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Inledning 

Sammanfattning  

I uppsatsen kommer en undersökning utföras utifrån intervjuer med fokus på jämställdhet inom 

heterosexuella förhållanden i sydvästra Sverige. Det blev en avgränsning i undersökningen med 

sydvästra Sverige då det var bekanta intervjupersoner till författarna. Intervjuerna i 

undersökningen ska kunna ge en inblick om framförallt eventuella löneskillnader samt 

arbetsfördelning kan påverka vem i hushållet som bestämmer val av utlandssemester. Vare sig det 

är ett omedvetet eller medvetet val mellan mannen och kvinnan i förhållandet.  

 

Intervjupersonerna kommer i sin tur bestå utav kvinnor i ett förhållande där majoriteten av 

respondenterna tjänar mindre i förhållande till mannen. Vilket framkom efter 

intervjuundersökningen hade gjorts med respondenterna. Teorin, som är till stor del baserad på 

löneskillnader samt arbetsfördelning, och empirin ska analyseras och jämföra skillnader samt 

likheter i förhållande till varandra. Det är för att få en uppfattning några eventuella löneskillnader 

samt arbetsfördelningen inom arbete mellan män och kvinnor kan ha en påverkan på vem i 

hushållet som avgör val av utlandssemester.  

 

Det undersöktes i teorin samt empirin hur bokningsprocessen ser ut, vilket gav ett resultat att det 

är vanligast att boka utlandssemester via internet. Det ledde i sin tur till att en respondent som 

önskade boka resor inte kunde det, på grund utav för lite kunskap inom internet.  

 

Den insamlade litteraturen och empirimaterialet visar på att det finns löneskillnader och en ojämn 

arbetsfördelning mellan män och kvinnor. Empirinsamlingen i förhållande till teorin besvarar 

frågeställningen genom att påvisa att de skillnader som finns inte har en påverkan av vem som 

avgör val av utlandssemestern.  

 

Nyckelord: 

- Heterosexuella förhållanden 

- Sydvästra Sverige 

- Jämställdhet 

- Utlandssemester 

- Bokningsprocess 
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1.  Bakgrund 

Sverige utsågs utav FN år 1996 att vara världens mest jämställda land. Även om Sverige fick den 

utmärkelsen betyder det i sin tur inte att Sverige är ett helt jämställt land. Det existerar i dagens 

samhälle fortfarande löneskillnader mellan mannen och kvinnan, till mannens fördel. Kvinnan tar 

mer hand om barnen och hushållet i jämförelsevis med mannen, medan mannen arbetar mer 

(Rothstein 2012). 

 

I boken På gränsen diskuteras det att män och kvinnor har olika sysselsättningar, att män till stor 

del jobbar med Handel och kommunikation medan kvinnor mestadels jobbar med Vård och 

omsorg (Gottfridsson et al. 2012). Statistik av löner kommer att diskuteras längre fram i 

uppsatsen med fokus på yrken inom Handel och kommunikation samt Vård och omsorg avläsas. 

Diskussionen kommer ske på grund utav att fastställa att det finns en löneskillnad. 

 

I rapporten Turistbyråernas framtid framkommer det att bokning av resor sker till stor del 

via internet (Grängsjö & Norgren 2003) och i uppsatsens undersökning ska det avläsas om det 

kan påverka bokningsprocessen. 

 

Tyngden i uppsatsen fokuserar på om ett inte jämställt lönefördelat samhälle, varav mannen 

tjänar mer än kvinnan enligt författaren Wiman skriven i Svenska Dagbladet (2014), påverkar 

heterosexuella förhållanden utanför arbetslivet vid val av utlandssemester. Jämställdhet ska 

diskuteras med fokus på löneskillnader inom arbetslivet samt arbetsfördelning. 

 

1.1 Problemformulering 

I uppsatsen ska kvinnor i heterosexuella förhållanden i sydvästra Sverige intervjuas för att kunna 

observera om eventuella löneskillnader samt ojämn arbetsfördelning mellan män och kvinnor kan 

leda till en maktfördelning vid val av utlandssemester. En utgångspunkt är att det idag inte är 

jämställt i Sverige när det gäller löner, i förhållande att mannen tjänar mer än kvinnan 

(Lönestatistik 2016) oavsett om det är ett kvinnodominerande yrke eller ett mansdominerande 

yrke (Gottfridsson et al. 2012).  

 

Litteratur i uppsatsen kommer att studeras där fokus ligger på diskussioner om jämställdhet inom 

löneskillnader och arbetsfördelning. Uppsatsen kommer även hänvisa till litteratur om hur 
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bokning av resor utförs, det vill säga om det är vanligare att boka över internet eller i en resebyrå.  

 

Vikten av uppsatsen är att ta reda på hur ett avgränsat område inom turism påverkas av en inte 

jämställd lön (Wiman 2014) samt ojämn arbetsfördelning. Det avgränsade området inom turism 

som valdes var bokning av utlandssemester. Empirin kommer undersöka om urvalsgruppen 

upplever att deras förhållande påverkas av löneskillnader och ojämn arbetsfördelning vid valet av 

utlandssemester.  

 

1.2 Syfte 

Syftet till uppsatsen är att undersöka om eventuella löneskillnader och en ojämn arbetsfördelning 

kan påverka en heterosexuell relation i sydvästra Sverige med ej hemmavarande barn vid val av 

utlandssemestern. Undersökningen skall utgå ifrån kvinnliga respondenter.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan eventuella löneskillnader samt en ojämn arbetsfördelning påverka maktfördelningen vid 

val av utlandssemester? 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer jämställdhet att diskuteras och det kommer ske avgränsningar inom det 

området. Fokus kommer ligga på jämställdhet inom arbetsfördelning och löneskillnader mellan 

män och kvinnor. Valet av fokuset beror på att det är mest relevant med uppsatsens 

frågeställningar och för mycket fakta om ett brett område som jämställdhet kan leda till att 

uppsatsen tappar sin röda tråd. Intervjun kommer bestå av en mindre urvalsgrupp då det finns en 

tidsbrist och en större urvalsgrupp skulle leda till att materialet inte kan användas i den mån som 

önskas. 

 

Utlandssemester kommer att används i uppsatsen och avgränsar semester inrikes. Valet är baserat 

av anledningen att vi i stor mån vill se hur bokningen ser ut av resor som inte i störst del sker till 

vänner, familj, jobb och liknande. 

 

Avgränsningar gjordes mot par som har barn som bor hemma. Anledningen till att den 

urvalsgruppen valdes bort är för att det är enklare i empirin att avläsa om det finns eventuella 

löneskillnader och/eller en ojämn arbetsfördelning med par som inte har barn eller har utflyttade 
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barn. Det är enklare på det sätt att om barnen fortfarande bott hemma hade de kunnat vara en 

utlösande faktor till val av destination utomlands och inte att kvinnan eller mannen i hushållet 

bestämmer mer. 

 

Par som inte är heterosexuella avgränsades i uppsatsen för att kunna se om traditionella och 

normativa syner påverkar förhållandet Det var svårt i uppsatsen att hitta litteratur om bland annat 

homosexuell maktfördelning i ett förhållande. Mycket av litteraturen som hittades om 

jämställdhet berör föreställningarna mellan mannen och kvinnan. 

 

Kvinnor valdes att endast intervjuas i uppsatsen vilket även var en avgränsning. Valet berodde på 

att vissa frågor kan framstå som stötande mot männen då fokus ligger på att männen tjänar bättre 

än kvinnan i de flesta fall. Kvinnor valdes även att intervjuas då författarna även är kvinnor och 

tanken var att det skulle vara enklare för respondenterna att känna sig trygga när de svarade på 

frågorna. Avgränsningen leder till att perspektiv från mannen blir utesluten till frågeställningarna. 

 

1.5 Disposition  

Inledningsvis diskuteras det om hur löneskillnader samt arbetsfördelning kan ha en påverka vid 

val av utlandssemester i heterosexuella förhållanden i sydvästra Sverige.  

 

Teorin innehåller litteratur som diskuterar löneskillnader samt arbetsfördelning mellan män och 

kvinnor. I teori avsnittet tas det upp hur konsumenter väljer internet alltmer över turistbyråer 

(Grängsjö & Norgren 2003) samt att normer och traditioner som påverkar hur man ser på 

kvinnan och mannen i samhället (Rothstein 2012). Genusskillnader mellan män och kvinnor som 

väljer arbetsuppdelning av hushållet i familjen, vem som stannar hemma mestadels med barnen 

och vem som väljer jobbet mer (Gottfridsson, Olsson, Möller & Öjehag 2012) tas även upp i 

teorin till uppsatsen. 

 

Intervju med sex utvalda kvinnor från sydvästra Sverige kommer att genomföras i undersökning. 

Den metod som valdes för att genomföra undersökning var en kvalitativ metod på grund utav att 

få fram alltmer direkta och djupgående svar till frågeställningen. Intervjuerna utfördes via telefon 

till respondenterna på grund utav tidsbrist till uppsatsen. Intervjuerna genomfördes till sex 

kvinnor från sydvästra Sverige för att undersöka respondenternas syn på jämställdhet, hur deras 
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boknings- och betalningsprocess går till i hushållet. Det var tvunget att göra en kompletterings 

intervju till alla sex respondenter eftersom svaren inte blev djupgående vid första intervju tillfället. 

 

Det insamlade empiriska materialet är resultatet från intervjufrågorna som ställdes till 

respondenterna. Där två intervjuer genomfördes till alla respondenter för att få tillräckligt med 

svar till empirin. Intervjufrågorna baserade på frågeställningen i uppsatsen. Det ställdes i princip 

samma frågor till alla respondenter men en del frågor sorterades bort i efterhand eftersom det 

ansågs vara irrelevanta för uppsatsen. Det var en fråga i intervjun som bara ställdes till en 

respondent då den frågan bara rörde hennes situation. 

 

Analysen är det insamlade materialet av teori och empiri för att kunna se skillnader och likheter 

mellan vad litteraturen och empiriinsamlingen säger. I analysen lyfts det fram skillnader och 

likheter mellan teori och empiri avsnittet från uppsatsen. Teorin diskuterar mycket om att det 

finns klyftor mellan männen och kvinnorna samt empirin lyfts det fram en jämställdhet i de 

heterosexuella förhållandena. Teori stämmer inte överens med majoriteten av empiriinsamlingen. 

Bortseende från en respondent till intervjun som till en viss mån stämmer överens med teorin. 

