollen hade en bestämd bild av hur mamman ska vara 

hemma och ta hand om barnet, eftersom de valt att skaffa barn. Här synliggörs tydligt hur 

mammarollen blir det som prioriteras främst i dessa kvinnors liv. Männen prioriterar däremot sin 

papparoll i andra hand och är med sina barn på kvällar och helger efter arbetstid. Även en aspekt 

som dessa män anser ingår i föräldrarollen är att tjäna pengar till sin familj så att de ska ha det bra 

ekonomiskt. Denna syn på föräldraskapet men också mannens syn i familjen beskriver dessa män 

kommer ifrån sin egen uppväxt (Miller 2012:44).  

 

Miller (2012:44) redogör även för hur de nyblivna förstabarnsmammorna uttrycker en typ av 

konflikt gällande deras föräldraskap och medarbetarskap. Kvinnorna beskriver hur de, när de nu 

blivit mammor, inte kommer att gå tillbaka till arbetet på heltid. En del av kvinnorna anser att 

föräldraskapet går att kombinera med arbetslivet men att arbetslivet då får stå tillbaka och komma i 

andra hand. Miller (2012:44) synliggör på ett tydligt sätt hur kvinnor i studien påverkas av 

samhället normer och ideal genom att de pratar om hur en mamma bör och ska stanna hemma. Det 

uppvisas därmed ett tydligt motstånd mot att låta barnen vara på förskolan eller liknande för att som 

kvinna kunna åka iväg och arbeta. Ingen av kvinnorna kände sig tillfreds med att behöva lämna bort 

sina egna barn till någon annan. 

 

I kontrast till synen på föräldraskapet ifrån kvinnornas synvinkel så redogör Miller (2012:44) för 

hur männen uppvisar en helt annan syn gällande deras roll som pappa i relation till arbetslivet. 

Männen i studien anser att istället för att låta andra aspekter av livet anpassas efter rollen som 

pappa, som kvinnorna gjorde, gör männen tvärtom. De anser istället att rollen som förälder, och de 

praktiska åtagandena i samband med detta, får anpassas efter arbetsschemat. För att balansera 

medarbetarskapet med föräldraskapet så tar dessa män hand om sina barn på kvällar och helger efter 

arbetstid.  

2.4 Tidigare forskning i relation till aktuell studie 

För att förtydliga hur den aktuella studien kan inkluderas i den tidigare forskningen samt utgör ett 

bidrag till området så sätter vi i detta avsnitt den tidigare forskningen i relation till den aktuella 

studien där olika inspirerande aspekter presenteras. Avsnittet syftar till en belysning och 

sammanfattning av den tidigare forskningen inom området och därefter kunna applicera vår studie 

inom området.  

 

Den ovan beskrivna tidigare forskningen kan vi se utgör ett brett studieområde berörande arbete och 

föräldraskap. Vi kan se hur forskningen betonar konflikten arbete och föräldraskap samt många 

inkluderade aspekter gällande bland annat effekter och handlingar för att leva i kombinationen och 

konflikten. Denna anammas också i ett övergripande perspektiv där studierna berör ett brett 

geografiskt område. I denna studie anammas forskningen i ett helhetsperspektiv genom den 

komplexitet som tillskrivs rollen som arbetande förälder. Ytterligare en aspekt som anammas är 

jämställdhetsaspekten då det påvisas att Europa är mer fokuserad vid denna aspekt.  

 

Ytterligare en central aspekt som den tidigare forskningen belyser och som kan kopplas samman till 

jämställdhetsaspekten är individens möjliga handlingsutrymme. Handlingsutrymmet innebär här det 

utrymme individen har att handla utifrån inom medarbetarskapet respektive föräldraskapet. 

Handlingsutrymmet som vi i vår studie undersöker utifrån de möjliga positioner som individen kan 

inta i olika kontexter. I studien undersöker vi även hur olika normativa föreställningar kring arbete, 

föräldraskap samt kombinationen av de två påverkar individen och därmed deras 

handlingsutrymme. 
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En aspekt som belysts i den tidigare forskningen är medarbetarskapet i det nya arbetslivet. Genom 

de gränslösa villkor som inkluderas i dagens arbetsliv så kan krav synliggöras gällande 

medarbetarens förmåga till självständighet. Arbetslivet inkluderar idag större möjligheter för 

självbestämmanderätt, vilket tillskriver förväntningar på att medarbetaren ska kunna ta egna beslut 

genom innovativa tankar och kreativitet. Aspekten av dagens arbetsliv som gränslöst var för oss 

väldigt gripande och talande för det arbetsliv som vi idag existerar inom. Därför tas avstampet för 

det senmoderna arbetslivet i denna studie genom just arbetslivet som gränslöst och kravfyllt 

gällande anpassning och eget ansvar. Det egna ansvaret kan vi se kopplas samman till Giddens 

begrepp kring reflexivitet i dagens senmoderna samhälle där alltmer fokus läggs på individen att 

vara ständigt anpassningsbar och föränderlig för att på så sätt kunna leva upp till samhällets 

normativa föreställningar och krav. 

 

Den tidigare forskningen betonar dock inte identitetskonstruktion av den arbetande föräldern i sig. 

Istället fokuseras det vid kombinationen och konflikten av arbete och föräldraskap. Inom detta 

område fokuseras det vid olika effekter och handlingar i relation till kombinationen och konflikten 

där li jämställdhetsfrågor betonas. Här kan den aktuella studiens bidrag till forskningsområdet ses. 

Denna studie agerar därför bidrag till att fokusera vid den arbetande förälderns 

identitetskonstruktion inom Sveriges arbetsmarknad. Genom att fokusera vid den arbetande 

förälderns identitetskonstruktion genom CDA kan en annorlunda orientering av området göras. 

 

Identitetskonstruktionen belyser vi i denna studie genom en fokusering vid kommunal verksamhet. 

Fokuseringen vid just den kommunala verksamheten ser vi till dess roll som en stor aktör och 

arbetsgivare inom Sveriges arbetsmarknad idag. Vi ser även hur den tidigare forskningen som är 

framtaget genom de tidigare beskrivna sökorden inte har berört just detta specifika område kopplat 

till kommunal verksamhet. Istället har den tidigare forskningen behandlat kombinationen och 

konflikten mellan arbete och föräldraskap på ett mer övergripande plan där kommunal verksamhet 

inte har betonats. Vi anser därmed att vår studie är bidragande med en fokusering vid den arbetande 

förälderns identitetskonstruktion inom kommunal verksamhet.  

3. Teoretisk och begreppslig referensram 
Vi använder oss i denna studie av en diskursanalytisk ansats vilken förklaras i detta avsnitt. Vi 

börjar avsnittet med en övergripande beskrivning av ansatsen för att sedan övergå i en fördjupad 

beskrivning där vi inriktar oss mot den diskursanalytiska inriktning denna studie anammar, 

nämligen CDA enligt Fairclough. Avsnittet berör även Giddens teori gällande senmodernitetens 

reflexivitet där betoningen ligger vid den institutionella reflexiviteten. Giddens teori agerar verktyg 

för en upphöjning av studien i ett avslutande skede där tankarna om senmoderniteten och dess 

reflexivitet agerar studieområde i relation till den samhälleliga debatten. CDA enligt Fairclough och 

Giddens teori gällande det senmoderna samhället och dess reflexivitet ser vi som teoretiskt relevant 

i dess sammankoppling. Dess relevans ses då Faircloughs dimension av social praktik placerar 

studieobjektet i en kontext till dagens samhälle, vilket vi anammar som det senmoderna samhället 

(Fairclough 1995:134). Avslutningsvis i avsnitt redogörs för begreppet identitet för att sedan övergå 

i två teoretiska inriktningar berörande identitet. Dessa bestående av Giddens teori gällande självet 

som reflexivt projekt och Faircloughs teori gällande sociala identiteter.  

3.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen beskrivs som bestående av tvärvetenskapliga samt multidisciplinära ansatser där 

en gemensam nämnare dock finns, denna bestående av det gemensamma användandet av diskurs-

begreppet. Diskursbegreppet beskrivs dock inom de olika ansatserna inom diskursanalysen genom 

skilda definitioner, men inkluderar ofta en benämning av strukturella språkliga mönster som utgör 

en grund för agerandet inom olika sociala domäner (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 
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Diskursbegreppet ges en övergripande definition där de förklarar hur diskurs kan sägas vara ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & 

Philips 2000:7).  

 

Diskursanalys i sin breda utformning kan även i en generell beskrivning betonas vid sitt letande av 

mönster genom det närgångna studiet av språkanvändningen. Språket som studeras förstås inom 

diskursanalysen som konstituerande där mening tillskrivs och förändras. Genom språkanvändning 

så skapas verkligheten. Språket ses därför inom diskursanalysen inte som reflekterande, utan som 

konstituerande av verkligheten. För studier av språkets funktion bör en beaktning tas av alla de 

multipla faktorer som påverkar språkets meningsskapande processer. Därmed bör språkets aktuella 

kontextuella sammanhang alltid tas i beaktning vid dessa studier (Wetherell, Taylor & Yates 

2001:5–7).  

 

Diskursanalysen har även mer generella grunddrag som de olika tvärvetenskapliga och 

multidisciplinära ansatserna utgår ifrån. Ett grunddrag berör världen som komplex, dynamisk samt i 

ständig förändring. Genom en diskursanalytisk studie kan därmed enbart en version av verkligheten 

påvisas, aldrig en hel objektiv eller neutral sanning. Vid diskursanalytiska studiers fokus av språkets 

användande, där mening och betydelse undersöks, kan det inte påvisas en neutral och objektiv 

sanning.  Den neutrala och objektiva sanningen är inte möjlig att påvisa då likväl sanningen i sig 

enligt diskursanalysens grundantagande är dynamiskt och i ständig förändring. Dessa grundtankar 

medför att verkligheten samt dess sanningar är bestående av flera potentiella utformningar 

samtidigt. Verkligheten beskrivs här som socialt konstruerad genom den konstanta 

språkanvändningen. Den centrala utgångspunkten generellt inom diskursanalysen kan ses till att 

språkets tidigare beskrivning som konstituerande av verkligheten och inte reflekterande. Därmed 

ses betoningen vid språkanvändandet som konstituerande av en dynamisk verklighet, där språket 

konstruerar den dynamiska aspekten. Studierna inom diskursanalysen fokuserar därmed som 

tidigare nämnt vid mönster inom språkanvändandet. Dessa mönster studeras för att generera i en 

relativ sanning i verkligheten, vilken får sin innebörd genom individernas språkanvändande 

(Wetherell et al. 2001:11–12). 

3.2 Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) 

Fairclough (1992:63–64) beskriver hur diskurser praktiskt representerar samt definierar världen 

genom att de konstrueras och konstruerar världens mening. Fairclough beskriver hur hans syn på 

diskurser har utgångspunkt vid användandet av diskurs. Här förespråkar Fairclough att betrakta 

språkanvändandet som delaktigt i den sociala praktiken. Denna delaktighet förespråkar Fairclough 

istället för att betrakta språkanvändandet som en enskild aktivitet eller en reflex av påverkande 

faktorer. Konsekvenser av denna betraktelse av diskurs tyder bland annat på att diskurs är ett 

handlingsläge varigenom individer handlar i världen, framförallt mot varandra. Ytterligare en 

konsekvensen blir  att diskurs blir en form av representation (Fairclough 1992:63–65).  

 

Diskurs är för Fairclough genomgående skapat och begränsat av sociala strukturer. Denna syn på 

diskurs indikerar på att språkanvändandet har gjorts bekant samt att det finns ett dialektiskt 

förhållande mellan diskurs och sociala strukturer. Det dialektiska förhållandet i form av ett 

beroendeförhållande mellan diskurser och sociala strukturer innefattar aspekter såsom att den 

sociala praktiken villkorar, men även det sociala konstruerandet inom diskursen. Med andra ord är 

allting inom en viss diskurs på förhand skapat inom ramarna för diskursen men också konstruerat 

och konstrueras inom just den specifika diskursen. Diskurser varierar i deras strukturella utformning 

beroende på den sociala domän eller institutionella ram som diskursen genereras ur. Diskurser är 

dock även socialt konstituerande då diskurser bidrar till alla olika dimensioner av sociala strukturer 

vilket direkt eller indirekt skapar samt begränsar diskurser (Fairclough 1992:63–65). 
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Ur diskursernas konstruerande effekter kan tre aspekter synliggöras. En aspekt berör diskurser som 

konstruerande av vad som beskrivs som sociala identiteter, subjektspositioner för sociala subjekt 

och olika typer av själv i form utav det sociala självet. Den andra aspekten berör hur diskurs är 

bidragande till konstruerande av sociala relationer mellan individer. Den tredje aspekten är 

beskrivande för hur diskurser är medkonstruerande gällande kunskap- och betydelsesystem. Dessa 

tre aspekter motsvarar tre funktioner av språk samt dimension av mening vilka interagerar och 

existerar i alla diskurser. Dessa tre funktioner benämner Fairclough som identitets-, relationell- 

samt ideologisk funktion av språket. (Fairclough 1992:63) Dessa tre aspekter ovan länkar vi 

samman med varsin dimension ifrån Faircloughs tredimensionella modell där vi genom progression 

går ifrån beskrivning till förklaring genom att utgå ifrån den första dimensionen text, sedan den 

diskursiva praktiken och slutligen den sociala praktiken. Genom detta så synliggörs en röd tråd ifrån 

mikro till makro. 

 

Fairclough (1995:17–18) beskriver hur en central del inom CDA är maktaspekten. Fairclough 

menar att makt och ideologi är starkt kopplat till de sociala system som råder i samhället och bör 

därmed alltid undersökas med utgångspunkt i vilket socialt system som dominerar och hur detta 

påverkar sociala maktrelationer. Även Fairclough i Wetherell et al. (2001:229) beskriver 

inriktningen inom CDA. Denna inriktning riktas mot ett synliggörande av språkets funktion i 

sociala processer samt dolda makt- och dominansstrukturer inom sociala relationer.  

3.3 Giddens och det senmoderna samhällets reflexivitet 

För att urskilja den senmodernitet Giddens benämner och som vår studie fokuserar vid och 

applicerar på studieområdets relation till den samhälleliga debatten så inleder vi med en 

övergripande definition av senmoderniteten. Giddens (1991:274) beskriver hur senmoderniteten kan 

beskrivas som den utvecklingsfas som de moderna institutionerna just nu befinner sig i. Denna 

utvecklingsfas karaktäriseras av en globalisering samt radikalisering av de grunddrag som finns i 

moderniteten. Nedan berör och beskriver vi därför till största del moderniteten. Modernitetens 

grunddrag kan därför sättas i direkt relation till det senmoderna samhället med ett tillägg på 

radikalisering samt globalisering. 

 

En definition av modernitetens benämning kan förklaras som de beteendemönster samt institutioner 

som från 1900-talet fått världshistorisk betydelse. Moderniteten vilar på tre institutionella axlar 

beståendes av industrialism, kapitalism samt övervakning. Dessa axlar är bestående av 

organisationer. Vidare beskrivs modernitetens mest säregna drag till dess extrema dynamik. Den 

moderna världen beskrivs här som en skenande värld där sociala förändringar sker hastigare än 

tidigare. Även mer omfattande och mer djupgående påverkan på redan existerande sociala praktiker 

och beteendemönster sker under moderniteten. Denna dynamiska karaktär grundar sig i tre 

huvudelement bestående av åtskiljandet av tid och rum, urbäddningen samt reflexivitet (Giddens 

1991:24–30). I denna studie läggs fokus vid huvudelementet reflexivitet där vi sedan övergripande 

sammankopplar reflexivitet till studien på en makronivå.  

 

Reflexiviteten inom moderniteten kan ses vid två olika nivåer. Dessa benämns som institutionell 

reflexivitet samt den individuella reflexiviteten. Den individuella reflexiviteten betonar en reflexiv 

inspektion av handlingar som inkluderas i all typ av mänsklig aktivitet (Giddens 1991:30–31). 

Denna reflexiva inspektion kan sammankopplas till det Giddens beskriver som självet som reflexivt 

projekt, som vi redogör för i avsnittet under identitet. I detta avsnitt betonas istället den 

institutionella reflexiviteten. Denna vilken kan ses till att reflexiviteten inkluderas i grundvalen för 

produktionen av system, detta genererar en relation mellan tänkande och handlande där dessa 

ständigt bryts och lyser tillbaka på varandra.  
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Genom moderniteten så tillämpas omprövningen av konventioner på i princip alla aspekter av det 

mänskliga livet. Moderniteten i sig konstitueras i samt genom reflexiv tillämpad kunskap. Dock bör 

en betoning här ligga vid att den tillämpade kunskapen kan komma att omprövas. Att kunskap kan 

komma att omprövas är någonting som skakar upplysningstidens förnuft genom att underminera 

den säkra kunskapen. Istället är all kunskap reflexiv genom att allt kan omprövas och därmed ändra 

form (Giddens 1996:43–44). Reflexiviteten inkluderar därmed en ständig anpassning och revidering 

till ny tillämpad kunskap och information. Denna information samt kunskap är konstituerande för 

de moderna institutionerna. Dessa agerar helt enkelt som ett konstituerande element gällande 

organisering och förändring i det sociala livet, genom den reglerande användningen av kunskap om 

sociala livsvillkor (Giddens 1991:30–31). Denna institutionella reflexiviteten ligger därmed till 

grund för det nedan beskrivna självet som reflexivt projekt som inkluderas och betonas inom det 

senmoderna samhället.   

3.4 Identitet 

I denna studie sätts identitetskonstruktionen i fokus. Denna fokusering görs genom ett användande 

av Giddens teori kring självet som reflexivt projekt i det senmoderna samhället samt Faircloughs 

teori gällande individens sociala identitet och dess subjektspositioner inom kommunal verksamhet. 

Identiteten belyser vi även utifrån självidentiteten som är den identitet som individen själv 

konstruerar. Självidentiteten berör i vår studie den identitet som den arbetande föräldern själv 

konstruerar. Denna självtillskrivning av självidentiteten kan ses i konstrast till den ovan nämnda 

sociala identiteten som individen tillskrivs av andra, i detta fall den kommunala verksamheten. 

 

Självet som reflexivt projekt anammas senare i studien i ett makroperspektiv där självet sätts i 

relation till den kommunala verksamheten samt samhället i stort. Studien berör sedan ytterligare 

individerna inom den kommunala verksamhetens konstruktion gällande sin sociala identitet. Denna 

konstruktion kan ses i form av den arbetande föräldern och hur subjektspositionerna ses som 

utomstående faktorer som påverkar den sociala identiteten. Den sociala identiteten anammas 

därmed mer vid en mikronivå där den arbetande individens konstruktion av sin sociala identitet 

betonas. Nedan beskrivs en fördjupning kring dessa två teorier. 

3.4.1 Giddens och självets reflexiva projekt 

Giddens beskriver kring självet i det moderna samhället där samhällets tidsomvandling har 

frammanat självet som reflexivt projekt (Giddens 1991:276). Reflexiviteten inom det moderna 

sociala livet är bestående av ett utsättande för sociala bruk av kontinuerliga prövningar samt 

reformer av inkommande information och dessa bruk. Genom detta så förändras karaktären 

konstitutivt. Här betonas aktörernas delvis konstituerande av alla former av socialt liv. Aktörerna 

har här en roll både som konstituerande samt kontrollerade. Här konstrueras socialt accepterade 

konventioner samtidigt som individen kontrolleras av dessa accepterade konventioner (Giddens 

1996:43–44).  

