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Abstrakt  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor upplever arbetsfördelningen mellan 

könen i hemmet. Vårt mål är att skapa en förståelse samt belysa hur sju unga kvinnor som 

lever i en samborelation upplever den könsrelaterade fördelningen vad gäller hushållssysslor i 

de svenska hemmen idag. För att besvara studiens syfte använde vi oss av en kvalitativ metod 

där vi utgick från hermeneutiken som metodansats. Vi utförde sju semistrukturerade 

intervjuer, i syfte att fånga upp och beröra kvinnornas upplevelser och erfarenheter. 

Materialet vi fick ut av intervjuerna analyserades med begrepp som Individualisering (Beck), 

Första och Andra skiftet (Hochschild), Habitus (Bourdieu) samt Det andra könet (de 

Beauvoir). Studiens resultat visar att majoriteten av kvinnorna upplever att de utför mer 

hemarbete än sin partner. Vi kunde utläsa att kvinnorna har utformat olika strategier i syfte att 

få sin partner att utföra mer hushållssysslor, något som i våra ögon innebär att de får ta rollen 

som ”projektledare” i många fall. Resultatet indikerar även på att det finns en kluvenhet 

mellan en ny medvetenhet och gamla förhållanden, vilket hos kvinnorna har skapat såväl nya 

förväntningar som önskningar på situationen i hemmet. Detta är bland annat ett svar på 

framväxten av ett mer individualiserat samhälle där jämställdhetsfrågor står allt mer i fokus.  

Nyckelord: Individualism, jämställdhet, hushållsarbete, arbetsfördelning, genus, habitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to highlight how women experience the division of labour at 

home between genders. Our goal is to create an understanding as well as illustrate how young 

women living in a co-relationship experience the gender-related distribution of domestic 

household chores in Swedish homes today. In order to answer the study's purpose, we used a 

qualitative method where we went from hermeneutics as a method. We conducted seven 

semi-structured interviews in order to capture and touch the women's experiences and 

experiences. The material we received from the interviews was analyzed with concepts such 

as Individualization (Beck), First and Second Shift (Hochschild), Habitus (Bourdieu) and The 

Second Sex (de Beauvoir). The study's findings show that the majority of women feel that 

they are doing more housework than their partner. We could state that women have designed 

different strategies to make their partners perform more household chores, which in our eyes 

means that they can take the role of "project manager" in many cases. The result also 

indicates that there is a gap between a new awareness and old conditions, which in women 

has created new expectations as well as the wishes of the home situation. This is, among 

other things, a response to the emergence of a more individualized society where equality 

issues are increasingly in focus. 

Keywords: Individualism, gender equality, household work, division of labor, gender, 

habitus 
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1. Inledning  
Vi går mot ett alltmer individualiserat samhälle med nya förväntningar och nya krav på den 

enskilda individen, inte minst i hemmet. Man förväntas följa med i förändringar men ändå 

lever tanken om traditionella roller kvar, inte minst för kvinnan. Hur nya politiska 

målsättningar om jämställdhet tycks vara självklara i teorin, avspeglas inte alltid i praktiken. 

Vad gör den individuella friheten med synen på könsroller och hur förhåller sig kvinnan till 

de krav hon ställs inför? I en artikel från SVT Nyheter (2018) uttalar sig Sandra Lindström, 

psykolog och föreläsare, om de stora skillnader som fortfarande lever kvar mellan män och 

kvinnor i hemmet. Statistiken visar på att det idag 2018 fortfarande är kvinnor som generellt 

utför mer hushållsarbete jämfört med sina män, en timme mer om dagen för att vara exakt. 

”Vi lever inte jämställt” menar hon, trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder 

(SVT, 2018).  

Enligt Lindström beror den ojämna fördelningen av hemarbete på att det är olika måttstockar 

för kvinnor och män, vilket gör att män ofta får beröm för små insatser medan det för kvinnor 

tas förgivet. Hon menar vidare att dessa måttstockar gör att vi pratar som att vi är jämställda, 

och att detta blir ett hinder för att faktiskt jobba med förändring. Jämställdhet är inte ett mål 

som man kan bocka av, menar hon, utan bör istället betraktas som något vi aktivt gör (SVT, 

2018).  