 

Slutsatsen diskuterar svaren till frågeställningen i uppsatsen. Avsnittet behandlar hur empirin och 

teorin kan besvara frågeställningen till uppsatsen. Det kommer fram till att det finns 

löneskillnader samt arbetsfördelning inom arbetet men det har ingen direkt påverkan på vem i 

hushållet bestämmer val av utlandssemester. Slutsatsen nämner även att en vidare forskning kan 

undersökas för att få en alltmer bredare och djupgående svar. 
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2. Teori 

2.1 Bokning av resa 

Det framkommer att en ständig utveckling sker i Sverige idag inom rese- och turistnäringen. Det 

är inte bara att vi reser mer än tidigare, utan det går snabbt att boka och det finns mycket 

information via internet (Grängsjö & Norgren 2003). Artikeln Economizing on vacations: the role of 

information searching har utfört en undersökning om sökningsprocesser vilket visar på att internet 

minskar osäkerheten som kan ske vid val av semester innan bokningen sker av resan. Det 

framkommer att många kunder tycker att internet är underlättande i det benämnda 

sammanhanget. Konsumenter förklarar att valet utav resmål är något personen i fråga inte vill 

ångra, på grund utav det väljer många att leta information om resan via internet innan de bokar 

(Bronner & Hoog 2013).  

 

Grängsjö och Norgren förklarar att de har genomfört intervjuer där ett resultat visar på att 

turistbyråerna i Sverige inte utvecklats i samma takt som resterande omvärld. Flertal av 

intervjupersonerna nämner dessutom att de tror internet kommer ta över (2003). 

 

Turistnäringen utvecklar allt mer sin marknadsföringsstrategi via sökprocesser på internet. De 

väljer att göra det då sökningsprocessen leder till en möjlighet för konsumenten att få idéer av 

framtida resandet, samt i hushållet kunna boka och betala resan. Fördelarna med 

informationsökningen är att konsumenten kan ändra sig innan och senare i bokningsprocessen. 

Konsumenterna kan bland annat välja en annan researrangör med andra ekonomiska möjligheter. 

Nackdelen med bokningen via internet är det blir svårare att ändra destination eller välja en 

annan typ av boende när bokningen genomförts. När konsumenterna i en familj diskuterar 

semesterresan i hushållet leder det till att sökningsprocessen blir högre, det vill säga längre. På 

grund utav det spelar sökningsprocessen en stor roll vid val av semester (Bronner & Hoog 2013). 

 

 
2.2 Jämställdhet  
 

I boken Regionalpolitikens geografi - regional tillväxt i teori och praktik förklaras det att begreppet 

jämställdhet kan betyda flertal saker. Det är ett begrepp som går att tolka på flertal sätt. Det 

framkommer att i jämställdhetsdiskussionerna som finns, diskuteras det mycket de skillnader som 

finns mellan män och kvinnor. Det förklaras vara ojämnställt mellan mannen och kvinnan på 

grund utav en ojämn maktfördelning, som är till männens fördel (Pettersson 2008). I Svenska 
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Dagbladet lyfts det upp att löneskillnaderna mellan mannen och kvinnan inte har förändrats 

mycket under de senaste 20 åren (Wiman 2014), även här framkommer det till mannens fördel.  

 

I artikeln Gender equality in the workplace: The effect of Gender equality on producitivty growth among the 

Chilean manufactures inleds det med att författaren förklarar att ekonomiska studier angående 

jämställdhet inte är ett nytt ämne. Jämställdhet är ett ämne som har en lång historia. Det förklaras 

vidare att det är vanligt att tro att jämställdhet mellan mannen och kvinnan på arbetsplatsen kan 

leda till att företaget bland annat blir mer harmoniskt och arbetet mer effektivt. Artikeln utfördes 

för att ta reda på om jämställdhet har en koppling till produktivitet. Undersökningen i artikeln 

genomfördes i Chile och det framkom av den observerade datan att 80 % av arbetarna som 

undersökts är män (Wu & Cheng 2016).  

 

Från 2000-talet har kvinnor börjat synas mer inom utbildning och jobb, vilket i sin tur lett till att 

könsuppdelningen börjat avta. Det ska inte mista att förändring lett till total jämställdhet, utan det 

finns fortfarande en klyfta mellan könen. Det sker fortfarande könsdiskriminering.  Det är 

svårare för kvinnor än män att ta sig upp för företagshierakin. Det finns en term som heter ''The 

Glass Celiling'' och första gången termen dök upp var i en artikel om varför kvinnor inte kan ta 

sig över hindret som leder till de högsta arbetspositionerna. Kvinnorna som är chefer är ofta 

chefer under positioner som gör att de aldrig kan nå de allra högsta positionerna (Wu & Cheng 

2016).  

 

Det förklaras i artikeln att när ett företag växer är det viktigt att det sker en rättvisa på 

arbetsplatsen och att alla känner att de blir behandla lika. För att kunna göra det kan man 

exempelvis förbjuda sexuella trakasserier samt att man får lika löner vid samma arbetsposition 

och erfarenhet. Om företaget lyckas med det kommer det att vara positivt för deras 

marknadsföring och även företagets tillväxt under en längre sikt (Wu & Cheng 2016).  

 

Artikeln The Reproduction of Gender Inequality in Sweden: A Causal Mechanism Approach beskriver att i 

Sverige har den offentliga politiken under avancerade förhållanden arbetat med jämställdheten 

mellan män och kvinnor. Arbetet mot det styrs utav bland annat lagar om jämlikhet på 

arbetsplatser. År 1996 blev Sverige benämnt av FN att vara det mest jämställda landet i världen 

(Rothstein 2012). 

 

Rothstein förklarar att även om Sverige är jämställt, så existerar det skillnader fortfarande mellan 
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könen i det svenska samhället. Skillnader som existerar är bland annat löneskillnader mellan 

könen som är diskriminerade, kvinnor jobbar även mer deltid än män samt har till större del mer 

lågavlönade jobb (2012). Wiman lyfter upp i den skrivna artikeln en lista om olika anledningar 

varför Sverige inte är jämställt idag. Bland annat som tidigare nämnt, det existerar fortfarande 

löneskillnader (2014).  

 

De högre positionerna enligt Rothstein, inom företags och akademiska eliten består alltmer utav 

män jämförelsevis med kvinnor. Kvinnorna tar i sin tur istället hand mer om barnen och 

hushållet i jämförelse med männen (2012). 

 

I artikeln förklarar Rothstein att han definierar jämställdhet ur den situation där män och kvinnor 

jobbar i samma organisation och har samma likgiltiga villkor. Rothstein förklarar även att 

definitionen utesluter allting som har med könssegregering att göra. Det diskuteras även om 

Sverige är ett jämställt land, behöver det i sin tur inte betyder att Sverige är helt jämställt (2012). 

 

2.2.1 Löneskillnader 

Det finns en förklaring på att löneskillnader baseras ofta på teorier som sägs vara att män har 

jobb som är mindre attraktiva förhållanden. Det argumenteras för att människor väljer olika jobb 

som har olika löner. Kvinnor väljer ofta, jämförelsevis med män jobb som har mer flexibla 

timmar, att ta hand om hushållet (Le Grand 1991). Petterson förklarar att det finns yrken som 

kan definieras manliga, respektive kvinnliga (2008). Medellönen av yrket kommunikatör avlästes, 

samt medellönen av sjuksköterskor. Valet av yrken baserades på ett kvinnodominerande yrke och 

ett mansdominerande yrke. Kommunikatör som går under Handel och kommunikation, vilket är 

ett mansdominerande yrke, samt sjuksköterska som går under Vård och omsorg vilket är ett 

kvinnodominerande yrke (Gottfridsson et al. 2012).  

 

Sjuksköterskors medellön för kvinnor är 25,955 kronor. Kvinnors medellön är 437 kronor 

mindre jämförelsevis med männens medellön. I samma fall har mannen tre månaders mindre 

erfarenhet och är cirka ett år yngre i jämförelse med kvinnan (Lönestatistik 2016).  

 

Inom yrket kommunikatör är kvinnans medellön 27,718 kronor. Kvinnors medellön är 2,112 

kronor mindre jämförelsevis med mannen. Mannen har i samma fall ett år och tre månaders 

mindre erfarenhet än kvinnan och är cirka tre år yngre i jämförelse med kvinnan (Lönestatistik 
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2016). Le Grand förklara det att kvinnor har lägre lön jämförelsevis med män, i Sverige. Det 

finns fyra faktorer enligt artikeln som är bidragande faktorer till det. Ett, kvinnor har mer ansvar 

för familjen och hushållet. Två, kvinnor har ett lägre humankapital. Tre, det finns löneskillnader 

mellan män och kvinnor. Fyra, jobb segregation (1991). 

 

2.2.2 Normer och traditioner 

Från SCB (svensk statistik) år 1996 framkom det att 55 % av svenska familjer som har barn över 

sju år, jobbar mannen heltid och kvinnan deltid (Rothstein 2012). På grund utav att kvinnan har 

mer ansvar för familjen och hushållet, leder det i sin tur att kvinnans arbetskraft blir påverkad 

och inte kan jobba heltid. Det leder till en svagare arbetsmarknad för kvinnan, vilket påverkar 

kvinnans jobb och lön (Le Grand 1991). 

 

Statistik som finns i det svenska socialförsäkringssystemet visar att när männen bli pappor ökar 

deras inkomster och kvinnorna som blir mammor minskar. Eftersom det inte heller finns någon 

skillnad mellan yngre och äldre generationer, bör man enligt författaren inte hoppas på att det 

kommer förändras av sig självt med tiden. De båda könen har samma rättigheter att ta ut 

föräldraledighet. Den traditionella och normativa synen på mödrar försöker man få bort 

(Rothstein 2012). 

 

Rothstein förklarar att heterosexuella par som inte har barn men delar hushåll är till stor del 

jämställda i förhållandet. När två personer blir föräldrar förekommer det en mer traditionell 

arbetsfördelning. Åldern har ingenting med jämställdheten i ett förhållande att göra, då varken 

yngre eller äldre par har en jämnare arbetsfördelning. Författaren nämner att det verka vara som 

att bildandet av den heterosexuella familjen i sig är den utlösande faktorn till den ojämna 

arbetsfördelningen mellan kvinnan och mannen (2012). Författarna Alsarve och Boye förklarar, i 

artikeln Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns 

bästa, de även att när första barnet i ett förhållande förs blir det mer skillnader i förhållandet 

mellan mannen och kvinnan (2012). En traditionell fördelning som är könbaserat uppkommer, 

när det häller fördelningen av jobb och hushållsarbete (Alsarve & Boye 2012). 

 

Det framkommer att det finns en syn att kvinnor är mer hemma på grund utav det traditionella 

och normativa syn som finns på mödrar. Studien visade att när ett barn föds i ett heterosexuellt 

förhållande sker det en ekonomisk stress i förhållandet och uppdelningen av jobb och 

hushållsarbete som är könsbaserat stärks utav den traditionella synen. Kvinnan stannar hemma 

till större delen än mannen när barnet föds, 87 % av de 13 månader man får ta ut som 
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föräldraledighet. Samtidigt, utvecklas den traditionella uppdelningen (Rothstein 2012). Alsarve 

och Boye nämner att den svenska välfärdsstaten arbetar och har gjort det länge för att det ska bli 

mer jämställt i familjer. För att kunna göra det mer jämställt har det lett till att båda föräldrarna 

ska kunna i sina yrken kombinera det med familjelivet. Det förklaras att en politisk strävan har 

varit att mannens föräldraledighet ska öka. En anledning till det är att kvinnor än idag tar hand 

om barn och hushållet jämförelsevis med vad mannen gör (2012).  