 

Vid självet som reflexivt projekt så är individen det han eller hon gör sig till och det är just detta 

som individen själv har ansvar för. Hur individen väljer att göra sig till baseras dock på 

psykologiska processer samt behov, det är utöver detta som omorganiseringen sker med grund i 

dessa parametrar. Detta projekt gällande självets reflexivitet är kontinuerligt och allomfattande – det 

sker ständigt. Självets skapande görs med grund i självbiografin där skapandet sker genom 

individens reflektion av aktiva händelser, känslor samt tidigare egenupplevda erfarenheter där 

ständig tolkning sker och skapar självet. Detta reflexiva projekt innefattar även kroppen där 

kroppen ses som ett handlingssystem istället för ett passivt objekt (Giddens 1991:95–97). Självets 

reflexiva projekt kan därmed sammanfattas till den process genom reflexiva uppbyggnader av 
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självberättelser som konstituerar självidentiteten. Självidentiteten blir därmed individens egen 

reflexiva tolkning av självet (Giddens 1991:276). 

 

Självet har även en inbyggd ständig eftersträvan mot att i varje ögonblick uppnå tillfredställelse, 

detta som benämns som självförverkligande. Detta självförverkligande innebär kontroll över tiden 

där en dialog samt balansering görs mellan risker och möjligheter. Möjligheten ligger här i 

personlig mognad samt autenticitet. Autenticitet är sammankopplad till en moral genom ärlighet 

mot sig själv vilket möjliggör en syn på sig själv som sann. Det ovan nämnda är sammankopplat till 

självets utvecklingsbana som beroende av individens egen tillfredställelse sammankopplad till 

utvecklingen. Här ses alla komponenter sammansvetsade där individen baserat på egenupplevda 

händelser konstruerar och rekonstruerar sin livshistoria inifrån (Giddens 1991:95–100). 

3.4.2 Fairclough och social identitet 

Inom all typ av textmaterial så uttrycks personen som ligger bakom textens sociala identitet detta i 

form utav att producenten av texten framhävs i det skrivna. I det som skrivs framträder därmed 

textproducenten genom sina egna ord. Även hur omgivningen uppfattar och ser på personens 

sociala identitet kommer fram ur detta material på ett liknande sätt (Fairclough 1995:123). 

Fairclough använder sig av begreppet sociala identiteter som är ett större övergripande begrepp som 

inrymmer subjektspositioner. En individ som genom andra blivit tillskriven en viss social identitet 

kan inom denna identitets ramar även välja att ta sig an eller inte ta sig an olika subjektspositioner. 

Dessa subjektspositioner handlar med andra ord om att en individ kan bli positionerad på olika sätt 

av andra, i vår studies fall, den kommunala verksamheten (Fairclough 2001:55–56). Varje 

textmaterial menar Fairclough (1995:129) tolkas utifrån dels kontexten där texten är producerad och 

dess syfte men också utifrån vem som läser och tolkar texten. Därigenom är allt textmaterial 

multipelt då det går att tolka på en mängd olika sätt. 

 

Fairclough (1992:137) beskriver hur diskurserna bidrar till att genomföra kulturella förändringar 

och hur dessa förändringar i sin tur påverkar konstruktionen av de sociala identiteterna. Genom att 

en kulturell förändring sker inom ett visst område så omkonstrueras de sociala identiteter som 

inryms inom det specifika området. De sociala identiteterna omkonstrueras och omdefinieras i och 

med förändringen. Fairclough betonar här vikten som kulturella samt sociala förändringar har inom 

diskursanalysen och dess centrala aspekt för metoden i sig. 

4. Metod 
I denna CDA – studie används Fairclough tredimensionella modell som metod. I detta 

metodologiska avsnitt så redogör vi inledningsvis övergripande för Faircloughs kritiska 

diskursanalys som metod bestående av hans tredimensionella modell. Vi berör därefter enskilt de 

tre dimensionerna mer ingående för att i ett avslutande avsnitt berörande modellen integrera de tre 

dimensionerna. Inom de tre dimensionerna så definieras även inkluderade underbegrepp så som 

kohesion, struktur, intertextualitet, interdiskursivitet samt intertextuell kedja. Därefter sätts dessa 

begrepp i relation till den aktuella studien där studiens tre frågeställningar kommer att tas upp. Här 

tas studiens empiriska material upp i relation till modellen där det empiriska materialet är bestående 

av tio intervjuer samt tre policydokument. Vi fortsätter därefter in i urval av kommunal verksamhet, 

tillvägagångssätt och intervjupersoner samt etik för att avslutningsvis beröra metodens 

begränsningar.  

4.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Den tredimensionella modellen inkluderar tre olika nivåer vilka Fairclough (1992:72) beskriver 

består av tre olika analystraditioner, vilka är oumbärliga för diskursanalys. De tre nivåerna består av 

nära textstudier av språkanvändandet, diskursiv praktik som producerar och skapar mening genom 



 17 

delade förfaranden samt analys av social praktik i relation till sociala strukturer på en makronivå. 

Dessa tre dimensioner benämns som text, diskursiv praktik och social praktik.  

 

Innan vi redogör för de tre olika dimensionerna inom modellen så bör en övergripande beskrivning 

av maktens betydelse i modellen göras. Fairclough (1995:1–2) beskriver hur makten är en central 

aspekt inom alla de tre dimensionerna i modellen. Makten är mångdimensionell och tar sig olika 

uttryck genom att dels beskriva aktörers handlande inom den diskursiva praktiken men även 

beskrivas utifrån kontroll med koppling till vad som produceras inom olika textmaterial och hur 

dessa används, oftast kopplat till olika sociokulturella kontexter.  

4.1.1 Text 

Fairclough (1992:64) beskriver hur text inom CDA speglar omvärlden samt dess processer och 

relationer. Han beskriver vidare kring hur textaspekten kan visa vad som får komma till tals inom 

en viss diskurs, vad som ges mest utrymme i texten samt vad som premieras. Detta innefattar val av 

ord, meningar och dylikt som används i texten och därigenom uttrycker omvärlden samt dess 

processer och relationer. Även vilken information som befinner sig i förgrunden respektive 

bakgrunden inom en viss kontext, och hur detta kopplas samman till den sociala världen utanför den 

kontext där texten är konstruerad är inkluderat inom textdimensionen.  

 

Kohesion är ett begrepp inom textdimensionen i den tredimensionella modellen. Medina (2013:79) 

beskriver i sin presentation av CDA hur detta begrepp innebär att undersöka hur texten byggs upp 

utav argument samt olika satser och hur dessa samverkar med varandra. Syftet med kohesionen är 

därmed att undersöka hur producenten av textmaterialet tillämpar ett visst ordförråd för att på detta 

sätt genom texten få fram sin egen vilja och nå sitt eget mål. Begreppet syftar också till att 

undersöka hur olika gruppers tillämpning av ordval går ihop respektive isär grupperna emellan.  

 

Ytterligare ett begrepp som kan sägas sammankopplas till kohesion är begreppet struktur som 

handlar om att undersöka hur ett problem samt dess lösning beskrivs i text. Här inkluderas även hur 

texten i en större helhet är organiserad och uppbyggd gällande hur olika faktorer i texten beskrivs 

och sammankopplas och vad detta skapar för bild (Medina 2013:79). 

 

Det ovanstående agerar i vår studie analysverktyg av det empiriska materialet i textdimensionen där 

empirin är bestående av de tio intervjuerna som efter intervjutillfället transkriberades. Analysen 

baseras på det empiriska materialet där vi eftersöker det sagda samt det som ges mest utrymme och 

kan ses premieras i texten vilket ses i återkommande påståenden samt områden. Analysresultatet 

sammanställs sedan till en resultatpresentation i tematisk form som genereras av en analys av det 

empiriska materialet gällande det sagda, det som ges mest utrymme samt som premieras och även 

utifrån begreppen kohesion samt struktur. Kohesion fokuseras vid gällande att undersöka hur 

intervjupersonerna i sina intervjusvar använder sig av språket och vissa valda begrepp samt uttryck 

för att därigenom framställa sina egna mål samt om det finns någon likhet kring dessa svar. Struktur 

i analysen utgörs av en belysning av hur kombinationen av föräldraskap samt medarbetarskap 

beskrivs i det textmaterial vi utgår ifrån samt hur eventuella problem och deras lösning kring denna 

kombination belyses i texterna.  

 

Relationerna mellan kohesionen och strukturen i förhållande till studien kan ses då kohesionen i 

samverkan med strukturen agerar analysverktyg för att belysa hur bilden av den arbetande föräldern 

beskrivs inom den kommunala verksamheten. De båda samverkar som analysverktyg, dock berörs 

kohesionen innan strukturen kan synliggöras. Kohesionsbegreppet och strukturbegreppet 

undersöker likaså hur dels intervjupersonerna samt verksamheten pratar kring detta ämne. De båda 

begreppen undersöker också om det finns någon skillnad mellan dessa och var de i så fall skiljer sig 
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åt. Likaså betonas hur intervjupersonerna samt verksamheten väljer att uttrycka sig för att genom 

texten få fram sitt eget mål. Inom dessa kontexter där text produceras går det att se en tydlig 

koppling mellan makt och ideologi, där ideologi agerar som den förgivet tagna kunskap kring 

omvärlden som texten produceras utifrån. Ideologin lägger därmed grunden för texten och dess 

uppbyggnad (Fairclough 1995:1–2).  

 

I dimensionen berörande text i denna studie så ställs frågeställningen ”Vilka diskursiva 

manifestationer finns att se gällande den arbetande förälderns identitetskonstruktion?”. De 

diskursiva manifestationerna kan ses till Medinas (2013:370) definition där han beskriver hur 

diskursiva manifestationer är ett ”konkret yttrande om något specifikt ämne som tydligt visar en 

ståndpunkt.”. Han beskriver även hur detta yttrande inte utgör en helhetsrepresentation av 

någonting utan är istället bestående av en snävare omfattning. Textdimensionen i denna studie 

syftar därmed till att synliggöra de diskursiva manifestationerna genom användning av 

analysverktygen kohesion och struktur. 

4.1.2 Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken beskriver Fairclough (1995:133) som den del av den tredimensionella 

modellen där undersökning kring konstruktion samt tolkning av texten förkommer. Genom denna 

undersökning så utgör den diskursiva praktiken en del av den tredje dimensionen social praktik. 

Den diskursiva praktiken är den del av Fairclough modellen som binder samman de två andra 

delarna, text och social praktik, med varandra och det är genom den diskursiva praktiken som texten 

samt den sociala praktiken förmedlas. Den diskursiva praktiken berör aspekter såsom 

textproduktion samt texttolkning utifrån ett sociokognitivt synsätt där det som står i fokus är hur 

deltagare inom diskursen konstruerar, producerar samt tolkar texten. Vidare handlar det även om att 

undersöka vilken diskursiv ordning som råder och vilka diskursiva praktiker som kan 

sammankopplas till denna ordning och hur de olika diskursiva praktikerna framställs. Det handlar 

likaså om vilka diskurser som krockar respektive samverkar med varandra (Fairclough 1995:134). 

Här blir makten en central aspekt. Maktens centrala aspekt kan ses då makten handlar om att 

kartlägga relationen mellan olika diskursiva praktiker och hur individerna väljer att agera utifrån en 

diskursiv praktik över en annan inom en viss situation. Ideologi handlar om att kartlägga skillnaden 

mellan de olika praktikerna (Fairclough 1995:12).  

 

Inom den diskursiva praktiken ingår två huvudbegrepp som Fairclough (1995:134) benämner som 

interdiskursivitet och intertextualitet. Fairclough beskriver hur interdiskursivitet betonar textens 

konstituerande genom olika kombinationer av diverse diskurser. Interdiskursiviteten är ett 

närbesläktat begrepp till intertextualitet där de båda begreppen gemensamt belyser en historisk 

aspekt genom transformation av det förflutna in i nuet. Transformationen görs genom existerande 

konventioner och rådande texter. I denna studie tillämpar vi denna process i relation till det resultat 

som genererats i textdimensionen frambringat ur det empiriska materialet. I den första dimensionen 

bestående av text är det empiriska materialet enbart bestående av intervjuerna. I den följande 

dimensionen berörande diskursiv praktik är det empiriska materialet bestående av de tio 

intervjuerna men även en komplettering av tre policydokument från Eskilstuna kommun som 

beskrivs närmare i avsnittet berörande urval. Interdiskursiviteten agerar i studien analysverktyg för 

att synliggöra rådande diskurser samt dess relation till varandra. De båda huvudbegreppen agerar 

likaså analysverktyg i fokuseringen vid synliggörandet av rådande konventioner och texter som 

därmed belyser den historiska aspekten som de båda begreppen har gemensamt.  

 

Fairclough (1992:102) beskriver hur begreppet intertextualitet berör det som yttras i en aktuell 

kontext idag. Intertextualitet kan därför exempelvis ses till hur den kommunala verksamheten 

beskriver kombinationen arbete samt föräldraskap i dagsläget, och hur detta har påverkats av hur 
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det tidigare talats om ämnet och hur det i framtiden kommer att talas om. Yttranden i det förflutna, 

nuet samt framtiden hänger med andra ord ihop i något som Fairclough benämner som intertextuell 

kedja. Denna kedja undersöks i vår studie genom att belysa hur yttranden hänger ihop. Dels genom 

de olika intervjupersonerna, men även hur deras yttranden kan sammankopplas till den kommunala 

verksamheten som kan ses i dess policydokument gällande kombinationen.  

 

I dimensionen berörande den diskursiva praktiken så syftar studien till att besvara frågeställningen 

”Hur konstrueras den kommunalarbetande förälderns sociala identitet?”. Besvarandet görs genom 

en användning av analysverktygen interdiskursivitet, intertextualitet samt intertextuella kedjor.  

4.1.3 Social praktik 

Den tredje och sista dimensionen inom Faircloughs tredimensionella modell utgörs av den sociala 

praktiken. Inom denna dimension kopplas diskursen samman till samhällets olika typer av 

ideologier samt den rådande politiken. Därmed sker sammankopplingen till samhället i stort som 

existerar utanför den specifika diskursen. Makt blir en central aspekt då makten är starkt 

sammankopplad med ideologi och också avgörande för vilken ideologi som råder. Ideologi i form 

utav makten som dominerande på den samhälleliga makronivån (Fairclough 1992:86–87). För att 

exemplifiera ideologi så kan medarbetarens ideal belysas. Medarbetaren ska gärna vara 

högpresterande och leverera det som arbetsgivaren efterfrågar, gärna prestera det lilla extra för att 

uppfylla kraven från arbetsgivaren och därmed arbetsmarknaden och samhället i stort. 

Medarbetarens ideal kan därmed ses som en dominerande makt på den samhälleliga makronivån 

som kan påverka medarbetarens agerande i praktiken.   

 

Den sociala praktiken kan delas in i olika nivåer av social organisering. Dessa nivåer belyser 

aspekter såsom den situationella kontexten, den institutionella kontexten, samt den bredare 

kulturella kontexten. Inom alla dessa tre nivåer belyses ideologi samt makt (Fairclough 1995:134). 

Fairclough (1992:86) redogör för hur begreppet ideologi har olika funktioner då den anses vara en 

sammansättning av både händelser och strukturer. Inom institutioner så menar Fairclough (1992:87) 

på att ideologin ses som materiell, vilket bidrar till synen på de diskursiva praktikerna som en typ 

av materiell ideologi. Ideologin kopplat till institutionerna kan även ses i den kamp som finns 

gällande det ideologiska läget och hur institutionen både utgör en del av och i denna ideologiskt 

orienterade diskursanalys (Fairclough 1992:87). Vidare berörs hur en av de ideologiska effekterna 

berör subjekten inom den specifika ideologin. Beröringen av detta kan ses då ideologin är med och 

interpellerar subjektet. Interpellationen innebär att subjektet konstrueras inom och av ideologin.  

 

Inom dimensionen social praktik blir det mest centrala därmed, som tidigare nämnts, att koppla 

diskursen till ett vidare perspektiv. Helt enkelt att placera diskursen i ett samhälleligt perspektiv och 

knyta an till samhället i stort och det som sker runtomkring den specifika diskursen. I vår studie tas 

den sociala praktiken upp i den avslutande diskussionsdelen där vi med hjälp av den sociala 

praktiken placerar diskursen kring kombinationen arbete och föräldraskap i ett vidare och bredare 

samhälleligt perspektiv och koppla samman vår studies syfte till samhällets relevans. Den 

samhälleliga relevansen utgörs i den sociala praktiken av Giddens och hans tankar gällande självet 

som reflexivt projekt i det senmoderna samhället. Dessa tankar kan beskrivas som att individen och 

dennes själv inom det senmoderna samhället ständigt förväntas vara reflexiv och föränderlig för att 

leva upp till samhället normer och krav (Giddens 1991: 44-46). 

 

I denna dimension berörande den sociala praktiken så besvaras frågeställningen ”Vilken 

positionering har den arbetande förälderns identitet i det senmoderna samhällets arbetsliv?”. Detta 

besvarande görs genom att koppla samman resultatet med en samhällelig kontext genom 
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tillämpandet av begreppen makt, ideologi samt Giddens teori om det senmoderna samhället, som 

redogjorts för ovan. 

4.1.4 Integration av de tre dimensionerna 

För att påvisa de tre dimensionernas sammanflätning så beskriver Fairclough (1992:71–73) hur den 

diskursiva praktiken görs specifikt diskursiv genom bland annat lingvistik. Den diskursiva 

praktiken påvisas i lingvistisk form, vilket Fairclough beskriver som och innebär talat samt skrivet 

språk. Den diskursiva praktiken och vad som gör den diskursivt specifikt kan därmed i en del ses 

till språket. Den andra dimensionen som Fairclough beskriver förklarar hur den diskursiva praktiken 

är inkluderad inom den sociala praktiken. Här påvisas därmed två dimensioner till vad som gör den 

diskursiva praktiken specifikt diskursiv där den ena dimensionen är bestående av text och den andra 

av den diskursiva praktiken som en instans inom den sociala praktiken.  

 

Dessa två dimensioner är kompletterade av en tredje vilken fokuserar på diskurs som en specifik 

diskursiv praktik. Den diskursiva praktiken är inte en kontrast till den sociala praktiken utan är 

istället en specifik form av den. Den sociala praktiken är i vissa fall helt konstituerad av den 

diskursiva praktiken medan den ibland är konstituerad av en blandning mellan diskursiv praktik 

samt icke-diskursiv praktik. Analys av en specifik diskurs fokuserar vid text där produktion, 

distribution och konsumtion fokuseras vid. Dessa sociala processer kräver en referens till den 

ekonomiska-, politiska- och institutionella kontext som diskursen genereras ur. De tre 

dimensionerna inkluderade i Faircloughs tredimensionella modell kan därmed benämnas som text, 

diskursiv praktik samt social praktik (Fairclough 1992:71–73). I figur 1.1 nedan så påvisas de tre 

dimensionerna inkluderade i modellen samt dess relationer till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1.1 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough 1992:73). 

 

4.2 Urval av kommunal verksamhet, intervjuer och intervjupersoner 

Detta avsnitt berör val av kommunal verksamhet, semistrukturerade intervjuer och intervjupersoner. 

