
mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter!   
Frukostseminarium 2016



2 %

98 %

Ja Nej

Metod: Webbenkät via RAM 

Målgrupp: Mammor 

Urval/Paneler: Läsare av MAMA  
som har barn 

Fältperiod: 21/3-25/3 2016 

Antal svar: Totalt 398 varav 390  
har barn 

Syfte: Undersökning av mama-
kvinnornas karriär, vardag och 
drivkrafter

Har du barn?

Bas: 398 läsare

Bonnier Tidskrifter/RAM 2016-03-30          Källa: RAM, Ad-hoc mama 2016



Bas: 398 föräldrar

5 %5 %

9 %

81 %

Ja
Nej, jag lever själv
Nej, jag lever med en ny partner
Nej, jag lever med en ny partner som jag har nya barn med

6 %

25 %

69 %

Ja, till stor del
Ja, till viss del
Nej

Anser du att du  
lever i en jämställd  

relation?

”mama-kvinnan blir 
mer jämställd”

Bas: 353 föräldrar 
(exkl. de som lever själva)

Lever du tillsammans  
med den andra föräldern  

till dina barn? 



Vilka delar är inte jämställda och hur känner du för det?

Bas: 353 föräldrar (exkl. de som lever själva)

Ja till stor del (69%)

• Gör olika saker - harmoni 
med delat ansvar 

•  Tar hand om planering 

• Inkomst/lön

Ja till viss del (25%)

• Hushållet och matlagning 

• Vill lämna över ansvar men 
har svårt att släppa saker, 
eller förväntan är stor 

• Gått ner i arbetstid

Nej (6%)

• Missnöjd 

• Upplever att man 
tar hela ansvaret



Bas: 390 föräldrar

9 %
2 %

10 %

79 %

Familj Grannar/vänner/kollegor Annan närstående Nej

Brukar du ta hjälp av närstående och i så fall vem?

”Här passar det 
att lägga era fina citat”



Bas: 106 föräldrar (ställd till de som frågade; Ja, i någon form på fråga 8)

Nej, vi/jag köper aldrig hjälp

Ja, någon gång i månaden

Nej, men jag planerar att göra det

Ja, men väldigt sällan/någon gång per år

Ja, varje vecka 6%

7%

8%

14%

65%

Städning

Leverans av matvaror

Färdig matkasse (för middag)

Barnpassning

Hämtning/lämning

Trädgårdsskötsel/gräsklippning

Annat

Mat/middagstjänster (färdiglagad mat till hemmet)

Läxhjälp

Abonnemang blommor 1%

1%

3%

5%

5%

5%

7%

42%

43%

53% Städning

Leverans av matvaror

Färdig matkasse (för middag)

Trädgårdsskötsel/gräsklippning

Annat

Barnpassning

Hämtning/lämning

Mat/middagstjänster (färdiglagad mat till hemmet)

Läxhjälp

Abonnemang blommor 3%

3%

3%

4%

8%

10%

13%

37%

39%

51%

Bas: 137 föräldrar (ställd till all från fråga 8 utom de som svarade; Nej, köper aldrig

Köper du in tjänster privat för hem, familj och hushåll?

Vilken/vilka av följande tjänster planerar du att köpa?Vilka av följande tjänster köper du regelbundet?

Bas: 390 föräldrar
”De äldre mammorna 

använder tjänster 
oftare”



Pålitlig/trovärdig

Kvalité på tjänst

Håller avtalade tider

Flexibla för mna behov

Proaktivitet och proffessionalist

Kontakt och tillgänglighet

Företag/leverantör med gott rykte

Rekommenderad av någon jag känner

Lågt pris 4%

10%

17%

23%

25%

28%

36%

40%

41%

33%

35%

54%

54%

51%

53%

46%

45%

44%

51%

40%

19%

15%

15%

10%

11%

8%

7%

7%

8%

7%

5%

6%

9%

6%

5%

8%

5%

7%

3%

3%

3%

1%

2%

Inte alls av betydelse Väldigt liten betydelse Viss betydelse Stor betydelse Helt avgörande

Bas: 137 föräldrar (ställd till alla från fråga 8 utom de som svarade: Nej, jag köper aldrig)

Hur viktigt anser du att följande är när du ska 
köpa in tjänster för hem, familj och hushåll?

”Pålitlighet och kvalité är 
viktigast när kvinnorna 

väljer tjänster.”



Bas: 390 föräldrar

På vilket sätt har ditt arbetsliv 
förändrats sedan du fick barn?

”Blivit bättre på att planera mitt 
arbete” 

”Lite mer distans till jobbet” 

”Startar eget” 

”Blivit effektivare på jobbet och 
hemma för att hinna” 

”Det går inte att fokusera lika 
mycket på jobbet som tidigare, 
förut kunde jag leva för jobbet - 
på gott och ont” 

”Mer strukturerad och fokuserad. 
Skiljer mer på jobb och privatliv.”

”Flexibilitet är viktigare” 

”Fokusering på barn, allt som går att köpa och 
underlätta vardagen, gör man” 

”Gjort anpassningar av arbetstid. Jobbar mer 
när jag inte har barens hemma” 

”Har inte förändrats speciellt mycket, förutom 
att jag vabbar ibland” 

”Jag arbetar kortare tid men får nog 
egentligen lika mycket gjort. Jag tvingas vara 
mer effektiv. Jag tackar nej till jobbresor. Jag 
satsar mindre på karriären just nu när barnen 
är små” 

”Jobbar deltid för att få mer tid med sonen. 
Kräver mer planering i förväg när jag 
behöver jobba längre dagar, måste fixa 
hämtning på dagis.” 