 

Diskussionen som finns angående maktförhållanden förklarar att den ojämnställdhet som finns är 

beroende på hur man ser de två olika könen och vad man har för föreställningar kring dem. 

Djupare förklarat kan man säga att det finns föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt 

samt hur de två könen skiljer sig åt. Föreställningarna är beroende på de normer och traditionella 

föreställningar som finns om de två könen (Petterson 2008). I artikeln Brussels Economic Review 

diskuteras könssegregeringen som finns på arbetsmarknaden, där kvinnor och män till stor del 

jobbar med olika yrken. Könsskillnader mellan män och kvinnors val av studier och karriär blev 

en politisk fråga som dök upp under 1980-talet. Vid fokus på arbetet vetenskap framkom det att 

kvinnor inte ”vill” jobba med det yrket för att det finns föreställningar om att vetenskap är 

manligt. Föreställningarna baseras i sin tur på vad föräldrar, vänner och lärare har uttryckt och i 

sin tur varit med och bildat föreställningar om vad kvinnliga och manliga yrken är (Caprile et al. 

2011). 

 

2.2.3 Genusskillnader  

Människor lever ständigt i en mobilitet som har en påverkan på det egna livet. Där har männen 

oftast varit dominerande genom historien, förr i tiden om kvinnans skulle ut på resandes äventyr 

var det tvungen till att utföras i manskläder. Kvinnor har i allt större mängder genom historien 

fått mindre frihet än männen vid resande, genom tider har kvinnor tagit alltmer plats i resande 

men fortfarande domineras utav männen. I många fall har kvinnan valt att inte förflytta sig eller 

att förflytta sig på ett enkelt och snabbt sätt (Johnsson-Latham 2007). Det framkommer att det är 

vanligare för män att pendla. Det finns även en skillnad mellan de män och kvinnor som pendlar, 

de två könen pendlar till olika yrken. Kvinnorna jobbar till större del inom Vård och omsorg, 

medan männen bland annat jobbar till större del inom Handel och kommunikation (Gottfridsson 

et al. 2012). 

 

Kvinnan har ett lägre humankapital än mannen. Det på grund utav att de har lägre utbildning och 

jobb erfarenhet. Anledning till det är ofta baserad på att kvinnan tar mer hand om hushållet i 
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jämförelse med mannen (Le Grand 1991). Mannens värde av index framkom vara betydligt högre 

än kvinnans inom arbetet. Det ledde till att män blev erbjudna flertal arbeten än kvinnan inom 

deras bolag. Skillnaderna inom den professionella nivån var väldigt olik i jämförelsevis med män 

och kvinnor (Santero-Sanchez et al. 2015).  

 

Det finns skillnader mellan hur män och kvinnor tänker angående gränspendling mellan Sverige 

och Oslo. Kvinnor känner att de får mer tid att vara med familjen på grund utav 

gränspendlingen, medan männen till stor del inte håller med. Anledningen till varför kvinnorna 

känner så är för att de kan jobba deltid, på grund utav de tjänar mer pengar i Oslo jämförelsevis 

med vad de hade gjort i Sverige. Männen förklarar att de missar tid med barnens uppväxt bland 

annat, då de är mer frånvarande från hemmet. De jobbar mer heltid och på så vis är de mer 

frånvarande från hemmet i jämförelse med kvinnan som jobbar mer deltid (Gottfridsson et al. 

2012). I artikeln Gender difference in the hospitality industry: A job quality index förklarades det att den 

kvinnliga profilen visade att deras roll i familjelivet var mer aktiv än mannen, vilket påverkade hur 

kvinnans karriär såg ut i jämförelsevis med mannen. Kvinnans karriär befordran bör enligt 

artikeln gynnas och arbetspositionerna bör neutraliseras alltmer. För att motarbeta ett ojämnställt 

samhälle bör utveckling av uppgifter om könsroller förekomma mer, personliga förmånsrätter 

och andra personliga förhållande som påverkan arbetsbesluten för kvinnor (Santero-Sanchez et 

al. 2015).  

 

Alsarve och Boye förklarar att det finns stora skillnader mellan könen i det betalda arbetet. Män 

jobbar även mer heltid än kvinnor när de har småbarn och kvinnan jobbar i sin tur mer deltid. 

Kvinnan tar ut större föräldraledighet jämförelsevis med mannen. På grund utav 

föräldraledigheten och fördelningen av heltid samt deltids arbete mellan de två könen, leder det 

stora konsekvenser för deras kommande positioner i arbetslivet, samt hur fördelningen av 

hushållsarbetet kommer fördelas i framtiden (2012). 

 

I rapporten Res Jämt förklaras det att kvinnor blir uppfostrade att inte sätta sitt intresse framför 

andra, medan männen blir uppfostrade att ha sina intressen främst med tapperhet och våga ta 

risker i livet (Vägverket 2005). 

 

Wiman lyfter upp att 30 % av alla arbetande kvinnor arbetar deltid enligt SCB:s (Statistiska 

centralbyrån) siffror. SCB har en definition av ‘’jämn könsfördelning’’ som står för att ett yrke ska 

ha mellan 40 och 60 % kvinnor eller män. Utav de 30 största yrkena som finns i Sverige existerar 
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endast den jämna könsfördelningen i tre stycken av de 30 största yrkena, det vill säga det är mer 

män än kvinnor inom yrkena (2014). Arbetspositionering inom medellåg kompetens dominerade 

kvinnan. Med arbeten som kökspersonal, servitris, rumsservice personal och så vidare. De flesta 

kvinnorna hade inte kompetensen till högre arbeten vilket resulterade i en effekt att kvinnor inte 

hade lika höga chefsbefattningar som män. Även om kvinnan hade en högre positionerad 

arbetsform tidigare var inte det någon garanti på att kvinnan kunde få en lika hög positionering 

som mannen (Santero-Sanchez et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3. Metod 

3.1 Jämställdhet och utlandssemester 

Valet av att studera utlandssemester är på grund utav att se om en utgift i förhållandet kan 

påverkas av löneskillnader samt arbetsfördelning mellan mannen och kvinnan. Det vill säga om 

personen som tjänar mer mindre bestämmer mer i hushållet. 

 

I uppsatsens helhet har det kommit fram till att det är svårt att hitta litteratur som berör 

uppdelning av bokningsprocessen vid utlandssemester mellan män och kvinnor. Flertal artiklar 

har funnits om jämställdhet, de berör inte i sin tur bokningsprocessen utan handlar till mesta del 

om löneskillnader. Vilket har varit i stor relevans till uppsatsen. Slutsatser går att dra med hjälp 

utav teorin och empirin, men en medvetenhet ska vara att det teorietiska materialet är tunt när 

det kommer till den exakta frågeställningen. Teori har fått pusslats ihop för att kunna diskuteras 

och försöka förstå hur det kan påverka olika frågor om jämställdheten i ett förhållande med fokus 

på bokningsprocessen samt val av utlandssemester. 

  

3.2 Primär- och sekundärdata 

Undersökningen kommer byggas på primärdata vid intervjuerna. Det för att intervjuerna, som 

kommer att utföras, är skapta på nytt av författarna till uppsatsen. Sekundärdata kommer 

användas i uppsatsen då all litteratur, artiklar samt rapporter, som undersöks, kommer att bestå 

utav tidigare forskning (Larsen 2009). 

 

3.3 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod som undersökningen kan bland annat bestå utav litteraturstudier, 

fokusgrupper och intervjuer (Larsen 2009). Valet av undersökning till uppsatsen blev intervjuer 

och där kommer sex stycken kvinnor från sydvästra Sverige att intervjuas till uppsatsen.  

 

Kvalitativ data är mjuk data som samlas in via kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder handlar 

om en djupgående metod. Det är fördelaktigt att använda sig utav kvalitativa undersökningar, i 

jämförelsevis med kvantitativ undersökning, är att bortfallen inte blir lika stora. I kvantitativ 

undersökning kan det ske att exempelvis personer struntar i att svara på en enkätundersökning.  

Dessutom kan kvalitativ intervju dra som fördel att man får direkta och mer djupgående svar från 
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respondenterna i undersökningen. Förmånen med att använda sig av den här typen av metod är 

att det går att ställa följdfrågor. Det kan leda till att det blir en större trovärdighet genom 

intervjun (Larsen 2009).   

 

Det är även som till fördel att författarna, till uppsatsen, får en djupare inblick till ämnet. 

Livsvärld används ofta i kvalitativa metoder, som innefattar en persons händelser i sin vardag. 

Författarna till uppsatsen försöker begripa världen utifrån respondenterna utgångspunkt (Dalen 

2008). Att förstå utifrån respondenterna synpunkt på vem som bestämmer val av utlandssemester 

och om löneskillnader samt arbetsfördelning har någon påverkan i hushållet. 

 

Det som kan vara nackdelen med kvalitativa undersökningar kan vara att respondenterna inte 

alltid är lika ärliga i undersökningar i jämförelse till kvantitativa undersökningar. Respondenterna 

kan känna att det blir lite för personligt för dem att svara på frågorna. I en kvantitativ 

undersökning kan respondenterna anonymt kryssa i ett formulär genom exempelvis enkäter 

(Larsen 2009). Viktigt att tänka på är att intervjun kommer behandlas konfidentiellt, det menas 

med att respondenternas namn inte kommer att framkomma i en undersökning (Evjegård 2003). 

Det ska då vara tydligt för respondenterna att allting kommer att vara anonymt eftersom en del 

intervjufrågor kan anses vara personliga och jobbiga att svara på. Det kommer vara påhittade 

namn istället för original namnen i empirin. 

 

3.3.1 Kvantitativ metod 

Användning av kvantitativ metod kan bli problematiskt om man vill gå djupare in på ämnet och 

försöka förstå intervjupersonerna situation alltmer (Trost 2012). Det kan vara svårt att uppnå en 

insamling av data som är relevanta för ens uppsats. Risken med användning av kvantitativ metod 

är att som författare kan dra fel slutsatser (Larsen 2009).  Bland annat på grund utav det valdes en 

kvalitativ undersökning att utföras då jämställdhet vill diskuteras djupare och samtidigt försöka 

undvika missförstånd. En kvantitativ metod hade eventuellt inte kunnat ge djupgående svar till 

uppsatsen. 