Gällande valet av kommunal verksamhet så beskriver SKL (2016) hur det finns närmare 290 

kommuner i Sverige. Med grund i denna kommunala beskrivning så blir studiens val av kommunal 

verksamhet omöjlig att inte snäva av ordentligt. Vi har därmed avgränsat valet gällande möjlighet 

till fysisk närvaro i samband med intervjutillfällena och håller oss inom Södermanlands län. Inom 

Södermanlands län så avgränsas valet till Eskilstuna kommun genom dess relevans som 
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Södermanlands läns största arbetsgivare (Regionförbundet Sörmland 2015). Inom Eskilstuna 

kommun så agerar barn och utbildningsförvaltningen grund. Fokus vid denna förvaltning kan ses 

vid deras breda yrkeskategorier inom förvaltningen, vilket vi anser genererar i ett brett urval 

berörandes den arbetande föräldern inom kommunal verksamhet.  

 

I denna studie har tio stycken intervjuer genomförts. Valet av intervjuer har grund i då vi ansåg att 

de policydokument vi erhöll ifrån den kommunala verksamheten innehöll för lite information 

gällande kombinationen arbete och föräldraskap. Vi uteslöt därför policydokumenten som enskilt 

analysunderlag. Dock agerar dessa policydokument bestående av barn och 

utbildningsförvaltningens jämställdhet- och mångfaldsplan, Eskilstuna kommuns riktlinje för god 

hälsa samt för medarbetarskap komplement till intervjuerna för att belysa verksamhetens 

värderingar och mål. Det empiriska materialet är därmed bestående av de tio intervjuerna samt de 

tre policydokumenten. På så sätt anser vi att studiens resultat kan berikas då studien, utöver de 

kommunalanställda föräldrarna, även belyses utifrån den kommunala verksamhetens perspektiv. Vi 

har genomfört fem intervjuer vardera. Valet av att genomföra intervjuerna enskilt togs då vi strävar 

efter att undvika vad som kan uppfattas som en mer hotfull situation där vi blir två mot en och där 

intervjupersonen dessutom är den som ifrågasätts och ska svara. Istället valde vi att genomföra 

intervjuerna enskilt med respektive intervjuperson så ett mer neutralt och öppet samtalsklimat kan 

främjas.   

 

De tio intervjuer vi genomfört har varit semistrukturerade. Bryman (2011:415) beskriver hur en 

semistrukturerad intervju har en lista över specifika teman samt frågeställningar som vid 

intervjutillfället ska beröras. Denna tematiska lista kallas för intervjuguide. Trots att det finns en 

intervjuguide som underlag till intervjutillfället så har intervjupersonen stor frihet att besvara på sitt 

eget sätt. Vi som intervjuade behövde inte ställa frågorna eller beröra de teman som finns i 

intervjuguiden i den ordning dem står i, utan kunde blanda frågor och teman i relation till 

intervjupersonen och dennes svar (Bryman 2011:415). Intervjuguiden i denna studie finns att se i 

Bilaga 1 och innehåller tre stycken teman vilka utgörs av föräldraskap, medarbetarskap samt 

kombinationen arbete och föräldraskap. Under dessa teman ingår frågeställningar som agerar 

vägledning vid intervjutillfällena. Intervjuguiden representerar en övergripande mall att utgå ifrån 

som agerade stöd för oss som intervjuade. Intervjuguiden kan även ses som trygghetsingivande för 

intervjupersonerna då vi vid behov hade en intervjuguide att utgå ifrån.  

 

Studiens intervjuer genomfördes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. Bryman (2011:421) 

beskriver hur intervjupersonen inte ska behöva oroa sig för att någon hör och därför ska genomföras 

i en ostörd och lugn miljö. Genom att intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats 

så kunde intervjupersonen själv bestämma miljö, alla intervjupersoner har själva bokat ett ostört 

personalrum vi kan sitta i. Att vara på intervjupersonens arbetsplats anser vi har ytterligare fördelar 

då platsen för intervjupersonen är en välkänd miljö där de troligtvis känner sig trygga och därför 

eventuellt kan ha lättare att prata fritt. Intervjupersonerna genomförde sin intervju på betald 

arbetstid vilket är ytterligare ett skäl till att genomföra intervjun på respektive arbetsplats då 

intervjutillfället görs under deras arbetsdag. Intervjupersonerna har därför möjlighet att snabbt 

återgå till arbetet efter genomförd intervju. Att intervjuerna genomfördes på betald arbetstid kan 

förklaras genom att barn och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna kommun uppmuntrade till en 

kartläggning av området gällande kombinationen arbete och föräldraskap på deras arbetsplats. 

Förvaltningen försökte därför i största möjliga mån underlätta för den aktuella studien. En eventuell 

negativ effekt av att intervjupersonerna genomför intervjun under och på arbetet kan ses i att de är 

ivriga att komma tillbaka ut i arbetet. Varje intervjutillfälle beräknades därför ske inom den längre 

tidsramen på 45 – 60 minuter. Den längre tidsramen handlade därför om att avsätta nog med tid för 

att intervjupersonerna skulle känna sig lugna, vilket är en effekt vi anser blev lyckad och bidrog till 
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ett lugn. Tidsramen inkluderade även tid att gå igenom samt underteckna det samtyckesbrev som vi 

innan intervjutillfället mejlade ut till intervjupersonerna. Samtyckesbrevet finns att se i Bilaga 2 och 

innehåller all information berörande studien och intervjuerna.   

 

Gällande val av intervjupersoner så har ett ändamålsenligt urval tillämpats. Det ändamålsenliga 

urvalet kännetecknas av ett noga genomtänkt urval där detta är anpassat efter studiens syfte samt 

frågeställningar. Det ändamålsenliga urvalet användes för att studien skulle frambringa rik data 

samt gå på en djupare nivå kring studiens ämne (Patton 2002:230). Den typ av ändamålsenligt urval 

som denna studie tillämpade var det som Patton (2002:234–235) benämner som maximalt eller 

heterogent urval. Detta urval användes i denna studie för att generera i ett så brett urval som 

möjligt. Studien utgick ifrån ett antal kriterier vid val av de tio intervjupersonerna till studiens 

intervjuer. Dessa kriterier innefattar på basal nivå att intervjupersonen är kommunalanställd inom 

barn och utbildningsförvaltningen samt har barn. Utöver detta så har kategorierna kön, 

yrkeskategori samt barnens ålder, med maximal ålder tjugo år, agerat kriterier. Dessa kriterier 

försökte vi sedan att bredda maximalt för att uppnå ett heterogent urval. För att få tag i dessa 

intervjupersoner så använde vi oss av en kontaktperson inom barn och utbildningsförvaltningen. 

Kontaktpersonen kontaktade i sin tur chefer inom förvaltningen som i sin tur informerade sina 

medarbetare om studien och efterfrågade intresse av att delta. Genom förvaltningens hjälp med 

intervjupersoner så framgår åter igen barn och utbildningsförvaltningen inom Eskilstuna kommuns 

uppmuntrande till att kartlägga området gällande kombinationen arbete och föräldraskap på deras 

arbetsplats. Därefter fick vi flera namn på kommunalarbetande föräldrar som var intresserade av att 

delta i studien. Av dessa namn så valdes intervjupersoner baserat på kön, yrkeskategori samt 

barnens ålder. I tillägg till detta så ringde vi även några chefer inom förvaltningen för att få tag i fler 

intresserade arbetande föräldrar som breddade vårt urval och gjorde så vi närmade oss ett 

heterogent urval. De tio intervjupersonerna var bestående av fem kvinnor och fem män med 1-5 

barn i åldrarna 1-20. Yrkeskategorierna som dessa intervjupersoner inkluderas inom är ekonomi, 

barnomsorg, chefer, utvecklare, köks- och bibliotekspersonal. I vår studies resultatdel så presenteras 

dessa intervjupersoner i citaten avidentifierat som IP 1 till och med IP 10.  

4.3 Etik 

I denna studie beaktas samtliga av Vetenskapsrådets (2002:6) fyra etiska huvudkrav bestående av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådet 

(2011:66–67) benämner även dessa som fyra viktiga begrepp i debatten om etik. Vid den första 

kontakten med informanten via telefon så efterfrågades mailadress där ett informations- samt 

samtyckesbrev mejlades till. Vi bad intervjupersonerna att läsa igenom detta brev ostört för att 

sedan skriva under det vid intervjutillfället. I brevet så inkluderades en förklaring gällande studien 

samt dess syfte. Information gällande delaktighetens frivillighet inkluderades där det förklarades 

hur informanten när som helst under och efter intervjutillfället kan avbryta utan beskrivet skäl. I 

brevet informeras det också kring anonymiseringen där en avidentifiering av både 

intervjupersonerna samt specifik arbetsplats utöver den kommunala verksamheten sker i studien. 

Dock nämns det i brevet att informantens kön, yrkeskategori, antal barn samt barnens ålder kommer 

att framgå. Att dessa faktorer kommer att nämnas i studien har vi under studiens gång reviderat då 

vi ansåg att de deltagande intervjupersonerna kan identifieras vid denna presentation. Istället har vi 

nu i studiens resultatdel ytterligare anonymiserat intervjupersonerna genom att utesluta benämning 

av kön, yrkeskategori samt antal barn. Istället benämns intervjupersonerna i citaten som IP 1 till och 

med IP 10. I studien så skrivs den kommunala verksamheten ut men inte den specifika arbetsplatsen 

intervjupersonerna arbetar på. Att de specifika arbetsplatserna inte skrivs ut men att kommunens 

namn inte döljs kan ses till då Eskilstuna kommun, som agerar aktuell verksamhet, ska få möjlighet 

att använda studiens resultat till framtida förbättringsarbete. Vårt agerande gällande avidentifiering 

av intervjupersoner samt specifik arbetsplats anser vi uppfyller konfidentialitetskravet då 
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intervjupersonerna genom dess avidentifiering enbart kan kopplas till Eskilstuna kommun och den 

aktuella förvaltningen generellt. Vi erbjöd även intervjupersonerna möjlighet att ta del av studiens 

resultat efter avslutad studie. Samtycket anser vi, liksom Nygren (2012:32), är en viktig grundbult 

inom det forskningsetiska tänkandet. Därför gav vi intervjupersonerna gott om tid att läsa igenom 

informationsbrevet i en trygg miljö innan intervjutillfället. Genom det ovanstående så anser vi att de 

fyra etiska principerna alla är beaktade och uppfyllda.  

4.4 Metodens begränsningar  

Under följande rubrik belyses en diskursanalytisk problematik gällande forskarens roll i relation till 

studien. Wetherell et al. (2001:16–17) beskriver kring denna problematik där forskaren i 

diskursanalytiska studier aldrig helt kan bli separerad från studien. Forskaren är alltid med och 

påverkar studiens utfall och kan därmed aldrig ställa sig helt utanför och objektiv till studien.  

För att arbeta med denna problematik i vår studie så anammas ett reflexivt tillvägagångsätt. Detta 

reflexiva tillvägagångssätt sker genom kontinuerlig metakommunikation där vi redogör för våra 

ståndpunkter samt innehar en medvetenhet kring oss som medkonstruerande till det som studeras. 

Vi accepterar därmed problematiken där vi som forskare inte kan separeras helt ifrån studien då 

även vi blir inkluderade inom de diskurser som studien berör. Det är därmed omöjligt för oss som 

forskare att inta en helt neutral och objektiv framställning då vi bara påvisar en del av verkligheten.  

För att i denna studie uppnå maximal tillämpning av reflexivitet där en transparens genomsyrar 

studien så genomförs studien av två forskare. Genom att vi är två så förenklas möjligheten till att i 

studien vara medvetet partisk gällande användandet av reflexiviteten och därmed synliggöra vår roll 

som medkonstruerande i studien. Vi kan också se hur två forskare gynnar denna studie då studiens 

perspektiv vidgas genom berikandet av olika förkunskaper samt syn på materialet. Förkunskaper 

som vi samlat på oss genom kunskap kring arbetslivet i stort genom olika anställningar vi erhållit på 

olika arbetsplatser, kommunala likväl som privata.  

5. Resultat 
Vi presenterar i detta avsnitt resultatet för vår studie. Studiens resultat har uppkommit genom de 

mönster vi hittat i det empiriska materialet. Det empiriska materialet består av de intervjuer som 

genomfördes på de arbetande föräldrarna inom den kommunala verksamheten samt de tre 

kommunala policydokument som tidigare har nämnts. Analysunderlagen i form utav intervjuerna 

samt policydokumenten kommer tillämpas på lite olika sätt. Intervjuerna agerar genomgående i de 

tre dimensionerna analysunderlag, medan policydokumenten appliceras i de två senare 

dimensionerna bestående av diskursiv praktik samt social praktik.  Presentationen av resultatet görs 

genom två av Faircloughs tre dimensioner bestående av dimensionerna text och diskursiv praktik. 

Den tredje dimensionen, social praktik, redogörs för i diskussionsavsnittet. Resultatavsnittet 

avslutas sedan med en sammanfattning.  

5.1 Analys av text 

I dimensionen text så har vår analys av det empiriska materialet, här bestående av de genomförda 

intervjuerna, gjorts med en betoning vid det som får komma till tals inom diskursen samt ges 

utrymme och premieras och även de två begreppen kohesion och struktur. Begreppen anammas 

genom en fokusering vid det sagda samt dess sammankoppling till helheten. Utifrån analysen av 

text så kunde vi utläsa två övergripande diskurser som i en samverkan skapar den sociala 

identitetskonstruktionen av den kommunalarbetande föräldern. Dessa diskurser väljer vi att 

benämna som den kommunala medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. Dessa 

diskurser kan betraktas enskilt men också i en samverkan, vilket betonas i detta avsnitt. Utifrån 

analysen av det empiriska materialet så kunde vi utläsa några centrala teman vilka alla berör de 

båda diskurserna, dock i olika utsträckning. Dessa utlästa teman är bestående av det nya 

perspektivet på medarbetarskapet som förälder, medarbetarskapets- samt föräldraskapets 
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normativa föreställningar, den komplexa kombinationen, normalisering av samt anpassning till det 

allomfattande ansvaret, förståelsens stödfunktion samt jämställdhet som ett uppmärksammat 

arbetsområde. De ovanstående temana är alla en belysning av de diskursiva manifestationer 

gällande den kommunalarbetande förälderns sociala identitet som det empiriska materialet utvisade.  

 

Under temat det nya perspektivet på medarbetarskapet som förälder så berör vi hur en ny syn och 

ett nytt perspektiv uppstår när individen går in i medarbetarskapet efter att ha blivit föräldrar. 

Gällande temat normativa föreställningar berörande både föräldraskapet samt det kommunala 

medarbetarskapet så betonas förväntningar och krav. Förväntningarna påvisar vilka förväntningar 

som finns samt var dessa kommer ifrån. I den komplexa kombinationen så berörs kombinationen av 

arbete och föräldraskap och dess komplexitet. Detta tema berör hur kombinationen tillskriver en 

utmaning gällande att hitta en balans mellan arbetet och föräldraskapet. Nästkommande tema, 

normalisering av samt anpassning till det allomfattande ansvaret, berör individens 

anpassningsförmåga. Anpassningen sammankopplas till förväntningar och krav samt det egna 

ansvar som tas i samband med anpassningen. Därefter anammas temat berörande förståelsens 

stödfunktion där kollegialt samt chefs-stöd i form av förståelse och acceptans berörs. Avslutningsvis 

i dimensionen av text så berörs jämställdhet som ett uppmärksammat arbetsområde där 

jämställdheten som ett normaliserat arbetsområde som ständigt är närvarande att tas upp.  

5.1.1 Det nya perspektivet på medarbetarskapet som förälder 

Ett återkommande område i det empiriska materialet berör en struktur av den nya synen individen 

får på medarbetarskapet efter att individen blivit förälder. Här berörs en samverkan mellan de två 

övergripande diskurserna där både den kommunala medarbetarskapsdiskursen samt 

föräldraskapsdiskursen inkluderas. Det nya perspektivet berör att det liv individen har levt innan 

inte enbart är till för en själv längre. Nu finns det även ett nytt liv som ska socialiseras in i samhället 

och livet med hjälp av stöttning och uppfostran. Dock kan denna radikala förändring vara svår att 

greppa innan föräldraskapet har tagit sin plats. Ofta beskriver föräldrar i ens omgivning hur livet 

förändras, det är inte bara ytterligare ett ansvarsområde som läggs till utan hela ens vardag 

förändras. En intervjuperson beskriver just kring det människor i ens omgivning brukar säga när en 

förändring i form av ett nyblivet föräldraskap är på ingång: 

 
Dom säger att livet ändrar sig när man får barn. Och det är ju sant. Man förstår ju först nu varför folk 

säger så. Så är det ju. (IP 4) 

 

Citatet ovan beskriver hur andra förklarar att livet kommer att förändras när individen själv får barn. 

Intervjupersonens citat kan påvisa hur detta inte riktigt går att begripa innan individen själv blir 

förälder. Att livsförändringen är svårbegriplig innan individen faktiskt har genomgått den kan tyda 

på den radikala förändring ett föräldraskap faktiskt innebär. Att individen inte kan ta in denna 

information förens hen själv befinner sig i föräldraskapet kan ses till den kontakt individen har med 

föräldraskapet sedan tidigare. Individen själv har, eller har haft, två föräldrar och stöter även på 

föräldraskapet i andra sammanhang så som bland annat genom familj, kompisar och kollegor som 

blir föräldrar. Det objektivt sedda föräldraskapet kan se förenklas i en annan individs ögon, medan 

det upplevda föräldraskapet omfamnar en totalt i en radikal förändring av ens rutiner och liv, detta 

som bildar en struktur i form av en radikal förändring vid föräldraskapet. 

 

Att individen inte riktigt begriper vilken livsförändring som föräldraskapet innebär kan 

sammankopplas till den tidigare kontakt med föräldraskapet som kan ses i negativ bemärkning. Att 

någon är förälder och låter föräldraskapet gå ut över en relation eller kontakt med en annan individ 

kan vara sådant som kan påverka synen på föräldraskap. Det kan till exempel ses vid att en förälder 

inte ger sin vän lika mycket uppmärksamhet vid en träff då fokus nu ligger vid dennes barn. En 
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intervjuperson beskriver hur relationer till kollegor som är föräldrar kan vara innan individen själv 

blev förälder och därmed fick ett nytt perspektiv.  

 
(…) för då när man inte var [läs har] barn då kunde man ju däremot vara lite mer eh… irriterad och less 

på folk som vabbade eller såna saker som förstörde liksom själva arbetsgången, aa. Eh… Men den har 

man större förståelse för i dagsläget. (IP 1) 

 

Här synliggörs kohesion då intervjupersonen här uttrycker hur föräldraskapet ”förstörde” själva 

arbetsgången på arbetsplatsen. Att en kollega var hemma och vårdade barn kunde bemötas av 

irritation och nedstämdhet för att den rutinmässiga arbetsgången förstördes. Att en kollega är 

hemma kan öka arbetsbördan för resterande medarbetare om ingen vikarie kan hoppa in. Även här 

uttrycker intervjupersonen att perspektivet ändras när individen själv får barn. Genom att 

intervjupersonen visar, i citatet ovan, en större förståelse för vård av barn i dagsläget och dess 

påverkan på arbetsgången så kan ett upplevt föräldraskap synliggöras. Genom kohesionen vid 

ordvalet av den negativa bemärkelsens beskrivning via ”förstörde” så synliggörs förändringen som 

radikal. Via det upplevda föräldraskapet så växer en förståelse fram att det finns andra saker att 

prioritera än till exempel en rutinmässig arbetsgång. Istället har nu individen i föräldraskapet ett 

annat liv att prioritera och ansvara för, vilket påverkar livet i övrigt. Det nya perspektivet som 

uppstår vid föräldraskap kan sammankopplas till bemärkelsen att tåla mer saker runt omkring. 

