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Frigjorda karriärister väljer familjelivet  
  
En ny typ av välutbildad kvinna har upptäckt hemligheten med ett lyckligt äktenskap – att 
välja att stanna hemma i stället för att välja karriären.  
Fenomenet där mammor föredrar den modell där mannen är huvudsaklig 
familjeförsörjare har identifierats av amerikanska sociologer, och vinner nu fotfäste i 
Storbritannien.  
  
Till skillnad från 1950-talets hemmafruar, som hade få valmöjligheter förutom att 
uppfostra barn och fungera som navet i hemmet, bygger den nya generationen kvinnor 
vidare på framstegen inom feministrörelsen, för att kunna fastställa en optimal livsstil.  
 
Kvinnorna kommer i huvudsak från medelklassen och har yngre barn. De ser sig själva 
som ”hemmamammor” och menar att deras huvudansvar är att uppfostra barnen – 
hushållsarbetet har lägre prioritet.  
 
Bland dessa kvinnor finns de som givit upp sina arbeten helt och hållet, men även de som 
tagit en längre paus i karriären, för att vara med barnen under deras uppväxttid.  
 
Enligt forskare från University of Virginia beskriver 52 % av moderna hemmamammor 
att de är ”mycket lyckliga” i sina äktenskap, jämfört med 41 % av arbetande kvinnor.  
 
Andra viktiga ingredienser i ett lyckligt äktenskap är en omsorgsfull och emotionellt 
lyhörd man, en känsla av rättvisa i relationen och ett livslångt engagemang till själva 
äktenskapet som företeelse.  
 
Kvinnor som besöker kyrkan tillsammans med sina män uppger också att de är lyckligare 
än de som inte gör det, enligt studien som baseras på svar från över 5 000 par.  
 
”Progressiva kvinnor med barn hemma känner att det är ett legitimt val,” säger Brad 
Wilcox, medförfattare till rapporten som publicerats i tidskriften Social Forces.  
 
I en andra studie som ännu inte publicerats fann Wilcox att även gifta kvinnor som 
beskrev sig själva som feminister sade att de var lyckligare när de var hemma för att 
uppfostra barnen. Forskningen visar att upplevelsen av rättvisa ses som avgörande, men 
detta betyder inte att man behöver dela hushållsgöromålen på mitten.  
 
I de flesta äktenskap utför kvinnan dubbelt så mycket hushållsarbete som mannen, men 
endast 30 % av kvinnorna i studien ansåg att deras relation var orättvis.  
 



”De tenderar att tänka att läget är rättvist, antingen på grund av att mannen har ansvaret 
för att förtjäna hushållets pengar och/eller för att han tar hand om bilen eller andra 
uppgifter i hushållet,” säger Wilcox.  
 
Skilsmässorna i Storbritannien nådde sin högsta nivå år 2004 (det senaste år där siffror 
finns tillgängliga). Det finns par som följer Jessica Renisons exempel – hon kallar sig 
själv för en ”frigjord” mamma.  
 
Renison, 33, arbetade tidigare som engelsklärare i Potters Bar, Hertfordshire, men har 
valt att stanna hemma med sin 16 månaders son George, medan hennes man Mark 
fortsätter arbeta som fysiklärare.  
 
”Jag känner absolut att en kvinna har rätt att arbeta om det är vad som är rätt för hennes 
familj,” säger Renison. ”Men jag är lyckligare nu än om jag hade arbetat. Om du arbetar 
kan du slitas mellan ditt professionella liv och hemmet.  
 
”Det är ett svårt val att göra rent ekonomiskt, men jag känner mig frigjord.”  
 
Kirsty Robeson, 32, från Wolsingham, County Durham, gav upp sitt arbete som 
finansrådgivare för att vara med sina döttrar, tre respektive fem år gamla.  
 
”Om ditt huvud är helt upptaget med andra saker och du inte lägger någon energi på ditt 
äktenskap så kan det gå snett,” säger Robeson. ”Simon, min make, spelar en viktig roll 
rent emotionellt i allt som händer i hemmet, och allt som har att göra med hushållet.”  
 
Studien från University of Virginia har dock också fått kritik. Claire Fox, chef för 
Institute of Ideas i London, säger så här: ”Ett äktenskap är oftast lyckligast när det finns 
engagemang mellan det gifta paret och omvärlden. Om relationerna med den yttre 
världen begränsar sig till barngruppen, TV-tittande och strykning så finns klara 
begränsningar.” 