 

Det som för nackdelen med att använda sig utav kvalitativ metod och undersökning är att det 

svårare och mer tidskrävande att behandla undersökningen. En nackdel är även att det kan kräva 

mer ekonomiska resurser att genomföra undersökningen, exempelvis om man behöver 

transportera sig till platsen där intervjun tar plats (Larsen 2009). På grund utav att 
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intervjupersonerna bor längre bort kommer intervjuer ske via telefon, då det hade blivit både för 

dyrt samt tidskrävande att åka till respondenterna. 

 

Fördel med att använda sig utav kvantitativ metod är att det sparar tid i jämförelse med en 

kvalitativ metod. Det ställs även samma frågor till alla respondenter, vilket ger en bredd i 

undersökningen som även gör det möjligt att generalisera utifrån resultatet. En kvantitativ 

undersökning sparar tid och pengar på att utföra den här metoden för att man inte behöver 

komma i kontakt med respondenterna (Larsen 2009). 

 

3.4 Kvoturval 

I uppsatsen kommer det att användas kvoturval. Det menas att intervjupersonerna väljs i förväg, 

det vill säga ett godtyckligt urval (Larsen 2009). Intervjuerna kommer att bestå utav sex kvinnor 

från sydvästra Sverige i tre olika generationer. På grund utav att män till stor del tjänar mer än 

kvinnan (Wiman 2014) känns det mest relevant att intervjua ett av könen, valet blev kvinnan.  

 

3.5 Reliabilitet 

Reliabilitet visar noggrannhet och precision i ens undersökning som skapar tillförlitlighet (Larsen 

2009). Reliabilitet visar även hur tillförlitliga mätningar är, vilket menar på att mätningar ska ge 

liknande resultat vid en undersökning. De data som samlas in ska vara relevant för 

problemställning (Halvorsen 1992), därför ska författarna ha datainsamling som är tillämplig för 

uppsatsen. Då gäller det att alla respondenter får samma frågor och förutsättningar till 

intervjuundersökningen 

 

Vid hög reliabilitet ska försökas att hålla skillnaden intervju- och observationsdata. Så att det 

framkommer tydligt vad respondenterna svara och inte blandar ihop det med egna uppfattningar 

från författarna till uppsatsen. Fördel är att använda sig utav fler författare till en intervju, för att 

se om alla författarna kommer fram till samma resultat vilket leder till en högre reliabilitet (Larsen 

2009). Uppsatsens författare kommer att turas om att intervjua respondenterna.  

 

Nackdelen med reliabilitet är att via intervjun kan det ske missförstånd. Det vill säga att 

respondenten blir påverkad av själva situationen som exempelvis kan leda till att dem inte är 
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ärliga i sina svar (Larsen 2009). I uppsatsens undersökning är det därför viktigt att hela tiden ha 

det i sin åtanke och inte försöka påverka respondenterna i hög grad under intervjun. 

 

3.6 Genomförandet av intervjuerna 

Först och främst kommer författarna till uppsatsen att påbörja intervjun med en kortfattad 

presentation av sig själva (Evjegård 2003). Det kommer kortfattat att introducera att båda 

författarna studerar Turismprogrammet på Karlstads Universitet. Sedan kommer en 

uppbyggnaden av intervjuerna ske på det bästa sätt genom att börja med att ställa 

bakgrundsfrågor för att skapa en mjukstart på intervjun. Går man direkt in på frågeställning i 

uppsatsen kan det leda till att respondenten blir obekväm i situationen (Larsen 2009). 

Bakgrundsfrågor så som ålder och kön kommer ställas först. Inledningen av mjukstarten kommer 

inte bli så lång då det inte kommer gynna undersökningen i uppsatsen. Det viktiga är att få svar 

på frågeställningarna, oavsett hur svaren i sig kommer se ut i slutändan av intervjun. Frågorna 

kommer försöka vara tydliga så att respondenterna inte missförstår och skulle det ske 

missförstånd så är det enkelt att utveckla en förklaring (Larsen 2009). Det är på grund utav det 

som en fördel till uppsatsen att använda en kvalitativ intervju då man kan beskriva frågorna på ett 

enklare sätt samt förklara dem vid behov.  

 

Tidigare nämnt inom uppsatsen så kan frågeställningar uppfattas som känsliga och personliga. 

Därför ska det vara tydligt att allting kommer vara anonymt och respondenterna behöver inte 

svara på frågor dem inte känner sig bekväma med. Det ska inte missuppfattas som en antagning 

att respondenterna inte svarat ärligt, men är viktigt att ha i åtanke är att det är en möjlighet. 

Eftersom samtliga respondenter svarade liknande i många utav frågorna ökar sannolikheten att 

respondenterna i de flesta svarat ärligt. Värt att nämna är att respondenterna kan svarat “fel” i 

den bemärkelsen att de missuppfattat frågan. Intervjupersoner frågade om det var något de inte 

förstod, samtidigt som författarna under processen frågade om någonting var otydligt. Det tyder 

på att svaren bör vara ärliga och inte missförstådda. 

 

Ämnet i sig kan uppfattas känsligt och oavsett om kvinnan skulle tjäna mindre än mannen kan 

det vara svårt för kvinnan att svara ärligt. Där kvinnan eventuellt kan känna att frågorna kan vara 

ett påhopp på hennes förhållande. Det har varit problematiskt att göra undersökningen då 

mycket kan missförstås samt vara känsligt. Det har även varit extra noggrant att frågorna inte 
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ställts på ett sådant sätt att respondenten blir obekväm i den bemärkelse att det låter som 

författarna vill att kvinnan ska svara på ett visst sätt.  

 

Som till fördel är att ha flera författare till en respondent under intervjun (Evjegård 2003). Båda 

författarna till uppsatsen kommer att vara närvande samtidigt när det sker en intervju i taget från 

respondent till respondent.  

 

Intervjun kommer att ske via telefon därför blir det svårt för författarna att observera under 

intervjun. Det kommer vara uppmärksamt på hur respondenterna svarar till frågorna. Tar 

exempelvis respondenterna några pauser eller skratta under intervjun och så vidare. Det här 

kommer inte framkomma till uppsatsen något som är mer hjälp till författarna. 

 

Båda författarna kommer anteckna allt som sker under intervjun, efter den är klar (Larsen 2009). 

Allt kommer inte presenteras i resultatet, det som presenteras kommer vara relevant till 

frågeställningen i uppsatsen.  

 

En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. I uppsatsen kommer 

intervjuerna vara en strukturerade där frågorna skickas i förväg via mejl till respondenterna. 

Frågorna ställs i ordning efter varandra samt att respondenterna blir tilldelad samma frågor i 

samtliga utskick. Frågorna är standard frågor som kommer utgå från uppsatsen där följdfrågor 

kommer kunna ställas. Den här formen av intervju kommer ske via telefonen (Larsen 2009), då 

respondenterna bor långt bort från författarna. Det har skett två intervjuer med alla respondenter 

då det visade sig att första intervjun inte var tillräckligt med djupgående svar till undersökningen. 

Likadant här var båda intervjuerna samt frågorna strukturerade och skickades i förväg till 

respondenternas mejl. 

 

Det som är viktigt att tänka på när man genomför intervjuer med respondenter är att det ska vara 

noga med vilka respondenter som väljs att intervjuas och att författarna förbereder intervjun på 

ett noggrant sätt. Anledningen till noggrannhet till intervjuerna är för att intervjuer kan ta lång tid 

både när det gäller på det empiriska planet och bearbetningsplanet (Evjegård 2003). Vilket 

författarna till uppsatsen gjorde fel på. Författarna hade inte tillräckligt förberett intervjun då det 

ledde till för få svar vid de första intervjuerna med respondenterna från sydvästra Sverige. 
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Det som är viktigt att tänka på som författare är att man inte uppfattas som nervös eller annat 

emotionellt tillstånd, då det kan påverka respondentens svar till intervjufrågorna (Evjegård 2003). 

Även om respondenterna inte kommer kunna se författarna under intervjun så kan 

respondenterna höra på hur författarna låter under intervjun. Låter man nervös, ledsen, arg eller 

etcetera så ska kan det påverka respondenternas svar till undersökning och är därför viktigt att 

låta neutral vid telefonintervjuerna. Enligt Evjegård så får neutralitet hos författarna inte 

framkomma som kylighet eller avståndstagande till respondenterna (2003). Som även är viktigt att 

ha i åtanke under intervjun så respondenterna i undersökningen inte heller blir påverkad av det.  

 

3.6.1 Tolkning av intervjuerna 

Efter intervjun kommer sammanställningen att utföras, vilket är tidskrävande (Larsen 2009). 

Intervjuerna kommer att spelas in då det blir enklare för författarna att få med allting som 

respondenten svarar så att sedan kan lyfta fram det viktigaste till uppsatsen. Samtidigt som 

intervjun spelas in kommer en av författarna, den författare som inte intervjuar vid tillfället, att 

anteckna allt som man uppfattar under intervjun. (Evjegård 2003). Att spela in och anteckna 

intervjuerna kallas för regristeringsmetod. Att utföra den metod är för att få det bästa resultatet 

av intervjun och inte missa någonting. Vid inspelning så tar det oftast längre tid att sammanställa 

svaren men fördelen och tanken med den metoden är att det inte går att förbise något av svaren 

(Larsen 2009). 

 

Analysering av det insamlade datamaterialet är även här tidskrävande, där helhetsanalys 

framkommer. Helhetsanalysen är att författarna bildar en helhets uppfattning om alla 

intervjuprocesser. Därefter reducerar bort samt lyfter fram det viktigaste i intervjun till 

undersökningen (Halvorsen 1992). 

 

Analysering av insamlat material kommer ske i text. Reducering av datamängden kommer att 

hjälpa till för att besvara frågeställningen. För att kunna analysera undersökningen kommer det 

ske en process i fyra olika steg. Processen består utav innehållsanalys, berättelseanalys, 

diskursanalys samt konversationsanalys. Innehållsanalysen identifierar mönster, samband och 

gemensamma skillnader. I berättelseanalys kommer en analys av berättelser eller historier om 

informanten. Diskursanalys handlar om saker berättas och inte berättas. Slutligen finns 

konversationsanalysen som analyserar meningarna som respondenten skapar, det vill säga hur 

konversationen blir konstruerad i samtalet från respondenten (Larsen 2009). All analys kommer 
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inte att framgå i uppsatsen utan är mer hjälp till författarna. Ett exempel på berättelseanalys är att 

författarna har antecknat ner vart respondenterna kommer ifrån och vilken dialekt dem har. 