Citatet nedan förklarar hur ett nytt perspektiv med nya tankebanor uppstår i samband med 

föräldraskapet.  
 

För att jag har ändrat mina tankebanor rätt mycket sen jag blev förälder. Jag ser det på ett, genom ett 

annat perspektiv. Får en viss förståelse för varför föräldrar tänker på ett visst sätt. Som jag aldrig hade 

tänkt på innan. Eh… så man är lite mer tolerant mot vissa saker. (IP 4) 

 

Intervjupersonen beskriver hur nya tankebanor har resulterat i en viss förståelse för hur föräldrar 

tänker. Det empiriska materialet påvisar en struktur inom diskurserna där föräldrar tänker på ett 

specifikt sätt. Föräldrar prioriterar inte längre bland annat en rutinmässig arbetsgång framför vård 

av barn. Hela livsbilden ändras radikalt genom den nya förändring ett barn innebär. 

Intervjupersonen beskriver även hur föräldraskapet har gjort individen mer tolerant mot vissa saker. 

Genom en förståelse för föräldraskapet och de tillhörande tankebanorna så kan en tolerans växa 

fram. Genom det empiriska materialet så kan en struktur bestående av en gemenskap synliggöras 

gällande att vara förälder. Föräldrar blir mer toleranta och förstående för varandra då de delar 

samma erfarenheter och upplevda föräldraskap. En vi-och-dem känsla kan här ses växa fram där 

individer som är föräldrar representerar en grupp och individer som inte är föräldrar representerar 

den andra gruppen. Dessa två grupperingar kan ses inkluderar olika prioriteringar, värderingar och 

empatiska grundtankar. De individer som inte är föräldrar kan därmed prioritera arbetet mer och att 

denna prioritering fungerar på ett effektivt sätt där alla medarbetare på arbetsplatsen tar ansvar. En 

bristande förståelse kan synliggöras för de individer som inte är föräldrar gentemot de som är 

föräldrar. Denna förståelse har istället föräldrar för varandra, likväl som på arbetsplatserna.  
 

Innan intervjupersonerna gick in i sitt föräldraskap beskrev många kring att livet såg helt 

annorlunda ut. Innan föräldraskapet så prioriterades saker annorlunda när individen inte hade någon 

annan att ta ansvar över eller hänsyn till. Många ägnade dels mer tid på arbetet men mer tid åt sig 

själva. Denna tidfördelning är någonting som en intervjuperson beskriver är en radikal förändring 

vid föräldraskapets början. 
 

(…) hur min person och mina prioriteringar och förhållningssätt till livet har förändrats. Helt plötslig så 

blev karriär blev mycket mindre intressant och viktigt. (IP 5) 
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Citatet ovan synliggör hur karriären som innan personen blev förälder var en stor och viktig del i 

personens liv. Men när personen sedan blir förälder får detta varken lika mycket utrymme eller ges 

samma vikt som tidigare. Här synliggörs strukturen inom diskurserna av synen på arbetslivet och 

karriären, men även synen på sitt eget medarbetarskap kopplat till föräldraskapet och det övriga 

livet. Dessa ses utifrån ett helt nytt synsätt när föräldraskapet blir den viktigaste delen av individens 

liv. Det som förut var det viktigaste i livet får nu lämna plats åt någonting nytt som blir än mer 

viktigt. I och med den nya livsstilen och livet som arbetande förälder så har inte individen lika 

mycket tid att lägga på arbetet som innan. Medarbetarskapet får därmed en annan innebörd både 

teoretiskt för individen själv men också rent praktiskt då individen sällan kan vara högpresterande 

inom båda aspekterna i livet samtidigt. Därmed måste arbetet stå tillbaka en aning då föräldraskapet 

och familjelivet nu är högsta prioritering. Denna prioritering är någonting som inte händelsevis 

måste innebära att individen presterar sämre på arbetet utan det kan till och med bli tvärtom. En 

intervjuperson beskriver just detta. 

 
Jag har ganska höga förväntningar på mig själv men sen jag fick tvillingarna... eh… de har tagit ner mig 

lite på jorden och tvingat mig att tänka att eh… det här duger bra men jag tycker nästan att jag har blivit 

en bättre chef då också på grund av det… jag hittar ett lugn. (IP 8) 

 

Här synliggörs det hur föräldraskapet tar ner intervjupersonen på jorden och hur denne genom sin 

roll som förälder hittar ett inre lugn och en bättre balans i livet. Personen tvingas här att inse att de 

förväntningar som denne hade på sig själv nu inte går att leva upp till utan dessa måste sänkas men 

därmed inte sagt att de leder till ett dåligt resultat. Här kan en struktur synliggöras genom relationen 

mellan föräldraskapet och det nya perspektivet på medarbetarskap där dessa kan bidra till att 

individen får en mer realistisk syn på livet som helhet. Intervjupersonen i citatet beskriver hur 

personen på ett tydligt sätt sänkte kraven på sig själv i och med tvillingarna och hur detta medförde 

en balans i personens tillvaro, men även att denne själv anser sig blivit bättre i sin yrkesroll. I citatet 

tydliggörs det en struktur av hur kombinationen mellan arbete och föräldraskap därmed kan bidra 

till att individen presterar bättre på arbetet och blir en bättre medarbetare. Kombinationen av de två 

diskurserna där föräldraskapet och det kommunala medarbetarskapet inkluderas kan därmed ses till 

att föräldraskapet medför ett nytt perspektiv på livet. Detta perspektiv har en positiv inverkan på 

arbetslivet och på den egna individen samt de krav som individen ställer på sig själv.  

5.1.2 Medarbetarskap och normativa föreställningar 

Medarbetarskap och normativa föreställningar kan i det empiriska materialet ses till de samtal som 

fördes gällande förväntningar på individen som medarbetare vilket kan kopplas till den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen. En intervjuperson beskriver hur denne inte har några direkta 

förväntningar på medarbetarskapet, men att det troligtvis finns andra som har förväntningar.  

 
Oj, jag vet egentligen inte om jag har några förväntningar… ehm… inte direkt som jag har. Kanske 

snarare att någon har förväntningar på mig. (IP 4) 

 

Dock definieras det inte i citatet vilka förväntningar som kan existera i samråd med 

medarbetarskapet, enbart att de troligtvis kommer ifrån någon annan. De normativa föreställningar 

som det empiriska materialet påvisar råder i medarbetarskapet kan därmed ses uppkommer och 

produceras i relation till omvärlden då andra har förväntningar på individens medarbetarskap. Dessa 

normativa föreställningar kan ännu en gång kopplas till den kommunala medarbetarskapsdiskursen 

och hur strukturen inom denna diskurs ser ut. Dock definieras i citatet inte heller vem det är som har 

förväntningar, utan mer generellt att de faktiskt råder. Det som i citatet ovan nämns som ”någon” 

blir därmed odefinierat och kan tolkas till arbetsgivaren, kollegor, familjen och dylikt vilket kan ses 

utgöra ett exempel på kohesion där intervjupersonen väljer att använda ”någon” istället för en 

specifik person. Detta ordval tolkar vi som att intervjupersonen inte vill ge en specifik person 
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skulden för att ha förväntningar utan mer prata om det på ett övergripande sätt. Det specifika som 

citatet påvisar är att dessa förväntningar råder med grund från någon annan utöver individen själv. 

Förväntningarna kan därför se appliceras i ett brett perspektiv på medarbetarskapet där vem eller 

vilka som är normsättare är svåra att definiera.  

 

Det empiriska materialet utvisade även några definitioner gällande vilka förväntningar som kan 

existera i relation till medarbetarskapet vilket också kan kopplas samman till kohesion gällande val 

av dessa definitioner. Beskrivningarna av förväntningarna utvisade en stor variation och bredd där 

allt ifrån basala punkter så som att komma i tid och vara hel och ren till att vara så bra som möjligt 

inkluderades vilket påvisar en allomfattande struktur. En av intervjupersonerna beskriver kring de 

basala förväntningarna som finns på medarbetarskapet. 

 
(…) Alltså… och att jag (skratt) är här och är (skratt) i tid och hel och ren ungefär liksom… (skratt). Sen 

mycket mer än så tror jag inte att det alltså… Vi förväntar att varandra att vi ställer upp. (IP 2) 

 

Intervjupersonen beskriver i citatet ovan hur basala förväntningar finns på medarbetarskapet. Dessa 

basala förväntningar inkluderar att medarbetaren ska vara i tid och hel och ren. Tiden kan här ses 

som viktig i medarbetarskapet då en specifik arbetstid ofta finns uttalad på arbetsplatserna. Att detta 

tidsschema ska följas blir därmed en förväntning då det troligtvis är någonting medarbetaren har 

godkänt vid anställning. Att en medarbetare ska vara hel och ren kan sammankopplas till att 

medarbetaren ska vara representabel och representera företaget som individen är anställd hos. Att 

medarbetaren ska vara hel och ren påvisar en viss förväntan gällande strukturen inom den 

kommunala medarbetarskapsdiskursen. Intervjupersonen förklarar sedan att det här troligtvis tar 

stopp gällande förväntningar. Men denne fortsätter sedan med en förväntning av att medarbetarna 

ska ställa upp för varandra, vilket kan ses till att ställa upp för andra medarbetare och kollegor. Vad 

som definieras som att ställa upp kan dock genom citatet bli diffust och relativt subjektivt. Det kan 

förklaras som inkluderande av ett brett område berörande att ställa upp när någon behöver hjälp.  

 

De normativa föreställningarna gällande medarbetarskapet som framkom ur det empiriska 

materialet kan utöver de mer basala förväntningarna ses till de mer abstrakta. Bland annat det som 

tidigare nämnts där medarbetare ska ställa upp för varandra, samt det intervjupersonen i 

nedanstående citat beskriver. 
 

Jo alltså jag… ja… jag förväntar liksom och jag försöker att jag är… så bra som möjligt liksom… (…) 

(IP 3) 

 

Intervjupersonen beskriver hur förväntningar personen har på sig själv gällande medarbetarskapet 

kan ses till att vara så ”bra” som möjligt. Även här infaller kohesion då ordvalet påvisar en oändlig 

bredd och synliggör hur diffust medarbetarskapets förväntningar kan ses som. En svårighet kan 

därmed uppstå då en brist gällande konkreta riktlinjer för medarbetarskapet inte riktigt finns att hitta 

något som kan ses till en diffus struktur kring medarbetarskapsförväntningar inom den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen. Istället ställer medarbetaren extremt höga krav på sig själv där individen 

hela tiden ska sträva mot att vara så bra som möjligt, vilket kan beröra alla områden som existerar 

på arbetet. Det finns därmed en ständig strävan mot att bli bättre, vilket kan göra det svårt för 

medarbetaren att uppskatta sig själv i sin medarbetarskapsroll i dagsläget och vara nöjd med sina 

prestationer.  

 

Att få ihop både arbetslivet och föräldraskapet kan många gånger vara en svårighet för den 

arbetande föräldern. Alla deltagande intervjupersoner delade sin föräldraroll med en annan vuxen 

och hade i och med det, enligt de själva, ett stort stöd i att vara två och mycket enklare att genom 

detta få ihop vardagspusslet. De gånger som svårigheter uppstod var de ofta kopplade till när 
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arbetslivet bjuder på överraskningar som måste tas itu med ganska omgående eller när oplanerade 

möten bokas in med kort varsel och medarbetaren därmed tvingas att ändra om i schemat som då 

kommer att påverkar tider för andra saker i vardagen. En intervjuperson beskriver kring detta. 
 

Det hade varit utmanande och svårt att som ensamstående förälder förhålla sig till det här (…) det hade 

gått men… men logistiken hade blivit påtaglig. (IP 5)  

 

I citatet så ses kohesion då logistiken är det som pointeras som svårhanterlig. Att logistiken ses som 

svårhanterlig kan ses till då det i arbetslivet i olika utsträckning inom olika yrkeskategorier kan 

tillkomma möten eller andra oplanerade aktiviteter med kort varsel vilket försvårar logistiken som 

arbetande förälder. Citatet ovan synliggör hur det hade varit ännu svårare att hantera dagens flexibla 

arbetsliv om individen ensam hade haft ansvaret för barnen. Det hade varit svårt att få ihop 

logistiken i livet med ett arbete som kan innebära att saker uppkommer med ganska kort varsel och 

övriga aspekter av livspusslet. Här blir det tydligt hur personen i citatet ovan resonerar kring 

logistikproblematiken på ett sätt som tyder på att det ligger hos medarbetaren att lösa dessa problem 

på egen hand för att få ihop föräldraskapet samt arbetslivet. Arbetslivet ska inte rätta sig efter eller 

ta hänsyn till medarbetarna utan tvärtom ska medarbetarna ha en lösning om någonting oplanerat 

uppkommer. Medarbetarnas ansvar gällande oplanerade händelser är någonting som ytterligare 

förstärks av ännu en person i citatet nedan.  
 

Jag tror inte att jag kan jobba som chef om jag känner att jag hela tiden måste luta mig mot andra… utan 

eh, jag har en stark inre självtillit och tänker att det där löser jag. Och det gör jag. (IP 8) 

 

Här synliggörs en struktur gällande hur både män samt kvinnor inom arbetslivet anser att det är på 

medarbetarens egna personliga ansvar att lösa problematiska aspekter och få livet att gå samman. 

Något som tycks ingå som ett ansvarsområde inom medarbetarskapet att lösa. Intervjupersonen 

synliggör även hur det tycks finnas en normativ föreställning att som individ i en högre uppsatt 

position inom arbetslivet vara stark och självständig och på ett lösningsfokuserat sätt ta itu med 

eventuella problem som dyker upp. 

5.1.3 Föräldraskap och normativa föreställningar  

Även föräldraskapets normativa föreställningar kan ses som komplext beskrivet i det empiriska 

materialet. Här precis som i medarbetarskapets normativa förväntningar, så berörs abstrakta och 

diffusa förväntningar som föräldraskapet inkluderar där en ständig strävan mot förbättring finns att 

se. Dessa diffusa förväntningar kan övergripande sammankopplas till föräldraskapsdiskursen. En 

intervjuperson beskriver just föräldraskapets betydelse och vikt där höga förväntningar och krav 

finns inkluderat som tillskrivs föräldraskapet just i dagens samhälle.  

 
Eh… jag har väldigt höga förväntningar tror jag, alltså väldigt höga krav framförallt på mig själv också 

vad gäller att vara förälder. Och jag tror att det är någonting som är generellt idag också att föräldrar har 

stora krav på sig. (IP 2) 

 

Intervjupersonen beskriver hur föräldraskapet idag tillskriver väldigt höga förväntningar och höga 

krav på individen. Föräldraskapet blir idag en prioritet där tydliga riktlinjer finns att sträva efter. 

Kohesionen synliggör därmed en struktur av hur föräldraskapet inkluderar normer och värderingar 

gällande vad som är ett bra respektive mindre bra föräldraskap. Dessa värderingar kan sättas av 

individen själv alternativt av omgivningen där de höga förväntningarna tillskrivs för att uppfylla 

värderingarna. Generellt idag kan föräldraskapets omfattning ses där mer krav ställs på individen 

från både omgivning och individen själv. Intervjupersonen beskriver hur denne tror att detta är 

föräldraskapet i dagens samhälle som präglas av höga krav, här kan kohesion ses vid valet av ordet 

krav. Intervjupersonen vrider förväntningar till krav och tillskriver därmed en betydelse av 
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föräldraskapet som kravfyllt. En intervjuperson beskriver denna omfattning där individen får offra 

mycket av sig själv för föräldraskapets skull.  

 
Att det ska vara högkvalitativt framförallt. Allting ska vara det bästa känns det som. (…) ungarna ska ha 

det bästa liksom hela tiden och dem ska. Ja… Man offrar ju väldigt mycket av sitt eget, sin egen trevnad 

och grejer för barnens skull. (IP 2)  

 

De höga förväntningar och krav som föräldraskapet tillskriver kan här ses till viss del definierat. 

Förväntningarna och kraven handlar om att föräldraskapet ska vara högkvalitativt där barnen alltid 

ska omringas av det bästa. Denna högkvalitet kan sammankopplas till det bästa föräldraskapet, som 

även här blir svårt att konkret definiera och därmed svårt att fullfölja. För att uppfylla dessa diffusa 

krav bestående av högkvalitativt föräldraskap påvisar citatet hur föräldrarna ses offra väldigt 

mycket av sin egen trevnad för föräldraskapets skull. Offringen görs med en ständig fokusering vid 

att barnen ska omges av det bästa, här synliggörs tydligt prioriteringen av barnen och därmed 

föräldraskapet framför individen själv. De diffusa och abstrakta förväntningar bestående av ett 

högkvalitativt föräldraskap är någonting som är återkommande i det empiriska materialet. Det är 

dock en intervjuperson som försöker sätta ord på dessa krav och förväntningar.  
 

Alltså jag tänker att jag ska vara en… trygg och närvarande förälder som… eh… dem alltid kan lita på. 

Eh… jag tänker att jag vill vara en förälder där dem känner att… till pappa kan jag komma och prata om 

allt. (IP 1) 

 

Ett högkvalitativt föräldraskap kopplas i detta citat till en trygg, pålitlig och närvarande förälder 

som alltid finns närvarande för barnen att prata med. Dock ska dessa kvalitéer även presteras 

högkvalitativt, det ska därför vara mycket trygghet, närvaro och pålitlighet i föräldraskapet. Här 

påvisas ännu en gång prioriteringen av barnen i centrum i föräldraskapet. Individens eget liv läggs 

lite på is för att sätta barnets liv och uppfostran i fokus där föräldern ska finnas som en stöttepelare 

för att barnet ska socialiseras in i samhället och livet. Det finns här normativa förväntningar 

gällande hur ett barn ska socialiseras in i samhället. Det blir ett komplext förhållande styrt av 

normativa förväntningar på en övergripande nivå. Dessa egenskaper som föräldraskapet inkluderar 

kan beskrivas agerar på en högre nivå där barnet ska utvecklas och utmanas i sin uppfostran. En 

intervjuperson beskriver dock de basala egenskaper som föräldraskapet inkluderar bestående av att 

se till så mat-intag, sömn och skolgång är välfungerande.  