Hur bör kvinnan tillgodose sin roll i dagens individualiserade samhälle? Det individuella 

valet som definieras som frihet har ett högt pris där den ständiga föränderligheten förutsätter 

att människan ska kunna anpassa sig efter samhället. Men hur går det egentligen till när man 

bryter gamla mönster? Ökad jämställdhet innebär konflikter mellan olika mål där 

maktrelationer blir tydliga och där strategier för att möta motstånd blir viktiga att finna 

kunskap om. Samtidigt som dessa konflikter kan generera en vilja till förändring så kan det 

även tvinga fram känslor av maktlöshet samt rädsla. Hur avspeglar sig detta i hemmet och hur 

djupt rotade är faktiskt traditionella könsroller i försöken att omsätta jämställdhet från teori 

till praktik?  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med föreliggande studie är att belysa hur sju unga kvinnor upplever arbetsfördelningen 

mellan könen i de svenska hemmen idag. Detta för att vi idag går mot ett mer individualiserat 
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samhälle där krav och förväntningar inte längre är självklara vad gäller hur hushållsarbetet 

ska fördelas mellan könen. Traditionella könsroller ifrågasätts och ett nytt genustänk bidrar 

till att tanken om ett jämställt hem definieras olika av alla. Vi anser det således vara av stort 

intresse att utreda kvinnors syn på denna arbetsfördelning, det vill säga heterosexuella 

kvinnor i åldrarna 20 – 30 år med svensk bakgrund och som lever i en samborelation i 

centrala Halmstad. Vår ambition är att fånga upp kvinnornas beskrivningar av hur de 

upplever arbetsfördelningen i hemmet såväl under sin barndom som i sitt nuvarande hem, 

skillnader i hur de har haft det tidigare och hur de vill ha det nu samt deras förväntningar och 

önskningar om ett jämställt hem. Studiens problematik återspeglas i programmets centrala 

teman, livsvillkor och makt, genom att kvinnors vardagsliv sätts i fokus med beskrivningar av 

hur de förhåller sig till könsroller vilket är en maktaspekt i sig.  

Vår frågeställning lyder som följande:  

x Hur upplever unga kvinnor arbetsfördelningen mellan könen i hemmet ur en 

jämställdhetskontext?  

 

1.3 Avgränsningar  
Den grupp vi vill undersöka i denna studie inbegriper heterosexuella kvinnor i åldrarna 20 – 

30 år. Samtliga lever i en samborelation och bor i centrala Halmstad. De har en medelinkomst 

samt svensk bakgrund. Varför vi väljer att rikta oss till denna grupp kvinnor beror delvis på 

att vi vill avgränsa oss till en så homogen grupp som möjligt, i syfte att lättare kunna dra 

slutsatser och analysera vårt material utifrån kvinnornas lika förutsättningar. Vi finner det 

även viktigt och intressant att studera unga kvinnors perspektiv eftersom att vi själva kan 

relatera till den problematik vi har i avsikt att studera. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning  
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis en kort bakgrund gällande kvinnliga och manliga 

förväntningar i relation till hushållssysslor samt dess historia över tid. Vidare följer ett 

avsnitt om tidigare gjord forskning där vi presenterar fem vetenskapliga artiklar, och 

slutligen en sammanfattning om artiklarnas kopplingar samt relevans för vår studie.  
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2.1 Bakgrund - klyfta mellan idealet och praktiken   
I artikeln "Vår jämställdhet kräver att vi är lika" hanterar Joanna Rose hur könsrollerna 

avspeglar sig i köket. Med hjälp av Carin Holmbergs doktorsavhandling i sociologi, Det 

kallas kärlek (1993), skapas bilden av hur makt utövas av män både i hemmet och utanför ur 

en jämställdhetskontext. Den dolda könsordningen bygger Holmberg på kommande 

påståenden: "Han ser inte att det är rörigt, att det behöver städas, medan hon är tjatig och 

ställer krav på ordning. Han har aldrig lärt sig städa, han är som han är. Hon antas ha kunskap 

om städning, oberoende av om hon någonsin tidigare har behövt göra det själv eller inte. Hon 

har en kompetens som han saknar. Ändå blir problemet hennes tjat, inte att han låter bli att 

vara med i hemarbetet" (Rose 2005). Rose och Holmberg är överens om att detta är orsaken 

till att det uppstår en klyfta mellan idealet och praktiken. Trots att paren formellt är jämställda 

visar Holmberg att kvinnan fortfarande är underordnad mannen och har att göra med hur de 

uppfattar sig själva som kvinnor och män.  