 

Avslutningsvis kommer det att ske en tolkning av insamlings material. Vid tolkningen bör man 

försöka att inte övertolka materialet. Att tolka själva situationen är viktigt under intervjun. Det 

kan göras genom att förutse om respondenten är i ett emotionellt tillstånd som kan påverka 

svaren till frågeställningarna. Inom intervjun kan det ske en intervjueffekt vilket exempelvis kan 

vara hur författarna framför sina frågor eller reagera på ett visst sätt vid svaren på frågorna. Det 

kan i sin tur leda till att respondenten ändrar sina svar. Tillhör man samma kön kan även det ha 

en effekt på hur personen svarar på frågorna (Larsen 2009). Valet att intervjua sex kvinnor 

baseras bland annat på författarna själva är kvinnor och på så sätt kan de eventuellt känna sig mer 

bekväma i situationen än om man hade intervjuat en man. Kvinnan kanske exempelvis känner sig 

i ett större behag i en annans kvinnas närvaro medan en man kanske hade känt ett påhopp.  

 

Felkälla kan ske genom att exempelvis att författarna är trötta eller inte tillräckligt uppmärksam. 

Det vill säga att man missar vissa delar av intervjun då man inte tillräckligt varit uppmärksam. 

Första och sista intrycket kan även påverka intervjun på ett negativt sätt. Det första intrycket och 

det sista intrycket av respondenterna kan fastna i medvetandet (Larsen 2009). Vid intervjun till 

uppsatsen är det viktigt att inte försöka bilda intryck från respondenten.  

 

3.6.2 Sammanställning/Kodning av intervjuerna 

Författarna till uppsatsen måste metodiskt gå igenom det datainsamlade materialet för att få fram 

handlingen till undersökningen.  Därefter måste det lyfta upp teoretiska kategorier som kan 

presentera datamaterialet. Försöka hitta användbara kategorier som ger en potential att förstå 

innebörden av datamaterialet. Det som måste försökas är att föra fram det relevanta och konkreta 

till undersökningen vid kodning av datamaterialet (Dalen 2008). 

 

Intervjun utförs i första hand till respondenterna. Efter alla svar, som författarna får in till 

undersökningen, så ställs svaren upp i ämnesrubriker och teman i empirin. För att få en större 

uppfattning om undersökningen och dessutom göra det lättare för läsarna att tolka svaren. All 

relevant data blir insamlad i empirin och utvecklad till text, där texterna kodas från datamaterialet. 

Koderna blir indelad i olika kategorier i texten, där även datamaterialet är indelad i kategorierna 

som undersökts och identifierat genom olika mönster samt processer. Fördelen med att använda 
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kodning i uppsatsen är att det går att upptäcka och organisera de viktiga delarna från den 

insamlade datamaterial och det blir enklare att se vad som är analyserbart.  Nackdelen med 

kodning är att det tar tid och energi att utföra samt går det att upptäcka koder i ens arbete som 

inte är tillräckliga och exakta (Johannessen & Tufte 2003).  

 

Efter kodningen utförts insåg författarna till uppsatsen att ett misstag i intervjuerna hade 

åstadkommits. Frågorna hade ställts med exempel vilket gjorde att respondenterna svarade med 

exemplen istället för att tala fritt. Det ledde i sin tur till att svaren blev väldigt kortfattade. Till 

flertal av frågorna behövdes det även ställa följdfrågor som berörde frågeställningarna mer. Alla 

sex respondenter gick med på att göra ytterligare en till telefonintervju där det fick fram mer 

djupgående svar. Bearbetningen av de svaren hanterades på samma sätt som intervju ett gjordes 

och alla svar från båda intervjutillfällena sammanställdes.  

 

3.7 Population och urval 

En undersökningsenhet kallas för population. Det som ska försöka uppnås till är information 

från flera undersökningar för att det inte finns en undersökning som är presentabel för alla 

enheter (Halvorsen 1992). Därför ska det försökas att vara kritisk hur en undersökning är 

representativt för en enhet. 

 

För att kunna utföra undersökningen är det viktigt att få fram vilket population man riktar sig 

mot (Trost 2012). Populationen som kommer användas i intervjuerna är svenska kvinnor som 

bor i sydvästra Sverige. Valet av kvinnor i sydväst utgår ifrån en bekantskap med respondenter i 

sydvästra Sverige. Att författarna har en bekantskap med respondenterna kan påverka svaren till 

intervjufrågorna. Vilket kommer vara uppmärksamt på hur respondenterna svarar i intervjun 

eftersom det kan ha en påverkan. Det kan både vara positivt och negativt att ha en bekantskap 

med respondenterna.  

 

Urvalet är inte inriktad mot alla svenska kvinnor i sydvästra Sverige utan mot sex kvinnor. Det är 

positivt om urvalet är representativt mot populationen, vilket innebär att resultatet ska se 

detsamma ut för samtliga enheter i populationen (Halvorsen 1992). Det ska även vara kritiskt 

med hur representativ författarnas urval är till enheten. 
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Valet av sex kvinnor och inte mer är på grund utav tidsbrist. Intervjuerna ska vara mer 

djupgående och därför kommer det inte hinnas med att utföra fler intervjuer. Kvinnorna som 

kommer att intervjuas ska vara i ett heterosexuellt förhållande med ej hemmavarande barn. 

Urvalsgruppen med ej hemmavarande barn är vald för att inte alternativet av utlandssemester ska 

bli påverkad av barnet eller barnen i familjen. Population kommer vara i tre generationer, ålder 

25, 50-55 samt 70-80. Båda två respondenter är i ålder 25. Två andra respondenter är ålder 52 

och 55 samt den sista generationen är de två respondenter i ålder 75 och 77. Det kan vara till 

fördel att använda sig utav flera olika grupper till intervjuundersökningar för att få uppfattning 

hur olika grupper uppfattar samma situation. För att sedan jämför likheter och skillnader mellan 

alla parterna (Dalen 2008). Undersöka respondenterna i tre generationer för att se om olika de 

olika grupperna framför olika och liknande svar under intervjuerna. 

 

Det kan bli svårt och komplicerat att ta med en hel population i undersökning då det blir svårt att 

nå ut till alla kvinnor i sydvästra Sverige. Som tidigare nämnt tar processen längre tid och kan bli 

alldeles för dyrt att undersöka. För att undvika den här problematiken utförs ett urval från 

populationen, vilket är de sex utvalda kvinnor från sydvästra Sverige. Urvalsgruppen kommer inte 

att vara uttalande för alla kvinnor i sydvästra Sverige. Desto större urvalet är desto mer är det 

sannolikt att vara representativt för populationen (Trost 2012). Eftersom undersökningen utger 

en liten procentdel ska det vara kritiskt hur representativt urvalet är. 

 

Undersökningen kommer ta användning utav icke-slumpmässiga urval. Selektionen av urvalet är 

bestämt sen tidigare och urvalet kommer vara representativt för både ålder och kön i 

undersökningen som utgår från ett kvoturval. Det behöver inte betyda att alla har samma åsikter 

bara för att respondenterna är från samma kvoturval (Trost 2012). 

 

3.8 Språk 

Det är viktigt i undersökningen att använda sig utav ett vanligt språk och inte akademiskt språk i 

intervjun för att det ska underlätta för respondenten vid förståelse (Trost 2012). Fördel med den 

valda intervjun är att om respondenterna till undersökningen inte skulle förstå sig på språket eller 

frågan är det enkelt för författarna till uppsatsen att förklara sig. Jämförelsevis om det skulle 

utföras en enkätundersökning vid en kvantitativ metod istället kvalitativ.  

 

Längst ner i uppsatsen finns bifogad fil från intervju 1 (BILAGA 1) och intervju 2 (BILAGA 2) 
som är en komplettering till intervju 1. 
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4. Resultat 

4.1 Resultat av intervjun 

Intervju med Elsa 52 år, Britt-Marie 75 år, Sonja 25 år, Sandra 25 år, Karin 77 år & Nelly 55 år. 

Alla namn är påhittade.  

 

4.1.1 Kön 

Alla respondenter som intervjuades definierade sig som kvinnor. 

 

4.1.2 Civilstatus och familj 

Alla intervjupersoner civilstatus är giftermål och lever i ett heterosexuellt förhållande med ej 

hemmavarande barn i hushållet. Två utav de sex intervjupersoner har inga barn och resterande 

respondenter har barn som flyttat ut. 

 

4.1.3 Jämställdhet 

Respondenterna fick frågan hur de definierar jämställdhet samt hur de definiera jämställdhet på 

jobbet. Britt-Marie, Karin, Elsa och Nelly svarade att jämställdhet är någon som är jämt fördelat 

mellan alla människor, samt visa hänsyn och behandla alla lika anser dem.  

 

Sonjas svarade att hon tycker det är ett stort ämne att definiera jämställdhet men 

sammanfattningsvis så har det att göra med samhället. Hon tycker att via gener så finns det 

skillnader mellan män och kvinnor men inte via kunskap, intelligens och så vidare. Hon nämner 

att både män och kvinnor ska bli behandlade lika och få lika mycket respekt oavsett vilken person 

man är. Man ska helt enkelt få vara den man själv vill vara nämner Sonja.  

 

Jämställdhet för Sandra handlar om att kunna göra, prova och vara vad man vill oavsett vilket 

kön man föds i. Hon tycker att en person inte ska känna sig begränsad av sitt eget kön samt att 

alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. 
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4.1.4 Jämställdhet inom arbetet 

Jämställdhet inom arbetet svarade Karin att hon ansåg att det skulle vara lika lön för samma 

arbete.  

 

Nelly definierar jämställdhet inom arbetet genom att alla arbetskamrater ska få göra sina röster 

hörda och alla ska behandlas med respekt.  

 

För Britt-Marie var det lite svårare att svara på den frågan eftersom hon har haft ett arbete där 

hon jobbade själv och hade huvudansvaret innan hon gick i pension. Det blev att Britt-Marie 

själv bestämde på sitt jobb.  

 

Jämställdhet på jobbet för Elsa var att alla ska kunna dela på alla arbetsuppgifter.  

 

För Sonja handlar jämställdhet på jobbet att man inte ska bli behandlad annorlunda på grund 

utav sitt kön och annat. Lönen ska inte skilja sig åt mellan könen om man har samma ansvar 

enligt Sonja.  

 

Jämställdhet för Sandra inom arbetet handlar speciellt om att män ska ha samma möjlighet att få 

arbeta som förskolelärare vilket hon själv är utan att bli behandlad annorlunda. Män ska få 

chansen att vara öppna och visa sina mjuka sidor hos sig själva inom förskoleläraryrket samt att 

kvinnor ska få kunna vara starka, ta plats och visa mod tycker hon. För henne är jämställdhet på 

jobbet oerhört viktigt då hennes yrke handlar om att framtiden. 