 
(…) alltså föräldraskapet i sig att man är närvarande med sina barn man ser till att dem mår bra, får mat, 

sover bra, dem eh… klarar av skolan och är trygga i det. Eh… dem får en schysst värdegrund eh… och 

tycker att… att livet ska vara roligt. (IP 1) 

 

Det första som intervjupersonen beskriver berör även det närvaro vilket därmed kan ses som en 

utgångspunkt i de normativa förväntningarna gällande föräldraskapet. En närvarande förälder har 

större chans till att uppfylla de basala behoven men även de sekundära och abstrakta 

förväntningarna bestående av utveckling och utmaning. Här beskrivs det en genomgång där närvaro 

är grunden vilket sedan byggs vidare i de basala behoven av att barnen ska äta och sova bra samt 

lyckas bra i skolan. Därefter fortsätter intervjupersonen in i mer utvecklande egenskaper där barnen 

ska få en schysst värdegrund och tycka att livet är roligt. Genom detta citat så påvisas en struktur 

inkluderad i föräldraskapsdiskursen bestående av ett radikalt ansvar i föräldraskapet där barnens syn 

på livet innefattas. Hur barnen uppfattar livet grundar sig därmed i föräldraskapet och den 

uppfostran som är kopplat till föräldraskapet. Här får föräldraskapet en ny innebörd och tyngd i dess 

uppgift. En intervjuperson beskriver hur föräldraskapet inte är det enklaste.  
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Alltså det är, det är ju ju lite tufft liksom när man verkligen vill uppfostra sina barn och dem ska vara 

liksom… Alla föräldrar vill att… ja… sina barn ska vara bäst. (IP 3) 

 

Att vara en förälder vars föräldraskap är bestående av högkvalitativt genomförande av trygghet, 

pålitlighet och närvaro beskrivs här inte är det lättaste. Istället beskrivs denna uppgift som ”lite 

tuff”. Intervjupersonens ordval kan här ses till kohesion där personen väljer att förmedla en 

förminskande bild av utmaningen av kombinationen arbete och föräldraskap genom att sätta ordet 

”lite” framför beskrivningen av utmaningen. Intervjupersonen beskriver här hur uppfostran av sina 

barn kan definieras som att barnen ska bli bäst. Även detta blir en subjektiv bedömning av vad ordet 

”bäst” representerar och innefattar, vilket också kan ses till kohesionen. Genom att inte definiera det 

så blir föräldraskapet individuellt. Dock så kan det eventuellt vara denna subjektiva bedömning som 

gör föräldraskapet så svårt. Genom beskrivning som högkvalitativt föräldraskap bestående av 

trygghet, pålitlighet och närvaro med mål om att barnen ska bli bäst så blir uppgiften av uppfostran 

inte enkel. Vad en individ definierar som en trygg miljö för ett barn kan definieras helt annorlunda 

av en annan. Om föräldraskapet hela tiden går ut på att uppfylla dessa normativa förväntningar så 

blir föräldraskapet ett hårt arbete. Föräldraskapet har i sig en stor påverkan på individens 

socialiseringsprocess i samhället och därmed hur individen yttrar sig med grund i föräldraskapets 

uppfostran.  

 

En intervjuperson beskriver kring det egna valet som livet är bestående utav. En struktur inom 

diskurserna synliggörs där en belysning görs gällande att vara medarbetare och förälder är 

någonting som är självvalt och därefter tillskrivet specifika förväntade handlingar och beteenden.  
 

Eftersom jag har ganska många barn och brinner för mitt arbete så har ju vi tänkt till hemma. Vi har mkt 

rutiner. Vi förbereder på söndagen mat för hela veckan förbereder kläder till barnen (…) jag måste vara 

ganska strukturerad för att det inte ska bli en massa konflikter hemma och ångest. Jag vill inte att min 

familj ska behöva lida för att jag har ett högpresterande jobb. (IP 8) 

 

Här beskriver citatet hur nyckeln till ett lyckat liv som både förälder och medarbetare med ett 

högpresterande jobb är noga planering och strukturering. Intervjupersonen har valt att ha ett 

högpresterande jobb och denne har valt att ha familj och barn och då ligger det på dennes ansvar att 

lösa så alla mår bra och ingen behöver lida för att denne har valt att göra karriär. Arbetet och 

föräldraskapet är därmed självvalt medan ett ansvarsområde tillskrivs föräldraskapet. Här blir det 

tydligt hur föräldraskapsdiskursen inkluderar strukturer med betoning vid normativa föreställningar 

gällande det individuella ansvaret för både arbetsliv samt föräldraskap.  

5.1.4 Den komplexa kombinationen 

Den komplexa kombinationen och dess tuffa utmaning gällande att bemästra kombinationen och 

hitta en balans är ett återkommande tema i det empiriska materialet vilket påvisar en tydlig struktur 

inom de två inkluderande diskurserna. Medarbetarskap samt föräldraskap med dess inkluderade 

normativa föreställningar har tidigare påvisats inkluderar olika nivåer av krav som bör uppfyllas. En 

intervjuperson beskriver kombinationens utmaning.  
 

Det är klart det finns mycket problem med att vara ko… (skratt) arbetande förälder. Alltså med att ha 

småbarn hemma och jobba… fulltid, det är klart det är jobbigt. (IP 2) 

 

Intervjupersonen beskriver här en självklarhet kring att det är jobbigt att vara en arbetande förälder 

med småbarn hemma. Denna beskrivning påvisar en struktur bestående av en normaliserad identitet 

som kommunalarbetande förälder. Helt simpelt så är det inget konstigt med att det är jobbigt att 

arbeta fulltid och ha småbarn hemma. De flesta har kunskap gällande den tuffa utmaningen 

kombinationen tillskriver och det är bara så det är. Dock kan vissa situationer påvisa 
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kombinationens komplexitet ytterligare där komplexiteten blir påtaglig. En informant beskriver sina 

upplevda erfarenheter av detta.  
 

Det är väl egentligen då… då det eventuellt då som det kan krocka… med privatlivet och föräldraskapet 

eh… när dem fasta förutsägbara delarna kan jag vara med och va delaktig i (…) om det har varit en 

allvarlig olycka på en skola… eh… eller det är nån hotfull situation… eller att det är ett medialt påslag 

för nånting som har hänt då behöver det ju hanteras där och då. Och det kan man ju inte styra över.  eh så 

på så sätt… den aspekten gör att det kan va lite komplex. (IP 5) 

 

Här synliggörs det hur arbetslivet i vissa avseenden krockar med privatlivet och föräldraskapet när 

det kommer till planering. Många intervjupersoner pratade om hur planering var en central aspekt i 

livet för att få vardagspusslet att gå ihop med både arbete och föräldraskap och i synnerhet om båda 

föräldrarna arbetade heltid. Detta återkommande ämne i det empiriska materialet är något som 

påvisar hur en planerande struktur krävs inom den kommunala medarbetarskapsdiskursen i 

samverkan med föräldraskapsdiskursen. När då oväntade saker inträffar på arbetet som inte går att 

styra över och som måste tas hand om omedelbart blir det påtagligt hur ekvationen arbetsliv och 

föräldraskap kan bli svår att få ihop. Det empiriska materialet påvisar helt enkelt den 

kommunalarbetande förälderns identitet samt dess två diskursiva praktiker som en utmaning med en 

komplexitet gällande agerande i detta. Kombinationen av arbete och föräldraskap ses därför som 

utmanande och komplex. Kombinationen som utmanande och komplex är någonting som påvisas 

som normaliserat i dagens samhälle där samverkan mellan dessa tillskrivs ansvaret över 

kombinationen. 

5.1.5 Normalisering av och anpassning till det allomfattande ansvaret 

Det individuella ansvaret är en återkommande struktur som vi har kunnat utläsa i det empiriska 

materialet. Det individuella ansvaret inkluderas som en struktur inom både den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. Intervjupersonerna beskriver kring hur 

föräldraskapet är någonting som ser olika ut under olika delar av föräldraskapet kopplat till barnens 

ålder. Små barn - små problem, stora barn - stora problem som det brukar beskrivas. Men oavsett 

barnens ålder så är rollen som förälder någonting som individen är livet ut, även när barnen själva 

vuxit upp och blivit vuxna individer. Föräldraskapet som ett livslångt åtagande är någonting som en 

informant beskriver om i nedanstående citat. 

 
Ett livslång åtagande… och nu ännu mer för nu bor de ju hemma längre tid också. Det är nog mer 

nuförtiden. (IP 9) 

 

Här beskriver intervjupersonen ytterligare kring hur föräldraskapet innefattar mer ansvar högre upp 

i åldrarna i dagens samhälle jämfört med hur det var förr i tiden. Detta fortlöpande ansvar kopplat 

till att individer i dagens samhälle flyttar hemifrån i ett senare skede av livet än tidigare kopplat till 

ekonomiska faktorer samt arbetsmarknad- och bostadsmarknaden. I och med detta blir föräldrarna 

ansvariga för att underhålla barnen med logi och ekonomi på ett annat sätt idag och detta kopplat till 

att det är mer ansvar idag. Dock påvisar citat hur föräldraskapet till viss del ändras efter att barnen 

har flyttat hemifrån då flytten hemifrån används som ett exempel för att det livslånga åtagandet är 

ännu mer centralt idag. Att barnens ålder, så som att de flyttar hemifrån vid vuxen ålder, är även 

någonting som påverkar den ekonomiska situationen i familjen. Nedan beskriver en informant hur 

barnens ålder är starkt kopplat till arbetstid och ekonomisk situation. 
 

Har funderat på att gå ner tid men…(…) nu är dem ju skolbarn så det är inte samma… det är ekonomiska 

skäl att jag inte jobbar mindre. Annars skulle jag nog försöka göra det. (IP 10) 

 

Här synliggörs hur barnens ålder påverkar föräldraskapet och att ansvaret ser olika ut kopplat till 

barnens ålder. När barnen är i småbarnsåldern påvisar ovanstående citat att det är eftersträvansvärt 
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att gå ner i tid. Denna vilja att gå ner i tid kan ses till att kunna spendera mer tid med barnen och 

enklare hämta och lämna på förskolan etc. Citatet ovan visar på problematiken kring att få allting att 

gå ihop även när det kommer till andra faktorer livet såsom ekonomi. Här synliggörs det hur 

intervjupersonen i citatet önskar att denne kunde jobba mindre och istället spendera mer tid med sin 

familj och sina barn. Tyvärr är detta inte möjligt med grund i ekonomiska skäl gällande den lön som 

individen erhåller.  

 

Det empiriska materialet påvisar hur kombinationen arbete och föräldraskap genomsyrar en struktur 

av ett allomfattande ansvar. Detta allomfattande ansvar är berörande medarbetarskap för att försörja 

familjen, men även föräldraskap för att forma och ge liv åt en ny individ. En intervjuperson 

beskriver hur den komplexa rollen gällande kombinationen arbete och föräldraskap bör inneha en 

ödmjukhet för föräldraskapet som delaktigt i livet.  
 

Men jag tror också man får vara ödmjuk för eh… att… föräldraskap är en del av livet. (IP 1) 

 

Informanten beskriver här hur en ödmjukhet bör genomsyras då föräldraskapet är en del av livet. 

Här kan föräldraskapets omfattning synliggöras där det beskrivs som inkluderad i hela livet, inte en 

begränsad tidsperiod. Det handlar helt enkelt om att ha en inställning där föräldraskapet genomsyrar 

livet, det är någonting som inte kan separeras från det liv man lever. Istället måste föräldraskapet 

inkluderas i sitt eget liv och göra det livet till ett liv för flera där ens barn inkluderas och får plats. 

Från den dagen då ett barn föds så börjar därmed föräldraskapets delaktighet i det resterande livet.  

Föräldraskapets delaktighet i livet handlar därmed om en omprioritering där någon annan 

inkluderas i det liv individen lever. Som ovan beskrivet så handlar det om en tidspress samt 

ekonomisk press för att få livspusslet att gå ihop. I nedanstående citat så sammankopplar en 

informant tidspressen till ansvaret och det samhälle som vi idag lever i.  
 

Det är ju det där med träning som man borde hinna med… men så måste man åka hem och laga mat och 

sen ska ju barnen iväg på aktiviteter (…) ett helt annat klimat i samhället idag också så man vågar ju inte 

släppa dem hur som helst heller. (IP 9) 

 

När många delar ska gå samman är det den egna träningen som många intervjupersoner väljer att 

bortprioritera, det eller egen tid. Citatet visar även på en förändring i samhället till ett mer otryggt 

samhälle som får till följd att föräldrar inte vill låta sina barn ta sig på egen hand till och från 

aktiviteter utan att föräldrar i större utsträckning idag väljer att skjutsa och hämta barnen så att de 

kommer fram på ett säkert sätt. Här blir barnens trygghet ett stort ansvar som läggs på föräldrarna 

och ett ansvar som ökat i utsträckning kopplat till dagens samhällsklimat. Ansvaret kopplat till 

föräldraskapet handlar om en allomfattning där en trygg miljö ska skapas för barnet. Föräldrarna har 

här ansvar för att barnet ska vara tryggt och därmed anpassa sig till det nya klimatet som 

informanten beskriver kring.  
 

Det normaliserade och allomfattande ansvaret går det att se till hur det i dagens samhälle läggs ett 

allt större förväntat ansvar på den enskilda individen inom såväl föräldraskapet som arbetslivet. 

Ansvaret kan beskrivas som normaliserat i den bemärkelsen att föräldrarna tar på sig detta ansvar 

utan att ifrågasätta. Ansvaret blir allomfattande samt individuellt då ett helhetsansvar gällande 

förälderns barn inkluderas i föräldraskapet. Ansvaret sätts övergripande i relation till föräldraskapet 

men finns även att se i medarbetarskapet där det individuella ansvaret sätts som norm. En informant 

beskriver hur medarbetarskapet fungerande under dennes föräldraledighet.  
 

Jag var föräldraledig nu under året och tyckte att det fungerade jättebra då var jag hemma med andra 

barnet. Tyckte att det gick att koppla bort jobbet rätt så bra hade lite kontakt med chefen då och då men… 

eh det var mer för att jag ville få en inblick i vad som pågick på jobbet. (IP 6)  
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Här beskriver intervjupersonen hur denne kan, trots sin föräldraledighet och därmed inte ska behöva 

tänka på jobbet utan kunna vara hemma i lugn och ro och ta hand om sitt nyfödda barn, ändå valde 

att ha sporadisk kontakt med sin chef under föräldraledigheten. Detta val kan ses som att personen i 

sitt medarbetarskap kände att denne hade ett ansvar för att hålla sig uppdaterad med vad som hände 

på arbetsplatsen kring förändringar och dylikt när denne inte fanns på plats. Ännu en gång påvisas 

det egna individuella och allomfattande ansvaret som en norm. Personen med föräldraledigheten har 

säkerligen ansvar för föräldraskapet och det barn denne är hemma och ledig för. Trots detta så 

åsidosätts inte ansvaret för medarbetarskapet, vilket påvisar ansvarets bredd och individualiserade 

framtoning. Återigen synliggörs det hur de båda diskurserna genomsyras av en struktur bestående 

av individuellt ansvar.  

5.1.6 Förståelsens stödfunktion 

Genomgående i det empiriska materialet så påvisas det aktuella stödet gällande kombinationen 

arbete och föräldraskap inom kommunal verksamhet i förståelse som den centrala stödfunktionen. 

Förståelse är återkommande i de flesta frågor berörande stöd där den arbetande föräldern inte heller 

förväntar sig någonting mer. En intervjuperson beskriver hur förståelse och möjligheter är det som 

genomsyrar stödet inom kommunal verksamhet.  

 
Alltså jag tänker att eh… vilket stöd… nej men jag tänker att, att eh… det ges mest eh… möjligheter att 

ta hand om sina barn på ett bra sätt. Alltså jag ser inte att det finns en annan stödfunktion som, som slår 

till mer än att… man har ett, ett gott hjärta stor förståelse för, för föräldrar. (IP 1) 

 

Förståelse är därmed det som ses och förväntas som en stödfunktion gällande kombinationen arbete 

och föräldraskap inom kommunal verksamhet vilket ses till en förståelsestruktur inom den 

kommunala medarbetarskapsdiskursen inför föräldraskapsdiskursen. Intervjupersonen beskriver hur 

ett gott hjärta samt förståelse för föräldrar är det stöd som slår till. Detta stöd resulterar i att det 

finns möjligheter för att ta hand om sitt barn på bästa sätt. Inga praktiska och konkreta riktlinjer kan 

här se ifrågasätts. Istället behövs en subjektiv förståelse för föräldraskapet. Subjektiviteten kan 

sammankopplas till föräldraskapets normativa föreställningar och subjektiva krav. Inte heller finns 

några konkreta riktlinjer att finna i kommunens policydokument gällande hur en individ är en bra 

förälder, igen idealbild med punkter att följa. I och med föräldraskapets diffusa förväntningar så kan 

även arbetsgivarens stödfunktion för den arbetande föräldern bli svårdefinierade. Om det inte finns 

tydliga riktlinjer för hur ett bra föräldraskap ser ut kan inte heller specifika stödfunktioner 

generaliseras på den arbetande föräldern. Istället behöver grunden i stödfunktionen vara bestående 

av förståelse för att sedan kunna stötta det individuella föräldraskapet. Förståelsens stödfunktion ses 

dock i det empiriska materialet framförallt gällande kollegialt stöd. En intervjuperson ger en 

motfråga till vår frågeställning ”vilket stöd finns att få som arbetande förälder inom din kommunala 

verksamhet?” och besvarar vår frågeställning genom nedanstående motfråga. 
 

Utöver… kollegor och… alltså kollegialt stöd och så vidare? (IP 2) 

 

Intervjupersonen påvisar genom denna motfråga hur det kollegiala stödet är det självklara stödet på 

arbetsplatsen vilket bidrar till kohesion kring att det enda stöd som förväntas fås är just ifrån 

kollegorna. Det kollegiala stödet kan ses till den kontakt medarbetarna har med varandra.  Den 

arbetande förälderns dagliga arbete är bestående av ett dagligt bemötande av kollegor. Det är just 

dessa kollegor som agerar stöttning i föräldraskapet då de arbetar närmast den arbetande föräldern. 

Denna stöttning kan sammankopplas till det nära samarbete en arbetsgrupp faktiskt har. Trots att 

chefen är ansvarig och eventuellt delar ut arbetsuppgifter och stöttar i personalfrågor så är det 

kollegorna som ger det mesta stödet genom deras dagliga närvaro. En bra stödfunktion för den 

arbetande föräldern kan därför ses till ett starkt och sammansvetsat arbetslag som präglas av 
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förståelse och ställer upp för varandra och därigenom bidrar till att skapa en viss struktur inom den 

kommunala medarbetarskapsdiskursen. En informant beskriver även kring behovet av chefens 

förståelse gällande kombinationens komplexitet och prioriteringssvårigheter.  

 
Ett stort mått av… av förståelse ifrån… i relationen med… med framförallt chefen gällande att livet 

består av olika cykler. Lika mycket som att jag kan gasa och lägga… jättefokus och energi på 

arbetsuppgifter under en period under en period så påverkar övriga livet vilket gör att man inte kan hålla 

samma leverans eller tempo. (IP 5) 

 

Här synliggörs det hur viktigt det blir för den kommunala medarbetaren att i sitt medarbetarskap bli 

bemött med ett förstående och accepterande förhållningssätt gällande komplexiteten i rollen som 

arbetande förälder. En förståelse kring att individen inte kan vara högpresterande på alla områden i 

livet samtidigt, utan att föräldraskapet eller arbetet måste prioriteras före det andra och att detta ser 

olika ut genom olika faser i livet. Inte händelsevis att det ena är viktigare än det andra utan att det 

måste ges olika utrymme under olika tider av livet. 

5.1.7 Jämställdhet som ett uppmärksammat arbetsområde  

Något det empiriska materialet påvisade var en betoning av jämställdhetsfrågan som något 

intervjupersonerna ser som normaliserat och något de kontinuerligt strävar efter. De arbetande 

föräldrarna som agerade intervjupersoner nämnde inte detta som ett problemområde i någon av de 

intervjuer som genomfördes utan diskuterade istället hur de agerar och handlar utifrån jämställdhet 

som mål. Någonting som belyser hur föräldrarna inom föräldraskapsdiskursen vill ha en tydlig 

jämställdhetsstruktur. En intervjuperson beskriver hur löneskillnaden var ett faktum i det 

förhållande personen hade med sin fru.  
 