”Stressigare men mer effektivt”

”Jag går hem i ok tid, men måste 
arbeta hemma på kvällen efter 
läggningar, för att ligga i fas till nästa 
dag” 

”Jag har bytt arbete till ett jobb med 
mer flextid, och jag får mer gjort när 
jag är på jobbet” 

”Jag har vidareutbildat mig och bytt 
yrkesinriktning” 

” Jag ser allting med andra ögon. 
Jobbet är ett jobb och inte mitt liv. 
Eftersom jag jobbar som lärare 
brukar jag säga att det bästa jag gjort 
för mitt yrke är att skaffa egna barn. 
Det ger en mer nyanserad bild av 
föräldraskapet.” 

”Måste gå vissa tider men har fortsatt 
avancera i mitt jobb. Gäller planera 
bättre och sätta upp rimliga kvar för 
sig själv”



mamakvinnan 
och KARRIÄREN



Bas: 390 föräldrar

Heltidsanställd

Deltidsanställd

Föräldraledig

Annat

Eget företag

Studerande 4%

4%

6%

12%

16%

58%

Vilken sysselsättningsform har du?



15 %

64 %

21 %

Ja Nej Vet ej

83 %

17 %

Samma/liknande bransch En annan bransch

Bas: 374 föräldrar 
ej är egenföretagare idag

Bas: 79 föräldrar som  
drömmer om att starta eget

Drömmer du om 
att starta eget?

Vill du starta eget i samma  
bransch som du är verksam inom  

nu eller testa något nytt?

”Var femte kvinna drömmer 
om att starta eget”



Bas: 390 föräldrar

83 %

17 %

Ja Nej

18 %

70 %

12 %

Ja Nej Vet ej

Bas: 324 föräldrar som  
inte har en chefsposition

Har du en 
chefsposition?

Har du ambitioner 
att bli chef?

9 %

46 %

45 %

Ja Nej Vet ej

Anser du att karriären 
är viktig för dig?

Bas: 390 föräldrar



Jag trivs med kollegor/chef

Utvecklas och lära mig nya saker

Flexibla arbetsvillkor/att jag kan styra över min arbetstid

Erbjudas en konkurrenskraftig lönesättning

Min arbetsinsats spelar roll för bolaget

Ha inflytande över beslut inom min organisation

Låg stress

Har möjlighet att arbeta hemifrån

Befodras i takt med min utvecklan

Arbetsgivaren har bra förmåner

Se en tydlig plan för min utveckling

Jag använder och utvecklar mitt nätverk

Företaget jag arbetar på är framgångsrikt

Jag har/kan få en chefsposition

Driva eget bolag 5%

11%

14%

14%

15%

17%

20%

21%

22%

22%

28%

37%

47%

48%

48%

7%

17%

29%

29%

39%

34%

40%

26%

28%

42%

44%

44%

36%

39%

37%

13%

24%

39%

39%

34%

33%

32%

22%

34%

27%

26%

17%

14%

12%

12%

22%

24%

13%

13%

11%

11%

6%

13%

14%

7%

2%

1%

2%

1%

2%

53%

24%

5%

6%

1%

5%

2%

18%

2%

2%

1%

1%

1%

1 - inte alls viktigt 2 3 4 5 - mycket viktigt

Bas: 390 föräldrar

Hur viktigt är följande för dig i din karriär?



Jag trivs med kollegor/chef

Utvecklas och lära mig nya saker

Flexibla arbetsvillkor/att jag kan styra över min arbetstid

Erbjudas en konkurrenskraftig lönesättning

Min arbetsinsats spelar roll för bolaget

Ha inflytande över beslut inom min organisation

Låg stress

Har möjlighet att arbeta hemifrån

Befodras i takt med min utvecklan

Arbetsgivaren har bra förmåner

Se en tydlig plan för min utveckling

Jag använder och utvecklar mitt nätverk

Företaget jag arbetar på är framgångsrikt

Jag har/kan få en chefsposition

Driva eget bolag 12%

29%

45%

43%

54%

55%

59%

49%

60%

66%

76%

83%

84%

86%

86%

12%

25%

36%

40%

54%

44%

61%

42%

51%

59%

61%

75%

79%

87%

82%

Viktigt (under 35 år) Viktigt (över 35 år)

Bas: 390 föräldrar

Hur viktigt är följande för dig i din karriär?



Att jag och min partner delar på ansvaret hemma (om du lever med någon)

Att jag har flexibla arbetstider

Att barnen hjälper till

Att jag kan jobba hemifrån

Att familj/vänner hjälper till

Att vi köper in hjälp och tjänster

Inget av ovanstående alternativ

Att min partner tar huvudansvaret för hemmet (om du lever med någon) 2%

3%

14%

25%

26%

34%

54%

82%

Bas: 390 föräldrar

Vad är viktigt för dig för att hitta balans mellan jobb- och privatliv?



Erbjuds en konkurrenskraftig lönesättning

Trivs med kollegor/chef

Har flexibla arbetsvillkor/kan styra över min arbetstid

Utvecklas och lära mig nya saker

Har en belastning och stress som passar mig

Erbjuds bra förmåner från arbetsgivaren

Har möjlighet att arbeta hemifrån

Min arbetsinsats spelar roll för bolaget

Ser en tydligh plan för min utveckling

Befodras i takt med min utvecklan

Delar företagets vision och värderingar

Har inflytande över beslut inom min organisation

Har/kan få en chefsposition

Använder och utvecklar mitt nätverk

Sitta med i en ledningsgrupp/styrelse

Arbetar på ett framgångsrikt företag

Få driva eget bolag 3%

5%

5%

5%

8%

11%

13%

14%

15%

23%

33%

36%

43%

50%

53%

53%

54%

Bas: 390 föräldrar

Vad av följande skulle vara helt avgörande för att välja ett nytt jobb?