 

4.1.5 Jämställdhet inom hemmet 

Inom hemmet gällde det precis samma sak här för alla respondenter. Karin tycker att jämställdhet 

inom hemmet innebär att hon och hennes man ska hjälpas åt med allt. Nelly ansåg att alla sysslor 

ska delas upp samt att man har respekt för varandra i hushållet. Britt-Maries respons var att hon 

ska ha lika mycket att säga till om som sin man och det tycker hon att hon har. Elsa anser för att 

alla arbetsuppgifter hemma ska vara lika uppdelat, fast ibland kan det variera beroende på att man 

har olika arbetstider och hur mycket man jobbar. För Sonja handlar jämställdhet inom hemmet 

att det ska vara uppdelat lika mycket mellan män och kvinnor. Hon lyfter upp om att 

föräldraledigheten ska vara jämt fördelat. Sandra svarade att jämställdhet i hemmet för henne 

innebär att båda partnerna tar samma ansvar för familjen, hemmet och allt annat som har med 
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deras liv att göra. Hon känner att det innebär också att få vara sig själv och att ta extra ansvar för 

det hon har goda kunskaper i och detsamma för hennes partner. Sandra förklarar att hon inte 

behöver ta hand om dem typiska “kvinnliga” uppgifterna utan tar ansvaret efter de uppgifter hon 

är bra på. Lika så väl för hennes man.  

 

4.1.6 Inkomst och arbete 

Sammanställning av svaren i frågan vem i hushållet som har högst inkomst framkom det att alla 

respondenter utom Sonja har eller hade lägst inkomst i hushållet. Fyra utav sex respondenter 

svarade att både kvinnan och mannen i hushållet jobbar eller jobbade heltid, Britt-Marie och 

hennes man har gått i pension men under deras arbetsliv jobbade båda på heltid. Elsa svarade att 

hon själv jobbar 92 % och hennes man jobbar på heltid men i framtiden kan hon tänka sig arbeta 

upp mot heltid. Karin och hennes man har också gått i pension, när hon väl jobbade så arbetade 

hon tre fjärdedelar i sin egen affär och hennes man jobbade heltid. Sandra och Sonja jobbar idag 

heltid, samt deras män. 

4.1.7 Generationsskillnader  

Elsa tror att i den äldre generationen är det mer mannen som bestämmer bokningen och 

betalningen av utlandssemester. Mannen var mer arbetande och kvinnan var hemmafru enligt 

Elsa. Britt-Marie tror även att i den äldre generationen är det mer mannen i hushållet som har 

hand om betalningen, men att man tillsammans bestämmer resmålet. 

 

Sonjas respons till frågan var lika som Elsas. Idag anser Sonja att det är mer jämställt än förr. 

Hon tror att dagens generation är mer jämställt i jämförelse med den äldre generationen och är 

mer jämnt fördelat av vem som bestämmer valet av utlandssemester, samt fördelningen utav 

betalningen och bokningen.  

  

4.1.8 Inkomst med påverkan av utlandssemester 

Frågan om hur respondenterna tror att lika löner skulle ha påverkat deras förhållande vid 

boknings- och betalningsprocess av resan. Alla respondenter utom Sonja svarade att dem inte 

tror att lika löner skulle påverka boknings- och betalningsprocessen i hushållet.  
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Sonja lyfter fram att hon tror det hade blivit mer jämställt i boknings- och betalningsprocessen 

vid utlandssemester om hon och hennes man hade lika löner i hushållet. Hon hade velat ha mer 

delaktighet från hennes mans sida.  

 

Sandra tycker inte det spelar någon roll så länge båda partnerna har samma värderingar i 

hushållet. 

 

Intervjufrågan om hur lika löner påverkar jämställdheten i förhållande så svarade alla 

respondenter utom Sonja att de inte tycker det påverkar. 

 

Sonja tror lika löner påverkar enormt mycket hur jämställdheten ser ut i deras förhållande. Hon 

tror att hade båda haft lika hög inkomst så hade båda betalat lika mycket för deras hushåll. Det 

hade i sin tur inte blivit en maktfördelning i förhållandet med tanken på vem som har högst eller 

lägst inkomst svarade Sonja. 

4.1.9 Bokningsprocessen 

Både Britt-Marie, Sonja och Sandra berättar att i de flesta fallen bokar sina resor via internet. 

 

Elsa och hennes man bokningsprocess går till så att de oftast åker till en resebyrå som hjälper de 

på traven att boka. De kollar i förväg upp resorna på internet. I de flesta fall är det Elsa som 

kollar upp resorna, men båda i förhållandet beslutar sig tillsammans om destinationerna. Elsa 

förklarar att det verkar enklast att få hjälp av resebyrå då det både är bekvämt och de själva inte 

har så mycket tid att lägga på bokningen. Hon förklarar att i framtiden kan det hända att hon vill 

lägga ner mer tid på bokningsprocessen.  

 

Britt-Maries bokningsprocess går till att i de flesta fall brukar vara hennes man boka resan. Båda 

är överens om vilken destination de ska åka till. Britt-Marie känner att hon skulle vilja ha hand 

om bokning allt mer i framtiden om hon då hade haft mer kunskap om internet. Britt-Marie 

nämner att det känns mer bekvämt att mannen i deras hushåll har hand om bokningen. Det 

ställdes en kompletterings fråga till Britt-Marie om varför hon tror att hennes man hade mer 

kunskap om internet än hon själv. Britt-Marie förklarar att hennes man började tidigare med 

användning utav dator. Hon började senare med att använda sig utav datorn så därför har hon 

inte samma kunskap som sin man. 
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Britt-Marie är för tillfället nöjd med hur bokningsprocessen ser ut men hade gärna bokat resor 

om hon hade haft mer kunskap om internet. 

 

Vid intervjun med Sonja så framkom det att hon var den som bokade alla resor som hon och sin 

man utfärdade. Sonja påpekade att hon och hennes man inte har åkt på så många resor 

tillsammans så det blev lite svårare för henne att besvara en del av intervjufrågorna. Deras 

bokningsprocess gick till att dem bokade resorna över internet. Det var genom olika hemsidor 

som erbjuder olika resor som fick dem att komma fram till det specifika resmålet. Sonja och 

hennes man bestämmer tillsammans destinationen, men det är Sonja som lägger ner mest tid på 

att söka, boka samt att betala resan med det gemensamma kontot med sin man. Hennes man ville 

inte boka några av resorna för hon kände att han inte kunde planer saker i förväg.  

 

Sandra berättar att hennes man har mer koll och mer noggrann med att bokning går rätt till. 

Någon gång hade hon själv velat boka resan. Samtidigt känner Sandra att hon inte vill boka 

resorna för att hon inte är tillräckligt noggrann med att boka en resa och att hon inte heller har 

tid med det på samma sätt som sin man. Sandra vill inte att bokningsprocessen ska se annorlunda 

ut. 

 

Karin och hennes man, likadant i Elsas fall, går mestadels till resebyrån och får hjälp med 

bokningsprocessen av resorna. De kan även ibland boka via internet. Karin och hennes man 

brukar lägga lika mycket tid på att kolla upp olika resor samt bestämma destination tillsammans. 

Under de senaste två gångerna, där deras barn inte är inkluderad, har hennes man bokat resmålet. 

 

I förhållande mellan Nelly och hennes man bokningsprocess utförs via internet. Båda i 

förhållandet bestämmer destinationer tillsammans, men det är Nellys man som lägger ner mest 

tid för att hitta deras resor och han bokar även alla resor överlag. Hennes man tycker det är 

väldigt roligt att leta upp resor på internet. Nelly tycker själv inte att det är lika roligt så därför 

lägger mannen i hushållet mer tid på att hitta och boka resorna. Det har hänt ibland att Nelly har 

tagit ansvar för bokningsprocessen. Det har även hänt att de har varit oense om vilken 

destination de vill åka på utlandssemester och att den enas alternativ av destination blivit 

utesluten förklarar Nelly. 

4.1.10 Betalningsprocessen 
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Hela betalningsprocessen ser likadan ut för alla sex kvinnor i intervjun, alla svarade att båda de 

och sina män betalar lika mycket för alla utlandssemester. Alla har ett delat bankkonto med sin 

man. Britt-Marie känner att hon skulle vilja sköta betalningsprocessen mer i framtiden, men 

känner att det blir för krångligt då hon inte riktigt har samma kunskap om internet som sin man. 

 

4.1.11 Sammanfattning 

Fem utav sex respondenter kände att dem är helt nöjda med hur deras boknings- och 

betalningsprocess av utlandssemester ser ut för tillfället och är inget dem skulle vilja ändra på. 

Sonja, som inte var helt nöjd, vill ha mer delaktighet från hennes man sida. Britt-Marie hade velat 

vara mer delaktig under processen om hon hade haft samma kunskap om internet som sin man. 
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5. Analys 

Statistik om löner av sjuksköterskor och kommunikatörer visar att det finns en löneskillnad 

mellan män och kvinnor, oavsett om de har samma jobb eller olika jobb (Lönestatistik 2016). 

Utifrån statistiken var intervju undersökningen i uppsatsen enklare att utföra, då det finns fakta 

på att det existerar en löneskillnad mellan mannen och kvinnan. Enligt Wiman och Le Grand 

(2014) (1991) visar det även att män tjänar mer än kvinnor, vilket tyder på att Sverige idag inte 

har en jämställd lönefördelning. På så sätt är det lättare att fortsätta analysen med att det inte är 

jämställt när det kommer till löner mellan könen och oavsett respondenternas definition av 

jämställdhet.  

 

Utifrån teorin ska det bli en mer traditionell arbetsfördelning i heterosexuella förhållanden när 

mannen och kvinnan får barn (Rothstein 2012) (Alsarve & Boye 2012) empirin visar i sin tur på i 

samtliga fall att det inte är några skillnader i bokningsprocessen och vem som avgör valet av 

semester när barnen flyttat ut. 

 

Wiman samt Rothstein lyfter upp det att kvinnor jobbar mer deltid än männen (2014) (2012). I 

boken På gränsen så lyfts det fram att kvinnan arbetar deltid och mannen heltid, vilket leder till att 

kvinnan stannar mer hemma med barnen. Kvinnan ansåg att de tjänade bra på att stanna alltmer 

hemma med sina barn då lönen i Oslo är betydligt högre än i Sverige och männen ansåg tvärtom, 

då de jobbar heltid och förlorar tid hemma (Gottfridsson et al. 2012). Le Grand lyfter upp att 

kvinnor ofta väljer ett jobb där hon kan ha mer flexibla timmar och på så sätt jobba mer deltid, 

med anledningen att de vill ha mer tid till hushållet (1991). Utifrån empirin kan man se att det 

inte stämmer då samtliga kvinnor jobbade mer än deltid, när barnen bodde hemma.  

 

Enligt empiriinsamlingarna så har det kommit fram till att många använder sig utav internet som 

sökningsprocesser och även bokningsprocesser på grund utav att det underlättar för många av 

respondenterna. Hoog och Bronner har visat på att flertal konsumenter anser att det är tryggare 

och minskar risken för fel vid val av semester (2013).  