Nu tror ju inte jag att det spelar så jättestor roll egentligen om jag är man eller kvinna på min arbetsplats 

men… men oftast är det så. Och… vi delar ju oftast, jag och min fru, vi försöker dela på det mesta. Men 

just som med vabb till exempel då… då tar hon dem flesta för hon tjänar mindre än mig. (IP 4) 

 

Intervjupersonen, som vi i detta fall anser är relevant att benämna är en man, påpekar här att det i 

parförhållandet skiljer sig mellan lönerna där intervjupersonen tjänar mer. Denna löneskillnad 

påverkar deras föräldraskap då kvinnan ofta får ta mer vård av barn med grund i att hon tjänar 

mindre. Här påvisas en anpassning till de, vad som framstår som, ojämlika förhållanden som 

intervjupersonen och hans fru innehar. Dock är det högst oklart om inkomstskillnaderna kan vara 

beroende av yrkeskategori eller av kön. Intervjupersonen påvisar, trots att löneskillnadernas 

koppling inte har definierats, en medvetenhet gällande jämställdhet där intervjupersonen och dennes 

fru ofta delar lika på det mesta. Det är just vård av barn som kommer utanför det vanliga beteendet 

av att dela lika då de anpassar sig till livssituationen där kvinnan tjänar mindre.  
 

Jämställdhet är ett fenomen som det pratas alltmer om i dagens samhälle och jämställdhet kopplat 

till kön är ett vanligt förekommande samtalsämne inom både arbetsliv och föräldraskap. 

Jämställdhet var någonting som samtliga intervjupersoner tillämpade i samtalen utan en direkt 

reflektion kring det. Jämställdhet påvisades helt enkelt som ett uppmärksammat arbete som 

intervjupersonerna kontinuerligt eftersträvar. När det kom till att dela på föräldraskapet med sin 

partner så nämnde många intervjupersoner hur de har jämställdhet i åtanke där de ska dela lika i 

föräldraskapet. Denna eftersträvan mot jämställdhet är något som citatet nedan blir ett tydligt 

exempel på. 
 

Ibland har vi delat på dan till och med… att nu måste jag jobba på förmiddagen och så åker man hit och 

får jättemycket gjort på förmiddagen och nu kan jag gå hem och vabba… eh… att man löst det så. (…) att 

man kan gå hem och vabba och slipper vara jättestressad. (IP 7) 
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Den här personen och hennes man blir ett väldigt tydligt exempel på jämställdhet. Inte bara att de 

hjälps åt och delar på att vara hemma och vårda sjukt barn. De delar till och med upp dagen i två så 

att båda två har möjlighet att åka till jobbet den dagen och hinna med sina arbetsuppgifter så ingen 

behöver ligga efter med arbete och känna sig stressad över det. På detta sätt kan båda vara hemma 

med det sjuka barnet med gott samvete och koncentrera sig endast på det. För att sedan åka till 

arbetet och ha fullt fokus där. Denna uppdelning medföljer att båda föräldrarna kan ha full fokus i 

både föräldraskapet och medarbetarskapet. De uppmärksammar därför att de delar lika i 

föräldraskapet för att underlätta för varandra. Någonting som ännu en gång synliggör en tydlig 

jämlikhetssträvan inom de båda diskursiva praktikerna som tidigare nämnts.  
 

Andra intervjupersoner beskrev även kring andra faktorer som vem som hade mest möjligheter 

gällande att bland annat vara hemma. De beskrev kring vems arbetsuppgifter som var enklast att ta 

med och jobba med hemifrån. Ytterligare faktorer som kom upp såsom citatet visar nedan. 
 

Minst en gång i veckan ska jag hämta min dotter av principiella själ (…) signalvärde till mina barn och 

hur jag tänker att dem vill se på mammas och pappas roller i ett förhållande och lite sådär. (IP 5)  

 

Citatet ovan beskriver ännu en faktor som spelar in på vem som gör vad i livspusslet. Här beskriver 

intervjupersonen hur denne anser att signalvärde och det som personen sänder ut till sina barn en 

väldigt viktig aspekt i livet som förälder. Personen vill att dennes barn ska se att både mamma och 

pappa kan hämta och lämna och laga mat etc. Inom familjen så delas sysslorna lika mellan båda 

föräldrarna där respektive förälder tar sitt ansvar och hjälper varandra. En underliggande tanke i 

ovanstående citat kan ses till att barnen inte ska sammankoppla en specifik uppgift som tillskrivet 

till mamma eller pappa. Istället ska båda föräldrarna kunna hämta barnen och uppgifterna ska 

fördelas lika vilket motverkar en konstruktion av uppgifter tillskrivet ett specifikt kön. Signalvärde i 

detta citat kan ses som en lärprocess gällande jämställdhet till barnen.  

5.2 Analys av diskursiv praktik 

I detta avsnitt så redogör vi för resultatet berörande dimensionen av den diskursiva praktiken 

gällande den kommunalarbetande förälderns identitetskonstruktion. I denna dimension så är vi i en 

institutionell sfär i form av den kommunala verksamheten där intertextualitet, interdiskursivitet 

samt intertextuella kedjor synliggörs. Detta synliggörande görs genom en fokusering vid 

konventioner, historiska aspekter, olika diskursiva kombinationer samt hur yttranden hänger 

samman. Synliggörandet av detta görs med grund i den tidigare dimensionens resultat baserat på de 

tio intervjuerna samt det kompletterande empiriska materialet bestående av de tre 

policydokumenten ifrån Eskilstuna kommun. Dessa agerar analysmaterial men betonas i olika 

mängd i de tre olika avsnitt som vi valt att presentera resultatet ur i denna dimension.  

 

I denna dimension lyfts även den diskursiva ordningen där det handlar om vilka diskurser som 

byggs och ges uttryck för i texterna berörande den kommunalarbetande förälderns 

identitetskonstruktion. I textanalysens resultat genom de underliggande temana kunde en tydlig 

komplexitet gällande identitetskonstruktionen påvisas. Genom resultatet i textdimensionen kan vi 

utläsa två parallella diskurser gällande studiens fokusområde där de gemensamt agerar den 

diskursiva praktiken gällande den kommunalarbetande föräldern. Dessa två diskurser har vi valt att 

benämna som den kommunala medarbetarskapsdiskursen och föräldraskapsdiskursen vilka i 

enskilda avsnitt presenteras närmare och sedan presenteras i en samverkan som den diskursiva 

kombinationen. De respektive diskurserna väljer vi att definiera som diskurser då de separat 

konstituerar och konstitueras gällande de synliggjorda och inkluderade normativa förväntningar 

samt individuella ansvar som tillskrivs inom respektive diskurs med tillhörande identitet. I den 

kommunala medarbetarskapsdiskursen så tillskrivs den kommunala medarbetaren som identitet och 
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i föräldraskapsdiskursen tillskrivs identiteten som förälder. Vi redogör nedan att separat för de två 

diskurserna för att sedan redogöra för deras samverkan och krockar.  

5.2.1 Den kommunala medarbetarskapsdiskursen 

En av de två parallellt existerande diskurserna är den kommunala medarbetarskapsdiskursen. Denna 

diskurs inbegriper den sociala identitetskonstruktionen av den kommunalanställda medarbetaren. 

Inkluderandet kan ses då den sociala identiteten tillskrivs individen ifrån Eskilstuna kommun som 

kommunal verksamhet. Den sociala identiteten inkluderar normativa föreställningar och 

genomsyras av ett individuellt ansvar som appliceras på identitetsbäraren. Diskursen uttrycks 

huvudsakligen av den kommunala verksamheten samt de kommunalanställda. De normativa 

föreställningarna gällande hur medarbetarskapet inom den kommunala verksamheten ska fungera 

beskriver Eskilstuna kommun i ett av sina policydokument.   

 
Kommunens förväntningar på medarbetaren är att uppdraget utförs med invånar-, kund- brukarfokus, 

professionalism, helhetssyn, respekt och tydlighet. (Eskilstuna kommun 2011:1)  

 

Här beskrivs i kommunens egna ord hur medarbetarskapets normativa föreställningar ser ut.  

Medarbetarskapets förväntningar på en kommunalanställd blir därför i ett brett perspektiv att 

prestera så bra som möjligt med alla inblandade parters bästa i fokus. Dessa normativa 

förväntningar kan beskrivas agerar mer på ett abstrakt plan där dessa riktlinjer finns att följa, men 

appliceras på medarbetarskapet genom medarbetarens individuella ansvar utifrån de förutsättningar 

som inkluderas inom kommunala verksamheter. Här synliggörs den kommunala verksamhetens 

konstruerande roll gällande medarbetarskapets sociala identitetskonstruktion. Genom riktlinjer och 

uttalade normativa föreställningar så finns riktlinjer att se gällande medarbetarskapet inom 

kommunen. Genom att policydokumenten innehåller dessa tydliga riktlinjer så innehar Eskilstuna 

kommun en betydande roll gällande den sociala identitetskonstruktionen av medarbetarskapet. 

Intertextualiteten synliggörs här genom de olika yttrandena i riktlinjerna där de tillsammans bildar 

en intertextuell kedja som utgör normen för hur den kommunalanställdas sociala identitet ska se ut.  

 

Dessa normativa föreställningar är tidigare beskrivna av både oss samt Eskilstuna kommun som 

riktlinjer. I deras abstrakta och övergripande roll så blir benämningen av riktlinjer logisk. Men för 

tolkaren av dessa riktlinjer, alltså den kommunala medarbetaren, kan dessa riktlinjer ses som ett 

ansvar som växer till krav. Det är just här som maktaspekten kan ses ha tydlig framtoning i 

identitetskonstruktionen av medarbetarskapet. Att följa dessa normativa föreställningar som 

Eskilstuna kommun konstruerat gällande hur en kommunalanställd medarbetare ska agera kan i 

maktaspekten ses till det individuella ansvar som Eskilstuna kommun beskriver genomsyrar 

medarbetarskapet. 
 

Omvärlden förändras vilket innebär behov av ett nytt och utvecklat medarbetarskap där utgångspunkten 

är det egna ansvaret och viljan att leda sig själv. (Eskilstuna kommun 2011:2) 

 

Det individuella ansvaret sammankopplar Eskilstuna kommun till omvärlden och beskriver hur en 

vilja till att leda sig själv och ta individuellt ansvar behövs för medarbetarskapet i dagens samhälle. 

Producenten av dessa normativa föreställningar blir därmed Eskilstuna kommun. Mottagaren och 

därmed även den som tolkar dessa normativa föreställningar blir medarbetaren. Riktlinjernas 

betydelse kan vi se till de konsekvenser som finns bortom det skrivna. Det individuella ansvarets 

betydelse finns i det outsagda gällande behovet av att erhålla ett arbete.  

 

För att vara den bästa möjliga medarbetaren krävs ett ständigt strävande och utövande av dessa 

riktlinjer. Skulle dessa inte följas så finns alltid konsekvensen av att bli av med sin sociala identitet 

som kommunalanställd medarbetare. Makten ligger därmed hos producenten av 
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identitetskonstruktionen. Genom ett skapande av normativa föreställningar så binds identiteten till 

ett specifikt agerande. För att behålla identiteten som medarbetare och därmed behålla sin 

livsförsörjning så krävs det en anpassning ifrån individens egenkonstruerade självidentitet till den 

sociala identiteten som kommunal medarbetare och de tillhörande riktlinjerna. Genom denna 

ständiga anpassning till normerna synliggörs den historiska aspekten av interdiskursivitet samt 

intertextualitet genom att dessa normer kommer ifrån samhället och är någonting som utvecklats 

över tid. Genom riktlinjerna kan den framtida visionen kring det kommunala medarbetarskapet 

synliggöras. 

5.2.2 Föräldraskapsdiskursen 

Den andra parallellt existerande diskursen i den diskursiva ordningen kan ses till 

föräldraskapsdiskursen. Här inkluderas den sociala identitetskonstruktionen av föräldraskapet och 

därmed identiteten förälder. Även inom denna sociala identitet så inkluderas normativa 

föreställningar samt genomsyras av det individuella ansvaret, men här kopplat till föräldraskapet 

istället för arbetet och medarbetarskapet. Här, precis som i ovanstående avsnitt, går den historiska 

aspekten av interdiskursivitet samt intertextualitet att se genom normerna som uppkommit ifrån 

samhället och är någonting som ständigt förändras och därmed påverkar nuet samt framtiden.  

 

Denna diskurs uttrycks av individer som har barn och därmed är föräldrar. Dock kan även denna 

identitet beskrivas av de barn till föräldrarna där intertextualiteten synliggörs i de yttranden som 

görs i det empiriska materialet av dessa föräldrar. Dessa yttranden bildar därefter intertextuella 

kedjor som synliggör den sociala identiteten. Att det är föräldrar som uttrycker 

identitetskonstruktionen av självidentiteten kan ses till textanalysens resultat där det redogörs för 

det nya perspektivet en individ innehar när denne blir förälder. Resultatet synliggör hur 

föräldraskapet är någonting som bör upplevas innan en korrekt identitetskonstruktion av 

föräldraskapet som självidentitet kan anammas. Innan en individ har barn är denna 

identitetskonstruktion inte möjlig att uppleva, du måste vara förälder för att få anamma och uttrycka 

denna självidentitet. Istället är det föräldrarna som konstruerar denna självidentitet med höga och 

abstrakta krav inkluderade. Dock inkluderas även förälderns barn som någon som ger uttryck för 

den sociala identiteten som förälder. Likväl denna aspekt av den sociala identiteten kan 

sammankopplas till textanalysens resultat där det redogörs för ett normaliserat allomfattande ansvar 

i föräldraskapet. Ansvaret inkluderar abstrakta krav bestående av närvaro, högkvalitativt och att 

alltid ge barnen det bästa. Identiteten som förälder handlar helt enkelt om att prioritera någon annan 

i första hand. Förälderns förändrade prioriteringar tillskrivs av det nytillkomna barnet då det är 

nytillskottet som föräldraskapet bygger på. Därmed blir även barnet ett uttryck för identiteten och 

kan beskrivas agerar grund för den sociala identitetskonstruktionen av föräldraskapet.  

 

Konstruktionen samt innehållet i identiteten kan därmed ses till föräldrarna samt barnen. Barnens 

roll som producerande och konstruerande av den sociala identiteten som förälder kan ses till den 

basala nivån då de behöver någon som tar hand om de vanliga behoven bestående av mat, sömn och 

närhet. Där tillskrivs innehållet i den sociala identiteten gällande det individuella ansvaret. På en 

mer abstrakt nivå av identitetskonstruktionen kan istället föräldrarnas konstruerande roll 

tydliggöras.  

 

Genom ett skapande av normativa föreställningar som textanalysens resultat påvisade i form av ett 

högkvalitativt föräldraskap gällande att alltid förse barnen med det bästa och även vara närvarande 

så utökas identitetens innehåll. Genom ett tyst medhåll gällande vad ett högkvalitativt föräldraskap 

innebär så eftersträvar föräldrarna att barnen ska förses med det bästa. Då innebörden av ”det bästa” 

är odefinierat blir ett uppfyllande av de normativa föreställningarna en kamp mot det omöjliga. 

Föräldraskapsidentiteten handlar helt enkelt om en ständig eftersträvan mot att vara den bästa 
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föräldern möjligt till sina barn för utveckling av sitt barn och främja dess socialiseringsprocess. 

Denna strävan kan vi se finns för att barnet senare i livet ska kunna ta sitt egna individuella ansvar 

och prestera högkvalitativt i de identiteter som anammas. 

5.2.3 Den diskursiva kombinationen 

Dessa två parallellt existerande diskurser bestående av den kommunala medarbetarskapsdiskursen 

samt föräldraskapsdiskursen inkluderas båda i den arbetande förälderns diskursiva ordning. Dessa 

diskurser synliggörs genom yttranden i det empiriska materialet som utgör intertextualiteten. Dessa 

synliggör interdiskursiviteten där de båda diskursernas samverkan gemensamt genererar i den 

sociala identitetskonstruktionen av den kommunalarbetande föräldern. De båda diskurserna har 

separata producenter och olika normativa förväntningar men är båda gemensamt bestående av det 

individuella ansvaret. Genom producenterna, de normativa förväntningarna samt det individuella 

ansvaret så synliggörs en intertextuell kedja som påvisar hur konstruktionen av den arbetande 

förälderns sociala identitet inom kommunal verksamhet konstrueras av både Eskilstuna kommun 

samt föräldrar med dess barn. Det handlar om att inom den sociala identiteten av den arbetande 

föräldern följa alla de inkluderade normativa föreställningarna för att få behålla sin inkomstkälla 

samt vara den bästa föräldern möjligt för utveckling och att främja sina barns socialiseringsprocess 

mot det individuella ansvaret. 

 

Eskilstuna kommun påvisar sin konstruerande roll i den arbetande förälderns samverkan mellan den 

sociala identiteten som medarbetare och förälder. Dess konstruerande roll synliggörs genom att 

påvisa hur medarbetarskapet och föräldraskapet parallellt ska agera och fungera under tiden 

individen är föräldraledig.   
 

Alla medarbetare som är föräldralediga ska bjudas in för att på så sätt kunna hålla sig informerade och 

kunna påverka vad som händer i den verksamhet de är anställda i. (Eskilstuna kommun 2015:8)  

 

Genom citatet så påvisas intertextualitet då det synliggörs hur medarbetarskapet och föräldraskapet 

även går samman under tiden en individ är föräldraledig. Alla medarbetare som är föräldralediga 

ska bjudas in till arbetsplatsen under sin föräldraledighet för att fortfarande vara delaktiga genom 

information i den kommunala verksamhet de är verksamma inom. Denna aktivitet genomförs med 

mål om att en medarbetare, trots föräldraledighet, ska kunna vara delaktig i och påverka 

verksamheten trots dess frånvaro från arbetsplatsen. Föräldraskapet blir därmed svårt att särskilja 

ifrån medarbetarskapet, istället fungerar de två diskurserna till största del i en samverkan där de 

gemensam skapar den kommunalarbetande förälderns identitet.  

 

Eskilstuna kommun beskriver även hur de eftersträvar en balans mellan fritid och arbetsliv. Fritiden 

inkluderar därmed föräldraskapet och arbetslivet inkluderar medarbetarskapet. Här eftersträvas en 

fungerande samverkan mellan dessa två för att gynna ett hållbart arbetsliv. 
 

På arbetsplatsen ska en välfungerande verksamhet förenas med ett hållbart arbetsliv, vilket innebär 

balans mellan arbete och fritid. (Eskilstuna kommun 2005:2) 

 

Intertextualiteten synliggörs här då citatet påvisar hur kommunen anser att det är av stor vikt att 

deras medarbetare finner en balans i sina liv mellan arbete och fritid – med andra ord 

medarbetarskapet och föräldraskapet. Det går även att utläsa att om den balansen inte infinner sig så 

uppstår inte ett hållbart arbetsliv vilket visar på den oerhörda vikt denna balans har för arbetslivet i 

stort. Det ska finnas utrymme för båda delarna i medarbetarnas liv och allt fokus ska inte enbart 

läggas vid arbetet och inte heller fritiden. Citatet är hämtat ifrån riktlinjer för god hälsa, vilket 

påvisar att kombinationen mellan arbetsliv och privatliv ska kunna ske på villkor som bidrar till ett 

välbefinnande för individen både på och utanför arbetet. Eskilstuna kommun betonar därmed 
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individens välbefinnande i denna kombination där strävan efter välbefinnandet till största del lutar 

sig mot det individuella ansvaret individen har i både sin sociala identitet som medarbetare men 

även i sin sociala identitet som förälder. 

 

Denna diskursiva ordning bestående av de två ovan nämnda diskursiva praktikerna kan ses till deras 

omfattande samverkan vilket belyser interdiskursiviteten. De båda inkluderar normativa 

förväntningar att eftersträva samt det individuella ansvaret för att eftersträva dessa. Dock kan de 

diskursiva praktikerna ses i en maktaspekt i relation till varandra. Den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen har en tydlig prioritering vid den inkomstkälla som arbetet innebär som 

medarbetare. Dock tillskriver föräldraskapsdiskursen en annan prioritering berörande ett mer 

emotionellt plan än det ekonomiska.  

 

Intertextualiteten som ovan synliggörs av det empiriska materialets yttranden bildar gemensamt en 

intertextuell kedja där yttranden hänger samman. Det nya perspektivet medarbetarna beskriver att 

de innehar efter ett nyblivet föräldraskap påvisar därmed hur föräldraskapets individuella ansvar 

väger tyngre. Detta nya perspektiv kan sammankopplas till det förståelsestöd som finns att se inom 

arbetet där en tyst överenskommelse gällande föräldraskapets prioriterande roll existerar. Chefer 

och kollegor accepterar och förstår den arbetande föräldern vid eventuella förseningar och 

komptider. Föräldraskapets individuella ansvar kan därmed sammankopplas till maktaspekten där 

föräldraskapets emotionella plan överskrider det praktiska ekonomiska planet av inkomstkällan. 

Anpassningen till de inkluderande normativa föreställningar som finns inom föräldraskapsdiskursen 

prioriteras därmed i det individuella ansvaret. Där synliggörs en skillnad i de två parallella 

diskurserna. Dock är deras samverkan den övergripande delen där det individuella ansvaret 

genomsyrar den sociala identiteten som arbetande förälder inom kommunal verksamhet. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningen av ovanstående resultat i dimensionen text kan ses till de diskursiva 

manifestationer som synliggjordes berörande den kommunalanställde förälderns 

identitetskonstruktion. De diskursiva manifestationerna synliggjordes genom ett synliggörande av 

det empiriska materialets kohesion samt bildande av struktur. I textanalysens resultat så 

synliggjordes de två parallellt existerande diskurserna bestående av den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. De båda är formade någorlunda lika då de 

är bestående av normativa förväntningar på det inkluderade medarbetarskapet och föräldraskapet 

samt ett genomgående individuellt ansvar. I textdimensionen synliggjordes även komplexiteten 

mellan dessa diskursers samverkan där en balans mellan diskurserna är svår att uppnå för den 

kommunalarbetande föräldern. Det individuella ansvaret påvisade även den kommunala 

verksamhetens stöd gällande kombinationen, detta bestående av förståelse från kollegor och chefer. 

Resultatet påvisade också en ständig strävan och ett pågående arbete mot ett jämställt förhållande 

av föräldraskapet i relation till män och kvinnor. 

 

Dimensionen gällande den diskursiva praktiken synliggjorde den diskursiva ordningen genom en 

belysning av intertextualitet samt intertextuella kedjor genom ett undersökande av olika yttranden 

och dess sammankoppling. Genom den diskursiva ordningens synliggörande så gjordes en 

fördjupning av de två parallellt fungerande diskurserna bestående av den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen och föräldraskapsdiskursen. Interdiskursivitet synliggjordes där de två 

diskurserna i kommunala verksamhetssammanhang agerar diskursiv praktik och därmed bildar den 

sociala identitetskonstruktionen av den kommunalarbetande föräldern i dess samverkan. De båda 

diskurserna inkluderar normativa föreställningar samt lägger betoning vid det individuella ansvaret. 

Även maktaspekten blev synliggjord i den diskursiva praktiken där medarbetaren eftersträvar att få 

behålla sin inkomstkälla som medarbetarskapet tillför och där föräldraskapet eftersträvas för att 
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gynna barnets socialiseringsprocess och det framtida individuella ansvaret. Det är just det 

individuella ansvaret som genomsyrar den diskursiva organiseringen av identiteten. Dock väger 

föräldraskapets identitet lite tyngre i kombinationen där individen gör omprioriteringar i sin 

medarbetarskapsroll för identiteten som förälder.  

6. Diskussion 
I detta avsnitt för vi en diskussion gällande studien som helhet. Vi lyfter in studien i Faircloughs 

sista dimension bestående av den sociala praktiken där studiens resultat placeras i en samhällelig 

kontext. Efter den sociala praktiken kopplar vi samman studiens enskilda delar med studiens 

resultat genom ett reflekterande förhållningssätt. Avslutningsvis görs en avslutande reflektion samt 

betoning av framtida forskning.  

6.1 Den sociala praktiken – Giddens och det senmoderna samhällets reflexivitet 

Fokus inom dimensionen berörande den sociala praktiken är att koppla det tidigare resultatet i de 

två tidigare dimensionerna till en högre nivå som berör det senmoderna samhället i stort. Resultatet 

inkluderar den kommunala medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen och de 

inkluderade faktorerna i form utav normativa förväntningar samt det individuella ansvaret. 

Resultatet med dess inkluderade delar sammankopplas på en makronivå till en samhällelig kontext 

bestående av det senmoderna samhället med betoning på arbetsmarknaden. Studiens tidigare 

resultat diskuteras utifrån Faircloughs resonemang om makt och ideologi samt till Giddens teori 

kring självet som reflexivt projekt i det senmoderna samhället. Sammankopplingen görs för att på 

ett tydligt sätt synliggöra studiens resultat kopplat till det senmoderna samhället som vi lever i idag 

och placera den arbetande förälderns identitetskonstruktion på en högre makronivå.  

6.1.1 Ideologi och makt 

I denna del börjar vi med att redogöra för hur ideologin och den institutionella makten, i form utav 

den kommunala verksamheten, påverkar individernas möjliga handlingsutrymme inom den 

kommunala medarbetarskapsdiskursen. Vi lyfter sedan detta en nivå genom att koppla makten och 

ideologin till det senmoderna samhällets arbetsmarknad i stort där begrepp såsom varor, tjänster 

samt kapitalism kommer tillämpas och sättas i relation till handlingsutrymmet. Allt detta görs med 

utgångspunkt ifrån Giddens teori gällande det senmoderna samhället där vi själva inkluderar en 

fokusering vid det senmoderna arbetslivet.  

 

I dagens senmoderna samhälle är det ett stort fokus vid reflexivitet. Inom arbetslivet och på 

arbetsmarknaden innebär detta att individen ständigt förväntas anpassa sig till de normer och krav 

som finns i samhället och efterfrågas av marknaden, detta gällande att vara både individ och 

arbetstagare. Även kapitalismen och vinstintresset är en central del av arbetsmarknaden i dagens 

senmoderna samhälle där varor samt tjänster är ständigt utbytbara. Varornas centrala betydelse är 

någonting som också drabbar individerna som är en del av denna arbetsmarknad. Denna typ av 

reflexivitet kopplat till senmoderniteten och samhället benämner Giddens, som vi tidigare beskrivit 

i teoriavsnittet, som institutionell reflexivitet.  

 

Den institutionella reflexiviteten kan ses till de förändringar som i det senmoderna samhället sker i 

allt större utsträckning och snabbare takt än tidigare. Denna nya förändringstakt och 

utsträckningsvidd resulterar i att även samhällets normer och sociala regler, vilka är 

sammanlänkade till makt och ideologi, är i ständig förändring (Giddens 1991:24–30). Likväl 

samhällets krav och ideal är i ständig förändring. Dessa som innefattar normer inom arbetslivet och 

arbetsmarknaden. Här inkluderas vilka egenskaper och kompetenser som är eftertraktade och 

behövda på arbetsmarknaden just nu.  
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I det ovan sagda så blir det tydligt hur makten och ideologin utgörs av arbetsmarknaden och vad 

som efterfrågas inom denna. Även hur individen genom denna maktpåverkan får rätta sig efter 

ideologin och dess sociala regler för att fortsätta bli attraktiv på marknaden och därmed undvika att 

bli utbytt. Individens eget handlingsutrymme är därmed radikalt begränsat och reglerat av större 

strukturer skapat av samhället. Här synliggörs hur individen inom det senmoderna samhällets 

arbetsmarknad blir tillskriven en social identitet som innebär reflexivitet och ständig anpassning för 

att kunna leva upp till den institutionella reflexivitet. Denna tillskrivning är någonting som vi tydligt 

observerade i studiens resultat. Vi kan ytterligare sammankoppla detta med kommunens 

policydokument som inkluderas inom den kommunala medarbetarskapsdiskursen. Denna diskurs 

som även är inkluderad i det övergripande arbetslivet samt det senmoderna samhället i stort med 

grund i kommunens roll som övergripande arbetsgivare i samhället idag. I det ovan sagda blir 

Giddens beskrivning av individen som reflexivt projekt tydlig där den institutionella makten samt 

de rådande ideologierna tvingar individen till anpassning för att överleva.  

6.1.2 Självet som reflexivt projekt 

I denna del så redogör vi med hjälp av ideologi och makt för hur individens identitet i form utav 

både självidentitet men framförallt social identitet konstrueras genom interpellation och 

positionering. Denna konstruktion sker inom såväl den kommunala medarbetarskapsdiskursen men 

även föräldradiskursen. Med andra ord så berör denna del av studiens diskussion 

identitetskonstruktionen av den arbetande föräldern och mynnar ut i ett besvarande av vår studies 

tredje frågeställning gällande just positioneringen av individens identitet.  

 

Vi har genom intervjuerna med våra intervjupersoner synliggjort hur dagens senmoderna samhälle 

genomsyrar ett individuellt ansvar i koppling till att eftersträva de normativa förväntningarna som 

är tillskrivna respektive social identitet. Detta ansvar finns att se i både den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. Det individuella ansvaret är allomfattande 

och inrymmer flera olika aspekter av livet som kan kopplas till såväl föräldraskapet, 

medarbetarskapet men även dessa i en kombination där de båda sociala identiteterna inom 

kommunal verksamhet samverkar. 

 

Det individuella ansvaret kan vi i vår studie tydligt koppla samman med Giddens teori gällande 

självet som reflexivt projekt. Denna sammankoppling berör att individen förväntas att ständigt 

uppfylla reflexivitet och anpassa sig till det senmoderna samhällets snabba och större förändringar. 

Genom ideologi samt maktpåverkan som råder inom dagens senmoderna samhälle så interpelleras 

subjekten till de sociala identiteter som inkluderar normativa förväntningar av att ta ett stort eget 

allomfattande ansvar gällande anpassning till omgivningen. Den sociala identiteten bestående av 

den arbetande föräldern i dagens arbetsliv är sammanfattningsvis därmed en individ med ett 

allomfattande ansvar samt ett ständigt reflexivt förhållningssätt och därigenom en reflexiv identitet 

samt positionering inom samhället.  

 

Genom det empiriska materialet kan vi se hur det påvisades hur individen tar på sig ett stort eget 

ansvar inom både föräldraskapsdiskursen samt inom den parallellt existerande kommunala 

medarbetarskapsdiskursen. Intervjupersonerna beskriver kring ansvaret på ett sådant sätt som 

tydliggör hur de själva förväntar sig att de ska vara ansvarstagande individer och att många anser att 

de är upp till dem själva att ta det ansvaret som de gör. De arbetande föräldrarna inom kommunal 

verksamhet skapar därmed en självidentitet utifrån den sociala identitet som de blivit tillskrivna 

inom både föräldraskapsdiskursen samt den kommunala medarbetarskapsdiskursen. Här kan 

därmed identitetskonstruktionen av den arbetande föräldern synliggöras som komplex. 

Komplexiteten synliggörs då den är en blandning mellan påverkan av de två diskursiva praktikerna 



 42 

men även av samhället i stort som påverkar vad som är eftersträvansvärt inom ett föräldraskap 

respektive ett medarbetarskap. 

 

Den självidentitet den arbetande föräldern innehar och producerar är därmed en sammankoppling 

av de två diskursiva praktikerna samt samhället. Denna sammankoppling kan tydligt förknippas till 

det individuella ansvar som genomsyrar individens självidentitet. Ansvarstagande för att individen 

ännu en gång vill leva upp till de normer, krav samt ideal som samhället skapat genom makten och 

ideologin för att vara attraktiva på arbetsmarknaden och inte bli utbytta. Allt detta som är kopplat 

till att överleva inom samhället då medarbetarskap grundar sig i inkomstkällan för att kunna 

försörja familjen och därmed agera i riktlinje med föräldraskapets individuella ansvar. 

 

Något som synliggörs i vår studies resultat är att det senmoderna samhällets konstruktion av sociala 

identiteter bidrar till att individen tillskrivs höga normativa krav och en förväntan att vara 

högpresterande inom många områden i livet samtidigt. Både inom föräldraskapsdiskursen samt den 

kommunala medarbetsarskapsdiskursen så existerar många krav på individen som denne förväntas 

att leva upp till för att uppfylla och följa de normativa förväntningarna. Dessa normer kommer som 

vi beskrivit under avsnittet om diskursiv praktik dels ifrån respektive kommunal verksamhet som 

individen är verksam inom, men även ifrån sig själv samt från sin familj och sina barn. Det går 

härmed att konstatera att individerna i dagens senmoderna samhälle inom många olika diskursiva 

praktiker samtidigt förväntas att leva upp till en hel del. Inte nog med att kraven ofta är höga och 

kan vara svåra att leva upp till, de är också under ständig förändring vilket gör att individen själv 

ständigt tvingas till att vara reflexiv, föränderlig och anpassningsbar.  

 

Samhällets ideologier inom de olika diskursiva praktikerna samt det övergripande samhället i stort 

konstruerar sociala identiteter som tillskrivs dessa reflexiva krav och normer. För att individen ska 

få behålla sitt arbete och leva upp till kraven inom den kommunala medarbetarskapsdiskursen och 

samtidigt leva upp till kraven som individen själv, men även övriga familjen och barnen har inom 

föräldraskapsdiskursen, så tvingas individen till reflexivitet. Det reflexiva projektet som Giddens 

beskriver är en central del av det senmoderna samhället blir väldigt tydligt existerande gällande 

identitetskonstruktionen den arbetande föräldern inom kommunal verksamhet. Det reflexiva 

projektet ses då som allomfattande och utbrett inom de parallellt existerande diskurserna den 

kommunala medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. 

 

Det är dock inte nog med att självet som reflexivt projekt och den sociala identiteten som inryms i 

denna är komplex samt svår att uppnå. Denna komplexitet som kan ses till individernas inkludering 

i det senmoderna samhället som kantas av allt större och snabbare förändringar. Individen ska även 

lyckas leva upp till alla dessa förväntningar, normer samt krav på egen hand. I vår studie blir det 

tydligt att individen inom både föräldraskapsdiskursen samt den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen erhåller en stor mängd av eget ansvar som är kravfyllt och påtvingat för 

överlevnad. Detta individuella ansvar är någonting som tillskrivs i de sociala identiteter som skapas 

i dagens samhälle. Individen förväntas här med andra ord att genomföra projektet av självet som 

reflexivt projekt, mycket med hjälp av eget ansvar där de enda stöd som denna studies resultat 

påvisar är en kollektiv förståelse och ett öppet förhållningssätt gentemot behov. 

 

Om individen däremot skulle misslyckas med att ta det egna ansvaret för olika faktorer i dennes liv 

och inte uppvisa något ansvarstagande förhållningssätt till arbetslivet eller föräldralivet skulle 

däremot stödet försvinna helt. Inget uppvisat ansvarstagande resulterar i inget stöd ifrån 

omgivningen. Att utesluta ansvarstagande kan även resultera i en ökad svårighet gällande att få ihop 

livspusslet i form av medarbetarskap som inkomstkälla och föräldraskapets högkvalitativa roll för 

barnets socialiseringsprocess mot det individuella ansvaret. 
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Individen förväntas dessutom att inom det reflexiva projektet i det senmoderna samhället hitta ett 

lugn och en balans i tillvaron där individen ska kunna kombinera föräldraskapet med 

medarbetarskapet. Men för att lösa den komplexa samt allomfattande kombinationen så sätts det 

individuella ansvaret i fokus. Fokus vid det individuella ansvaret ska göras samtidigt som individen 

ska leva upp till kraven på sociala identiteten och därmed tvingas att skapa en självidenitet som 

matchar den sociala identitet så att individen får behålla sin anställning och sin roll som en lyckad 

förälder.  

 

Vi kan i vår studie på ett tydligt sätt se en stor maktpåverkan från makronivå ner till mikronivå. 

Detta synliggörs genom makronivån och dess bestående utav makt ihop med rådande ideologier, 

arbetslivet samt arbetsmarknadens och dess kapitalistiska synsätt. Denna makronivå appliceras 

sedan ner på en mesonivå i form utav den kommunala medarbetarskapsdiskursen i kombination 

med den parallellt existerande föräldraskapsdiskursen för att slutligen gå ner på mikronivå i form 

utav de tio stycken intervjupersoner vi intervjuat och deras individuella syn på kombinationen 

mellan arbete och föräldraskap inom deras kommunala verksamhet. Här syns en tydlig 

påverkansprocess som snurrar på och gemensamt konstruerar identitetskonstruktionen av den 

arbetande föräldern inom kommunal verksamhet.  

 

Genom denna uppdelning i de olika nivåerna blir det tydligt att individen som befinner sig nere på 

mikronivå inom den sociala organiseringen som dessa olika nivåer utgör inte erhåller så stor 

maktpåverkan. Den mest utbredda makten sammankopplat med rådande ideologer blir tydligt 

kommer ifrån makronivå och samhället i stort och stora övergripande samhällsorganisationer såsom 

exempelvis arbetslivet. Det blir även tydligt hur organisationer och myndigheter, som i vår studies 

fall består av Eskilstuna kommun, befinner sig på en mesonivå också har en tydlig maktpåverkan 

ifrån makronivån, bestående av det senmoderna samhället, att rätta sig efter. Kommunens placering 

på mesonivå är någonting som synliggörs i de kommunala policydokument vi analyserat i vår 

studie.  

 

Med andra ord så kan individerna och därmed medarbetarna inom Eskilstuna kommun uppleva att 

de blir styrda av kommunen som arbetsgivare och att de har en väldig maktpåverkan på dem som 

anställda. Dock så kan en ännu högre existerande maktpåverkan synliggöras i form utav strukturer 

och sociala regler inom den rådande ideologin av reflexiviteten inom det senmoderna samhället.  

Denna högre maktpåverkan blir tydligt i vår studie kopplat till Faircloughs begrepp interpellation 

och positionering där individen i form utav medarbetare inom Eskilstuna kommun tvingas inta vissa 

positioner genom den sociala identitet som kommunen tillskriver medarbetaren. Om individen inte 

intar positionen som kommunen tillskriver så lever inte individen upp till de normativa krav som 

ingår i den sociala identiteten och kan därmed få konsekvenser som exempelvis att bli av med sin 

anställning vilket påverkar levnadsstandarden. Identitetskonstruktionen av den arbetande föräldern 

inom kommunal verksamhet resulterar därmed i en maktpåverkan uppifrån och ner där det 

senmoderna samhället är utgångspunkten som sedan fortsätter in i kommunal verksamhet och som 

därefter resulterar i den arbetande föräldern.  

6.2 Avslutande diskussion 

Denna del utgörs av en avslutande diskussion där vi genom ett reflekterande förhållningsätt 

övergripande diskuterar studiens olika avsnitt. Här utvärderar vi de olika delarna och grundtankarna 

i studien och sammanför genomgående dessa med studiens resultat. Denna helhet reflekteras sedan 

kring i relation till dagens samhälle samt framtida forskning.  
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6.2.1 Problemformulering och syfte 

Vi anser att vi i denna studie har uppfyllt syftet berörande att diskursivt belysa den arbetande 

förälderns identitetskonstruktion inom kommunal verksamhet. Detta övergripande syfte delades in i 

tre frågeställningar berörande diskursiva manifestationer, sociala identiteter och identitetens 

positionering. De tre frågeställningarna behandlades var för sig i de tre olika dimensionerna i 

Faircloughs modell. Genom att besvara de tre frågeställningarna underliggande syftet så avser 

svaret på dessa att uppnå studiens övergripande syfte. Nedan påvisas hur detta syfte uppfyllts. 