 

Grängsjö och Norgren förklarar att folk reser mer, samt bokar mer resor via internet (2003). 

Utifrån intervjuerna som gjorts i uppsatsen kan man tydligt se att så är fallet, då samtliga personer 

någon gång bokat över internet. Fyra av sex stycken respondenter bokade via internet, varav de 

två stycken som inte gjorde det använde internet för att bland annat läsa på om resmålet.  
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Även om en person inte bokar en utlandsresa på en turistbyrå utan en resebyrå, är det troligt om 

det är ett liknande resultat att dem flesta fallen sker bokningen över internet. På grund utav att 

det blir allt vanligare att boka resor på internet (Grängsjö & Norgren 2003) och leta upp 

information, en fundering är om det kan påverka förhållanden där ena könet inte har samma 

kunskap om internet. En av respondenterna kände att hon inte hade tillräckligt mycket med 

kunskap om internet, vilket i sin tur kan leda till att den andre partnern får bestämma mer även 

om det är omedvetet. Vidare forskning kan göras för att se om okunskap inom internet kan leda 

till ett mindre jämställt förhållande när det gäller bokning av utlandsresor på internet.  

 

Utifrån artikeln i Svenska dagbladet kan man se att det existerar löneskillnader och finns en 

ojämn arbetsfördelning (Wiman 2014). Le Grand lyfter även upp att kvinnor i Sverige har en 

lägre lön i jämförelsevis med mannen, författaren lyfte upp fyra faktorer som påverkar den lägre 

lönen, vilket bland annat var att kvinnan tjänade mindre (1991). Caprile et al. och Pettersson talar 

om att det finns föreställningar om vilka yrken som är manliga och kvinnliga, vilken i sin tur kan 

påverka löneskillnaderna mellan könen (2011) (2008). Caprile et al. Talar även om att kvinnorna 

inte ”vill” jobba med de yrken som har föreställningar om att vara manliga (2011).  De 

intervjuade kvinnorna hade i fem av sex fall lägre lön än männen. Skillnaderna av lön och 

arbetsfördelningen visade sig finnas i både teorin och empirin. 

 

Det finns fortfarande tecken på ett ojämnställt Sverige, kvinnor tar fortfarande mer ansvar för 

hushållet och barnen, har osäkrare anställningar och tjänar delvis mindre än män (Wiman 2014) 

(Le Grand 1991). Vilket har visat sig i empirin inte har påverkan på vem som avgör valet av 

utlandssemestern. Fem av sex stycken respondenter tyckte att löneskillnader inte påverkade 

jämställdheten i förhållandet och vem som får boka. En respondent trodde att lika löner hade 

påverkat hur jämställdheten är i förhållandet enormt mycket då hon anser att pengar kan 

tillbringa makt.  Fem av sex kvinnor tjänade mindre än mannen men ansåg fortfarande att det var 

jämställt i förhållandet, vilket visar på att löner inte behöver påverka förhållandet i det här fallet.  

 

Det finns fortfarande skillnader mellan könen som man bör arbeta mot, exempelvis 

löneskillnader (Rothstein 2012). Utifrån empirin har det visat sig att det är jämställt när det gäller 

val av utlandssemester och på så sätt påverkar inte de existerande löneskillnaderna det. En 

respondent stack ut lite mer i svaret då hon hade velat se en skillnad i bokningsprocessen men 

behöver inte tyda på att det har med löneskillnader att göra. En respondentens man bokade de 
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flesta resorna över internet och respondenten hade gärna bokat resorna om hon hade haft 

kunskap om internet.  

 

Enligt Rothstein jobbar samhället för att klyftan mellan män och kvinnor ska försvinna (2012). 

Alsarve och Boye talar även om att den svenska välfärdsstaten arbetar med att göra det mer 

jämställt i familjer, det vill säga att båda ska kunna kombinera yrkeslivet med familjelivet (2012). 

Det verkar inte ha en stor effekt på boknings- och betalningsprocess vid utlandssemestern enligt 

empirin.  

 

En av de sex kvinnorna upplevde att hon tog mindre hand om bokningen på grund utav lite 

kunskap och även om det beror på kunskapsbrist och inte löneskillnader, kan man fundera på 

varför kvinnan inte har lika mycket kunskap som mannen. 

 

Mobiliteten som existerar i världen är dominerat utav mannen, kan det påverka omedvetet eller 

medvetet hur människor väljer att boka sin utlandssemester (Johnsson-Latham 2007). 

Empiriinsamlingen visar på att kvinnor och män i förhållande jämnt fördelar boknings- och 

betalningsprocessen. Det existerade tre respondenter där mannen i hushållet hade mer hand om 

bokning. Varför valet ser ut som det gör behöver enligt teorin inte vara ett medvetet val hur man 

bokar utlandssemester (Johansson-Latham 2007). Det kan betyda att det inte behöver finnas en 

koppling till varför mannen i hushållet väljer att boka utlandsresan, då det kan vara omedvetet.  

 

I rapporten Res jämt så har och är kvinnor uppfostrade annorlunda i jämförelsevis med männen. 

Männen har blivit upplärda att ta fler risker genom livet (Vägverket 2005). Även om, som tidigare 

nämnt, empirin kommer fram till att det är jämställt inom valet av utlandssemester kan det ske en 

omedvetenhet (Johansson-Latham 2007) av vem som tar hand om resorna alltmer i hushållet.  

 

Det blir fortfarande en traditionell fördelning av arbetet mellan mannen och kvinnan när de två 

personerna blir föräldrar i Sverige (Rothstein 2012) (Alsarve & Boye 2012). Även om det sker en 

traditionell fördelning där kvinnan exempelvis tar hand om barnen och mannen jobbar mer, 

verkar det inte utifrån empirin ha en påverkan om vem i hemmet som bestämmer eller avgör val 

av utlandssemester I de flesta fall i empirin bestämmer mannen och kvinnan lika mycket vilken 

destination de skall åka till och de betalar resan tillsammans, då de har gemensamt bankkonto 

eller sparkonto. De flesta av respondenterna är även nöjda hur bokningsprocessen ser ut, oavsett 

om det är någon som bokar mer eller mindre.  
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Den traditionella och normativa synen hos kvinnor existerar än idag och försöker man få bort 

den synen på mödrar så kan det ske en helt annan fördelning i hushållet (Rothstein 2012). Som 

tidigare nämnt talar även Alsarve och Boye om att svenska välfärdsstaten har en strävan att båda 

könen i en familj ska kunna kombinera yrkeslivet med familjelivet (2012). Fördelningen i 

hushållet verkar inte vara beroende av vem som avgör valet av utlandssemester, utifrån empirin.   

 

När respondenterna fick svara på hur de anser att generationsskillnader kan påverka vem som 

bestämmer valet av resmålet så trodde tre utav sex respondenter att den äldre generationen är det 

framförallt mannen som har hand om bokning och betalningen av resmålet. Det var en 

respondent som lyfte fram att förr i tiden var det mer mannen som arbetade och kvinnan som 

var husfrun. Det då kan leda till att mannen i hushållet betalar och bokar resan mer än kvinnan. 

Vilket i sin tur då kan leda till ett ojämnställt förhållande vid valet av utlandssemester. Varför tre 

utav sex respondenterna då anser att den äldre generationen är mannen som tar hand om 

utlandssemestern kan vara för att uppväxten förr i tiden ser annorlunda ut än idag enligt en 

respondent. Vilket i sin tur kan leda till att det lever kvar traditioner i förhållandet där mannen i 

hushållet är den som har mer makt över exempelvis valet av utlandssemester, både medvetet eller 

omedvetet. Det framkom i undersökningen att respondenterna trodde att den yngre generationen 

vid valet av utlandssemester var mer jämt fördelat mellan mannen och kvinnan i hushållet. 

Utifrån svaren har det inte visat på att det är några generationsskillnader, förutom i det fall då en 

respondent inte har samma kunskap om internet än hennes man. Teorin nämner att det inte finns 

några skillnader mellan yngre och äldre generation när det gäller jämställdhet (Rothstein 2012). 

Vilket i sin tur tyder på att empirin och teorin stämmer överens. 
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6. Slutsats 

En kvinna som inte var helt nöjd med bokningsprocessen var en respondent som tjänade mer än 

mannen och la ner mest tid på bokningsprocessen i jämförelse med sin man. Betalningen var 

jämt fördelat via ett sparkonto, men hon önskade att mannen skulle vara med delaktig i 

processen. I det fall kan man tänka sig att den som tjänar mest tar hand om bokning och 

bestämmer mer. Eftersom respondenten tjänade mer pengar än sin man. Det visar i sin tur att det 

i alla fall i heterosexuella förhållanden inte behöver vara mannen som tjänar mest pengar. I 

respondentens situation rörde det sig om att hennes man inte ville vara lika delaktig som hon 

önskade att han skulle vara. Det tyder i sin tur på att även om ena personen tjänar mer än den 

andre, påverkar inte bokningsprocessen.  

 

Det som hade kunnat göra är att i empirin fråga respondenterna hur mycket löneskillnaderna var, 

för att i sin tur kunna jämföra förhållanden där löneskillnaderna är stora och i andra små. Det 

hade kunnat leda till bortfall vid val av den frågan, då det speciellt hade kunnat uppfattas känsligt 

att svara på vad den andre partnern i förhållande tjänar. Vidare hade urvalsgruppen även kunnat 

bestå utav förhållanden där mannen och kvinnan inte i alla fall har ett gemensamt 

konto/sparkonto. På så sätt hade man kunnat se om det är en skillnad eller en likhet med par 

som inte delar på sin ekonomi.  

 

Kvinnans kvalité framkommer från litteraturen vara lägre än mannens kvalité inom arbetet, samt 

kvinnan lägger mer tid i hushållet och på barnen (Santero-Sanchez et al. 2015). Vidare forskning 

kan göras för att se om det kan påverka bokning av utlandssemester. Det vill säga om kvinnan tar 

hand om bokningen när hon är hemma med barnen, då hon spenderar mer tid än mannen i 

hushållet.  

 

Kvinnan och mannen har samma möjligheter och erbjuds jämställdhet, ändå är det inte jämställt. 

Mannens inkomst ökar och kvinnans minska när dem bildar familj och behöver ta föräldraledigt 

(Rothstein 2012).  Det kan leda till att kvinnan tar an sig positionen av valet av utlandssemester 

då hon redan sen innan fått ha hand om hushållet mer än mannen. Det har visat sig i empirin att 

fallet inte är sådant. 

 

Även om teorin visar på att en traditionell arbetsfördelning ökar när en man och kvinna får barn i 

ett heterosexuellt förhållande (Rothstein 2012) (Alsarve & Boye 2012) visade det sig att i empirin 

att det inte blev några skillnader i bokningsprocessen och vem som avgör valet av semester, när 
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barnen flyttat ut. I empirin hade man kunnat göra vidare undersökningar på om det såg 

annorlunda ut innan paren fick barn, då frågor endast ställt i förhållande till när paren hade barn. 