 

Den första frågeställningen berörande diskursiva manifestationer besvaras i textdimensionen där 

resultatet av det empiriska materialet resulterade i två parallellt existerande diskurser bestående av 

den kommunala medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. Inom diskurserna 

synliggjordes diskursiva manifestationer genom studier av kohesion samt struktur som vi 

sammankopplade till ett synliggörande av omfattande normativa föreställningar samt en betoning 

vid det individuella ansvaret. Kombinationen av arbete och föräldraskap påvisas som komplex och 

inkluderande av ett omfattande normaliserat och individuellt ansvar för att sträva mot uppfyllande 

av de normativa föreställningarna.  

 

Den andra frågeställningen berörde sociala identiteter och besvarades i dimensionen av den 

diskursiva praktiken. Dimensionen synliggjorde en fördjupning av den diskursiva praktiken 

bestående av de två ovan nämnda diskurserna där interdiskursivitet, intertextualitet samt 

intertextuella kedjor synliggjorde och betonade diskursernas samverkan. De två diskurserna i 

samverkan resulterar i den kommunalarbetande föräldern där normativa föreställningar samt det 

individuella ansvaret inkluderas. I denna dimension påvisas ytterligare det individuella ansvarets 

tyngd i identiteten gällande att eftersträva de rådande normativa föreställningarna.  

 

Den tredje frågeställningen handlar om identitetens positionering och besvaras i den tredje 

dimensionen social praktik. I denna sammankopplas identiteten av den kommunalarbetande 

föräldern till det senmoderna samhället där en positionering som reflexiv och individuellt ansvarig 

påvisas. Individens som reflexiv och individuellt ansvar kan ses existerar för att uppfylla de 

normativa förväntningar som existerar i relation till de två tidigare nämnda diskurserna som 

tillsammans resulterar i kombinationen. Identitetens positionering i det senmoderna samhället sätts 

även i relation till ideologi och makt där resultatet påvisar hur den kommunalarbetande förälderns 

identitetskonstruktion positioneras i riktlinje med institutionen bestående av den kommunala 

verksamheten.  

 

De tre frågeställningarna anser vi har uppfyllt sitt syfte där de enskilt har berörts i Faircloughs tre 

dimensioner. Varje frågeställning har besvarats i respektive dimension vilket har resulterat i en 

diskursiv belysning av den arbetande förälderns identitetskonstruktion inom kommunal verksamhet. 

Identitetskonstruktionen kan ses till en komplexitet bestående av den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen samt föräldraskapsdiskursen. Dessa diskurser inkluderar normativa 

föreställningar som ständigt eftersträvas genom det individuella ansvaret. De normativa 

föreställningarna uppkommer ifrån dessa diskurser där bland annat institutioner konstruerar dessa. 

Komplexiteten kan därmed ses till den mesonivå som identiteten befinner sig i där det senmoderna 

samhället agerar på en makronivå och individen själv på en mikronivå. Identitetskonstruktionen har 

därmed berörts inom olika dimensioner vilket vi anser resulterar i att studiens syfte är uppfyllt. 

6.2.2 Tidigare forskning 

Ett av de sex teman som nämndes i den tidigare forskningen är relationen mellan arbetslivets krav 

och föräldraskapet. I temat synliggörs det hur individen som medarbetare har höga krav gällande 

prestation, reflexivitet och närvaro. Här påvisades det även hur mycket ansvar som låg på 

individnivå där individen ska ta medgångar likväl motgångar själv. Detta egna individuella ansvar 
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som tas upp i både Tyrkkö, Allvin et al. samt McGinnity och Calvert där även handlingsutrymme 

kopplat till låg- och högutbildade jobb tas upp. Betoningen vid det individuella ansvaret går att 

koppla till vår studies resultat där vi ser en likhet kopplat till den tidigare forskningen då individen i 

dagens senmoderna samhälle i allt växande utsträckning förväntas ta mer ansvar själv. Vi kan i vårt 

resultat se att arbetslivet ställer höga krav som individen själv förväntas anpassa sig till och följa. 

Men också föräldraskapet ställer krav på individen, detta vilket leder till att båda livsaspekterna 

gällande medarbetarskap samt föräldraskapet inkluderar krav. Med allt detta sammankopplat så kan 

en högpresterande individ inom både arbetslivet samt privatlivet synliggöras vilket genomsyras av 

ett individuellt ansvar. Visst stöd finns dock att se ifrån den kommunala verksamheten bestående av 

förståelse och acceptans. Men grundläggande ska den arbetande föräldern i det senmoderna 

samhället inneha ett individuellt ansvar.  

 

Temat i den tidigare forskningen berörande hälsoaspekten fokuserade mestadels vid stress och hur 

omfattande del detta har för individer som kombinerar arbetslivet med föräldraskapet. Dessa två 

övergripande aspekter inkluderar en hel del och ställer höga krav på individen att prestera vilket 

leder till att nedvarvning och avkoppling är svårt att finna i det hektiska vardagslivet. Denna 

diskussion berörande stress är någonting som både Allen et al., de Vaus och Fursman diskuterar 

kring. Stressdiskussionen sammankopplas med begreppet struktur gällande dels hur familjen är 

uppbyggd men även strukturen kring andra aspekter i individens liv. Denna sammankoppling är 

någonting som vi kunde se i vår studies resultat där många av intervjupersonerna förklarade hur det 

ibland kunde vara svårt att få ihop vardagspusslet och att det krävdes en ordentlig planering för att 

lyckas med detta. Någonting som också framkom i det empiriska materialets resultat var att många 

inte hade tid till återhämtning i form utav till exempel träning. Många tog upp hur just träningen 

fick prioriteras bort för att andra saker skulle ges plats som var viktigare.  

 

Det tydliggjordes här hur hälsoaspekten i form utav träning och hälsa inte var någonting 

högprioriterat i intervjupersonernas liv men någonting som de var medvetna om att de nog borde 

lägga ner mer tid på för att på så sätt må bättre och därigenom orka mer. För att uppnå balans i livet 

mellan föräldraskapet och arbetet så prioriterade istället intervjupersonerna att spendera tid med sin 

familj så mycket som möjligt vid sidan av arbetet. Att spendera tid med familjen gjordes då i form 

utav att samla hela familjen samtidigt och hitta på saker, men även följa med till träningar och andra 

fritidsintressen för att vara en närvarande förälder. Balansen i det empiriska materialets resultat tog 

sig mer uttryck i att vara närvarande i både arbetslivet och föräldraskapet men där föräldraskapet 

alltid var högsta prioritet. Denna prioritering är någonting som bland annat Frisén et al. samt 

Mellner et al. diskuterar. 

 

Temat berörande jämställdhet synliggjorde skillnader mellan män och kvinnor kopplat till synen på 

föräldraskap. Dessa skillnader är någonting som redogörs för av Epple et al. gällande manligt och 

kvinnligt och även av Miller berörande hur män och kvinnor agerar som nyblivna föräldrar. Tyrkkö 

kopplar ytterligare samman jämställdhetsaspekten till strukturen i familjekonstellationen samt 

arbetet. I vår studies resultat så synliggjordes det hur jämställdhet var någonting som 

intervjupersonerna var väl medvetna om och ständigt ville förbättra. Denna medvetenhet och 

prioritering av att arbeta för att gynna jämställdheten existerar för att sända ut rätt signaler till sina 

barn men även då intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att båda parter fick arbeta och vara 

förälder på lika villkor. Här kan beröringspunkten ses då skillnader gällande män och kvinnors 

föräldraskap är ett faktum.  

 

Övergripande gällande den tidigare forskningen så kan vi se många liknelser till den aktuella 

studien där många beröringspunkter finns gällande samhällets påverkan, det egna ansvaret, 

komplexiteten gällande balansen och hälsoaspekterna. Vår studies placering till studieområdet kan 
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därmed ses som en belysning av kombinationen arbete och föräldraskap med inriktningen vid 

kommunal verksamhet samt en fokusering vid just identitetskonstruktionen inom verksamheten. 

6.2.3 Teoretisk och begreppslig referensram samt metod 

Studiens teoretiska och metodologiska ansatser bestående av CDA enligt Fairclough, hans 

tredimensionella modell, Giddens teori kring det senmoderna samhället samt självet som reflexivt 

projekt anser vi i studien fungerade på ett bra sätt kopplat till studiens syfte samt frågeställningar. 

Att denna sammankoppling var fungerande kunde vi se då vi på ett tydligt och berikande sätt kunde 

tillämpa den tredimensionella modellen som ett givande verktyg för att uppnå ett rikt och 

omfattande resultat. De olika dimensionerna text, diskursiv praktik samt social praktik gick alla tre 

som en röd tråd inom hela studien och dess resultat vilket vi anser bidrog till en tydlig struktur och 

röd tråd studien igenom. Medan de olika dimensionerna bidrog till en röd tråd och tydlig struktur så 

kunde vi se hur den teoretiska och begreppsliga referensramen agerade stabil grund till den metod 

som användes.  

 

Gällande den teoretiska referensramen bestående av bland annat CDA enligt Fairclough så vinklas 

studiens resultat mot ett mer makt-fokuserat resultat där institutioners påverkan betonas. En 

helhetlig bild sammanställs dock i den tredimensionella modell som använts där makten synliggörs 

ytterligare i sammankoppling till Giddens teori kring det senmoderna samhället. 

 

Genom att vi i vår studie tillämpade både policydokument och semistrukturerade intervjuer så 

bidrog det till en tydligt synliggörande av det ömsesidiga förhållandet medarbetare och kommunal 

verksamhet har till varandra. Det breda empiriska materialet av både intervjuer och policydokument 

kan vi därmed se bidrog till en bredd samt ett uppfyllande av det dialektiska förhållandet, vilket 

utgör en central aspekt inom CDA enligt Fairclough. Uppfyllandet av en bredd samt det dialektiska 

förhållandet kunde vi se i form utav att både verksamheten samt individen i egenskap av 

medarbetare bidrar till en konstruerande av identiteten den arbetande föräldern inom kommunal 

verksamhet. Där kunde vi även se hur både föräldraskapsdiskursen samt den kommunala 

medarbetarskapsdiskursen är konstruerande och konstruerar den arbetande föräldern.  

 

Konstruktionen av identiteten den arbetande föräldern inom kommunal verksamhet som vår studie 

syftade till att kartlägga kan ses genom den sociala identiteten samt självidentiteten. Resultatet visar 

på ett tydligt synliggörande kring hur Eskilstuna kommun tillskriver intervjupersonerna en viss 

social identitet genom sina riktlinjer om normer och krav. Även individen tillskriver normer och 

krav till självidentiteten som medarbetare samt förälder. Här synliggörs det dialektiska förhållandet 

som Fairclough betonar där vi kan se att identitetskonstruktionen både konstitueras samt 

konstituerar, detta i relation till individen, den kommunala verksamheten samt samhället i stort. 

Genom att använda oss av Giddens teori om senmoderniteten blir det här tydligt hur samhällets 

normer och krav är det som innehar den övergripande makten över identitetskonstruktionen. 

Dialektiken synliggörs i att individen, Eskilstuna kommun samt samhället i stort alla agerar faktorer 

som ömsesidigt påverkar varandra, men där samhället är den övergripande aktören på makronivå.  

 

Att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie bidrog till ett fritt och öppet samtal om 

hur det är att vara förälder i dagens samhälle samtidigt som individen även är anställd inom 

kommunen och en del av arbetslivet. Användandet av semistrukturerade intervjuer bidrog till att vi 

kunde kartlägga identitetskonstruktionen på ett relativt enkelt och lättöverskådligt sätt mellan olika 

yrkeskategorier samt kön. Denna användning bidrog till en rik mängd data och en översiktlig bild 

av hur det är att vara arbetande förälder inom den kommunala verksamheten.  
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6.3 Avslutande reflektion och framtida forskning 

I detta avsnitt reflekterar och utvärderar vi avslutande kring studiens helhet. Reflektionen sker med 

utgångspunkt i de delar som ovan har beskrivits för att utvärdera en övergripande bild gällande 

studien och dess resultat. Studien sätts i relation till omvärlden där vi även försöker kartlägga behov 

av framtida forskning för att arbeta mot en underlättning för kombinationen arbete och 

föräldraskap. 

 

Vår förhoppning är att denna studie som helhet har möjlighet att agera underlag för framtida 

underlättning av kombinationen arbete och föräldraskap inom kommunal verksamhet. Vi anser att 

studien har möjlighet till agera underlag för framtida underlättning med grund i det resultat som 

frambringades där eventuella förbättringsåtgärder kan grunda sig i detta. Dock kan studien till viss 

del ses som begränsad då en helhetsomfattning av den arbetande förälderns identitet inom 

kommunal verksamhet är svår att frambringa med så få intervjuer samt enbart en förvaltning som 

studieområde. Studien kan därför ses svår att generalisera på kommunal verksamhet i stort men kan 

till viss del användas som underlag för framtida arbete mot att underlätta för medarbetare att vara 

föräldrar, framförallt inom Eskilstuna kommun.  

 

För att mer applicera en helhetsbild gällande den arbetande föräldern inom kommunal verksamhet 

så skulle därför framtida studier behöva göras där andra förvaltningar samt kommunala 

verksamheter inkluderas. En bredda v kommunala verksamheter och förvaltningar behöver göras då 

den tidigare forskningen inte har denna specifika inriktning på kommunala verksamheter. För att 

förtydliga den arbetande förälderns identitetskonstruktion inom kommunal verksamhet så bör även 

den kommunalarbetande förälderns identitet sättas i relation till andra arbetande föräldrars 

identiteter inom övrig arbetsmarknad. För att tydligt synliggöra identitetskonstruktionen så kan 

även den offentliga sektorn samt den privata sektorn och dess likheter och skillnader tas i 

beaktning. 

 

Den arbetande förälderns identitet inom kommunal verksamhet kan ytterligare ses i relation till dess 

komplexitet. Komplexiteten uppstår i de multipla faktorer som påverkar identitetskonstruktionen. 

Det handlar om en omfattande relation till dagens samhälle med den inkluderande arbetsmarknaden 

som den arbetande föräldern positioneras inom. Inom dagens samhälle så inkluderas också de 

rådande normativa förväntningarna som tillskrivs identiteten. Dagens senmoderna samhälle kan ses 

till det som tidigare beskrivits då en allt snabbare förändringstakt och även globalisering finns att 

se. Genom att samhället är i en allt mer omfattande och snabbare förändringsprocess så blir 

studieområdet allt svårare att anamma. Det handlar om att ha kontinuerliga studier av området för 

att hinna följa dess utvecklig och kartlägga var eventuella förbättringsåtgärder kan sättas in. Vidare 

finns mycket framtida studier att göra berörande denna identitetskonstruktion. För att följa 

identitetens utveckling och för att arbeta med lagen gällande underlättning av kombinationen 

förvärvsarbete och föräldraskap för alla så bör dessa studier uppmärksammas.  

 

Vår syn av framtida studier berörande identitetskonstruktionen av den arbetande föräldern inom 

kommunal verksamhet är därmed att genomföra kontinuerliga studier med ett bredare fokus. Vår 

studie anser vi påvisar och utgör en till viss del outforskat område inom forskningsområdet och 

därmed kan användas för att underlätta kombinationen arbete och föräldraskap inom kommunal 

verksamhet i dagsläget. Dock är området komplext och förändras i allt snabbare takt vilket 

resulterar i att resultatet inte är beständigt i lång tid framöver. Istället kan resultatet sammankopplas 

till hur identitetskonstruktionen ser ut idag, men vidare forskning bör göras för att belysa området 

och därmed kunna underlätta för medarbetare att på ett smidigt sätt samverka medarbetarskapet och 

föräldraskapet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Medarbetarskap  

 Vad utmärker att vara medarbetare på din arbetsplats?  

o Vad inkluderas i din roll som medarbetare på din arbetsplats? 

 Vilka förväntningar har du gällande ditt medarbetarskap?  

o Anser du att du kan leva upp till dessa förväntningar?  

o Ändrades förväntningarna när du blev förälder?  

 

Föräldraskap  

 Vad kännetecknar ditt föräldraskap utanför arbetet?  

o Vad inkluderas i din roll som förälder utanför arbetet? 

 Vilka förväntningar har du gällande ditt föräldraskap?  

o Anser du att du kan leva upp till dessa förväntningar?  

o Har förväntningar förändrats över tid?  

 

Kombinationen arbete och föräldraskap 

 Hur är det att vara arbetande förälder inom din kommunverksamhet?  

o Hur är det att vara förälder på arbetsplatsen? 

o Hur är det att vara medarbetare utanför arbetet?  

 Hur fungerar kombinationen arbete och föräldraskap på den kommunverksamhet som du är 

involverad i? 

 Vilket stöd finns att få som arbetande förälder inom din kommunverksamhet? 

o Vad upplever du är stöd? 

o Vad får du för stöd på din arbetsplats?  

o Finns det några förebyggande åtgärder på arbetet för att underlätta föräldraskapet, 

innan du blev arbetande förälder?  

o Upplever du några svårigheter gällande föräldraskap och arbete inom din 

kommunverksamhet?  

 Kan du se några eventuella förbättringsåtgärder som kan tillämpas för att underlätta arbete 

och föräldraskap inom din kommunverksamhet?  
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Bilaga 2: Information- och samtyckesbrev 
 

Hej, 

 

Vi heter Stina Johansson och Fredrika Gode och studerar just nu det Beteendevetenskapliga 

programmet på Mälardalens Högskola. Vi läser just nu kursen Sociologi med socialpsykologisk 

inriktning 61-90 inom akademin hälsa, vård och välfärd. Kursen kommer att avslutas med en 

kandidatuppsats där vi har valt att inrikta studien mot kombinationen arbete och föräldraskap inom 

kommunal verksamhet. Uppsatsen syftar till att diskursivt belysa identitetskonstruktionen av den 

arbetande föräldern inom kommunal verksamhet. Uppsatsen hoppas vi bidrar till ett underlättande 

för framtida förbättringsarbeten gällande kombinationen arbete och föräldraskap inom kommunal 

verksamhet samt på sikt gynna hälsoaspekter inom framtida arbetsliv. Studien kommer vara en 

intervjustudie där vi nu söker informanter. 

 

Intervjutillfället kommer ta ungefär 45-60 minuter. Vi kommer under intervjutillfället spela in det 

som sägs via diktafon där vi sedan kommer transkribera centrala delar av det som sägs. Vissa 

anteckningar kan även komma att göras under intervjutillfället. Transkriptionen kommer sedan 

agera empiriskt material för studien och därmed även agera analysunderlag. Analysunderlaget 

kommer vara konfidentiellt där vi enbart kommer använda materialet till den aktuella studien. 

Deltagandet vid intervjun är självklart helt frivilligt och kan avbrytas utan angivet skäl under och 

efter intervjutillfället. Som intervjuperson kommer du samt den specifika arbetsplatsen 

anonymiseras i de citat som används i studien. Dock kommer kön, yrkeskategori, antal barn samt 

barnens ålder att framgå i studien. Efter färdigställd studie så kan även resultatet tas del av.  

 

För mer information kring studien går det bra att kontakta oss via mejl på 

sjn14002@student.mdh.se alternativt fge14001@student.mdh.se. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänligen  

Stina Johansson och Fredrika Gode 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke: 
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