Två av intervjupersonerna som inte hade barn bestämde lika mycket som sin man, men det 

gjorde även kvinnorna som hade barn. Utifrån det kan man anta att bokningsprocessen och 

avgörande valet av utlandssemestern inte påverkas om eller när man har fått barn.  

 

Den traditionella och normativa synen hos kvinnor (Rothstein 2012) som ofta uppstår när ett par 

får sitt barn och i sin tur leder till en traditionell fördelning av jobb och hushåll (Alsarve & Boye 

2012). Kan ha en effekt på hur fördelningen ser ut i förhållandet vid valet av utlandssemester är 

en tanke som väckts i uppsatsen. Även om respondenterna tycker och tänker att det är jämställt i 

sitt förhållande, kan deras svar eventuellt inte vara helt ärliga (behöver inte vara att de svarat 

oärligt medvetet), då det är många personliga frågor.  

 

Traditionella och normativa synen hos kvinnan kan även vara något som man inte ser i 

förhållandet, för att det exempelvis är en syn man blivit uppväxt med. Det är så normalt att det i 

den bemärkelsen blir osynligt. Får man bort den synen kanske det underlättar att alla i hushållet 

med ej hemmavarande barn tar hand om allting tillsammans, även vid bokning av 

utlandssemester. Det man inte får bortse är att visar det sig i respondenternas fall eller i andra 

kvinnor och mäns liv att det finns en mer traditionell och normativ syn på kvinnan. Behöver det i 

sin tur inte betyda att paret vill ändra på det.  

 

Även om litteratur och statistik visar på att det är ojämnställt mellan män och kvinnor, har det i 

uppsatsen visat sig att det inte till stor del påverkar vem i förhållandet som bestämmer val av 

utlandssemester, samt tar hand mer om bokningen och betalningen. Utifrån intervjuerna har det 

framstått att hela bokningsprocessen är i stort sätt jämt fördelat mellan mannen och kvinnan. I 

ett fall i intervjun bokade inte kvinnan, det framstod inte ha med löneskillnaden att göra utan 

okunskap om internet. I ett annat fall bokade kvinnan mer, det framstod inte heller ha med 

löneskillnad att göra, utan ointresse utav mannen. 

 

Utifrån teorin kan man se att internet är en stor del vid bokning av semester. Det framkommer 

även att sökningsprocessen som sker på internet spelar en stor roll vid semester. Enligt en 

respondent hade mannen mer kunskap om internet vilket i sin tur ledde till att mannen i hushållet 

hade hand om bokningen och betalningen av utlandssemester mer. Som i sin tur kan leda till hur 
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jämställdheten ser ut i förhållande då kvinnan inte fått tillräckligt med kunskap om internet som 

sin man. 

 

 Löneskillnader som finns mellan mannen och kvinnan (Statistik 2016) samt att kvinnor jobbar 

mer deltid och har med lågavlönade jobb (Rothstein 2012) behöver inte vara en utlösande faktor 

till vem som avgör valet av utlandssemester.  

 

Teorin visar på att det finns en ojämn arbetsfördelning samt löneskillnader mellan mannen och 

kvinnan (Wiman 2014) men det tyder inte utifrån empirin att kvinnorna bestämmer mindre när 

det gäller val av utlandssemestern. Det kan finnas andra faktorer som spelar in, exempelvis som 

kunskap om internet som tidigare nämnt.  

 

Även om undersökningen inte tyder på att varken mannen eller kvinnan bestämmer mer vid val 

av utlandssemester, kan man vara kritisk då endast sex kvinnor intervjuas. En vidare 

undersökning hade kunnat utföras, för att se om det finns skillnader beroende på traditioner, 

normer, internet kunskap, djupare intervjuer om generationsskillnader och andra faktorer som 

eventuellt kan påverka om någon bestämmer mer vid val av utlandssemester.  

 

Eftersom en avgränsning gjorts och endast kvinnor blivit intervjuade kan det leda till att resultatet 

blivit annorlunda om hälften av respondenterna varit män. Eftersom männen består av 50 % av 

förhållandet hade det kunnats intervjua dem med. Om en intervju hade gjorts med männen hade 

det kunnat jämföra liknelser och skillnader i båda könens svar. Vidare forskning bör därför vid 

intresse göras med exempelvis kvinnornas män.  

 

Även om det skulle visa sig i vidare forskning att en kvinnlig respondent har en man som tjänar 

mer och brukar avgöra valet att utlandssemester behöver det i sig inte vara beroende av 

jämställdhets frågan. Det kan vara allt från en tillfällighet, ett intresse eller en bekvämlighet paret 

kommit överens över.  

 

Sammanfattningsvis utifrån teori och empiri existerar det löneskillnader samt en ojämn 

arbetsfördelning mellan män och kvinnor men troligen inte påverkar bokningsprocessen. Som 

svar på frågeställningen så har inkomsten samt hushållsfördelningen ingen påverkan på hur 

betalnings- och bokningsprocessen ser ut i ett heterosexuellt förhållande i sydvästra Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Hej!  

 

Våra namn är Malin Olsson och Sofie Forsberg. Vi läser andra året på turismprogrammet på 

Karlstad Universitet. Vi arbetar just nu med vår B-uppsats och i det här arbetet skall jämställdhet 

diskuteras och en undersökning ska utföras för att ta reda på hur bokningen och valet av en 

utlandssemester går till i ett heterosexuellt förhållande med ej hemmavarande barn.  

 

Undersökningen kommer vara helt anonym och de frågor man inte vill svara på behöver man 

inte. Allting är frivilligt! 

 

Tack vare era svar kommer vårt arbete underlättas.  

 

Här kommer en liten definitionslista:  

 

-Destination = Plats dit ni reser (exempelvis Danmark, Paris, Berlin, Bangkok etcetera) 

- Primära mål = Huvudsakliga anledning till vad ni skall göra på platsen ni reser till 

- Förhållande med ej hemmavarande barn = Ett par som har utflyttade barn eller inga barn. 

 

 Vilket kön definierar du dig som? 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Är du gift? 

 

 Har du barn som bor med er, som flyttat ut eller har du inga barn? 

 

 Vem i hushållet har högst inkomst? Om ni gått i pension, vem hade högst inkomst innan 

pensionen? 

 



 

 
 

 När du jobbade/jobbar (om du jobbat) hur mycket jobbade du? Utgå ifrån tiden efter 

barnen flyttat hemifrån i fall att ni haft barn? 

 

- Om du jobbar/jobbade hur mycket var det? Det vill säga, heltid, deltid, extra eller 

timanställd exempelvis?  

 

 När din man jobbade/jobbar (om han jobbat) hur mycket jobbade han? Utgå ifrån tiden 

efter barnen flyttat hemifrån i fall att ni haft barn? 

 

- Om din man jobbar/jobbade hur mycket var det? Det vill säga, heltid, deltid, extra eller 

timanställd exempelvis?  

 

 Om du och din man skall åka ensamma utomlands på semester, hur lång tid innan börjar 

ni planera semestern? Utgå ifrån när era barn flyttat ut, om ni har barn. 

 

 Hur går bokningsprocessen till? Det vill säga, går ni till en resebyrå eller bokar ni resan via 

exempelvis internet? 

 

 Vad är ert primära mål när ni åker utomlands? Det vill säga, hälsar ni på släkt/vänner, 

affärsresor eller vanliga semesterresor så som exempelvis sol och bad samt kultur? 

 

- Är det primära målet samma varje gång ni åker utomlands? Det vill säga att ni exempelvis 

endast hälsar på släkt/vänner varje gång ni åker. 

 

 Reser ni till samma destination när ni åker utomlands eller åker ni till olika destinationer? 

 

- Brukar ni både resa till destinationer ni varit på tidigare och nya destinationer?  

 

 Hur kommer ni fram till att ni vill resa dit ni skall resa? Är det tips från vänner 

exempelvis, tidningsartiklar, reklam, sociala medier, rabatter etcetera? 

 

 Vem av er lägger ner mest tid på att hitta rese destinationer utomlands? 

 



 

 
 

 Vem av er de senaste två gångerna bestämde destinationen?  

 

- Hur kommer det sig att den personen bestämde destinationen? Det vill säga hade den av 

er mest kunskap om destinationen, blivit tipsad, var mest intresserad, hittar enklast resor 

etcetera? 

 

- Ville den andre personen boka destinationen lika mycket eller föredrog personen ett 

annan destination?  

 

- Om personen föredrog en annan destination, skall ni åka dit vid senare tillfälle eller blev 

destinationen utesluten helt? 

 

 Vem av er har bokat de senaste två utlandsresorna? 

 

- Vem av er brukar boka utlandsresor överlag? 

 

 Om du inte brukar boka utlandsresorna överlag, vill du boka? 

 

- Om ja, vad är anledningen till att du inte gör det? 

 

- Om nej, vad är anledningen till att du inte vill det? Exempelvis inget intresse, tycker det är 

svårt etcetera. 

 

 Betalar båda utlandsresan de senaste två gångerna?  

 

- Om ja, hur ser uppdelningen ut av betalningen? Det vill säga betalar någon av er mer eller 

mindre? I så fall vem? Eller har ni ett delat bankkonto? 

 

- Om nej, vem är det som står för betalningen? 

 

- Finns det en anledning varför ni delar upp betalningen eller att en person betalar hela 

beloppet? 

 

- Om det finns en anledning, vad är den? 



 

 
 

 

 Brukar betalningen av utlandsresor se likadant ut under varje tillfälle? 

 

 Hur skulle du vilja att bokningen och betalningen av era utlandsresor se ut? Det vill säga 

exempelvis att om du inte idag bokar resan vill du i framtiden boka resan, eller är du nöjd 

med hur det är för tillfället? 

 

 Har du några egna tankar eller övriga synpunkter du vill lyfta fram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

 Hur tror du att generationsskillnader kan påverka vem som bestämmer val av 

utlandssemester? 

 

 Vad innebär jämställdhet för dig? 

 

 Vad innebär jämställdhet på jobbet för dig? 

 

 Vad innebär jämställdhet i hemmet för dig? 

 

 Hur tror du att lika löner mellan dig och din man hade påverkat er bokningsprocess och 

betalning av resa? 

 

 Hur tror du att lika löner mellan dig och din man hade påverkat jämställdheten i ert 

förhållande? 

 

 Varför tror du att din man har mer kunskap om internet än dig? (fråga endast ställd till 

Britt-Marie) 

 

 När barnen bodde hemma, hur såg boknings och betalningsprocessen ut då? (fråga ställd 

till alla utan Sonja och Sandra som ej har barn) 

 

 Vem i ert förhållande bokar utlandssemester och varför tror du att det är så? 

 

 

 

 
 