Då det inte längre är legitimt att motivera sina handlingar med könsbaserade argument menar 

Holmberg att det idag handlar om vem man är som individ, inte vilken könstillhörighet man 

har. Det verkar lättare för kvinnor att anta mansrollen än tvärtom. Då det finns symboliska 

barriärer är det svårt att tvinga mannen till en kvinnlig föreställning om hur det ska vara i 

bostaden, eftersom hemmet är så hårt bundet till kvinnliga normer som män inte kan eller vill 

identifiera sig med. Föreställningar om manligt och kvinnligt är så djupt rotade i vår kultur att 

en viktig del av förändringen blir att definiera om hushållsarbetet för att se det på ett nytt sätt.  

Rent historiskt måste man söka efter rötterna till det individualiserade samhället vi har idag. 

Den allmänna moderniseringsprocessen med individualism och kvinnofrigörelse som pågått 

sedan 1700-talet med nutida förställning om att kvinnors plats alltid har varit vid spisen är 

inte helt sann. Kvinnor ska upptill hushållsarbetet och barnen alltid ha förvärvsarbetat men 

arbetet har varit osynligt eftersom statistiken är byggd på en manlig norm. Ända in på 1930-

talet ägnade sig exempelvis gifta bondfruar mer tid till jordbruksarbete än vad som betraktas 

som heltidsarbete idag. Först på 1960-talet gick kvinnorna ut på arbetsmarknaden och 

familjepolitiken påverkades starkt där en framväxande jämställdsideologi uppkom. Det 

uppstår ett glapp som blir för stort mellan det man lärt sig att man måste och det man 

egentligen vill, vilket väcker en rädsla för kvinnor att inte räcka till på många plan (Rose 

2005).  
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2.2 Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning kring ämnet vi studerat. Vi har läst 

studier om jämställdhet utifrån maktförhållanden i familjen. För att berika vår kunskap 

ytterligare har vi läst om hur strategier och organisering är en bidragande faktor till hur 

manligt och kvinnligt förverkligas och skapas där förväntningar spelar roll.  

 

2.2.1 Att ha flexibilitet och att vara flexibel ur en maktaspekt 

I tidskrift för Genusvetenskap ifrågasätter Lisbeth Bekkengen, arbetslivsforskare vid 

Karlstads universitet, i artikeln Män som pappor och kvinnor som föräldrar, varför män inte 

använder sina möjligheter till föräldraledighet och om orsakerna kan härledas till 

maktförhållanden i familjen. I vårt samhälle förväntas såväl kvinnor som män att kunna 

försörja sig. Samtidigt tar de flesta män och kvinnor för givet att mäns föräldraledighet ska 

vara frivillig. Det har även framkommit att mäns motiv till föräldraledighet i huvudsak 

handlar om egna önskemål och behov. Män tenderar att planera och förlägga sin 

föräldraledighet på en lämplig årstid och vid en lämplig tid i förhållande till barnets ålder. 

Syftet med föräldraledigheten är att ha mysigt och roligt med barnet. En kvinna har inte 

samma valfrihet, utan föräldraledigheten sker på helt andra villkor. När män inte vill, kan 

eller vågar förutsätter de att kvinnor är föräldralediga. Kvinnors anpassning till mäns valfrihet 

innebär att kvinnor har huvudansvaret, medan män genom sin valfrihet har rättigheter. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors föräldraledighet får därmed sin förklaring i den 

avgörande skillnaden mellan moderskap och faderskap, vilket kan uttryckas som att kvinnor 

är "föräldrar" medan män är "pappor". När en "förälder" tar föräldraledigt är valmöjligheterna 

få och syftet är att vårda barnet och ta hand om alla de kringsysslor som föräldraskapet 

medför. En "pappa" kan däremot ta föräldraledigt när det är lämpligt för honom själv och för 

arbetsgivaren. Kvinnor som "föräldrar" och män som "pappor" är ett resultat av könens olika 

positioner i den sociala könsrelationen. Positionerna produceras och reproduceras av att män 

har valfrihet i sin överordnade position, medan kvinnor anpassar sig i sin underordnade 

position.  

Vidare beskriver Bakkengen att det finns en avgörande skillnad mellan att ha flexibilitet och 

att vara flexibel. Dessa två skilda typer av flexibilitet står i en nödvändig relation till 

varandra. Om någon ska kunna ha flexibilitet, förutsätter det att någon är flexibel. 

Flexibiliteten kan därmed kopplas till maktstrukturer som består av under- och överordning. 
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Att ha flexibilitet innebär att ha valfrihet i en överordnad position, medan att vara flexibel 

betyder att man anpassar sig i en underordnad position. Flexibiliteten bygger därför på en 

relation mellan valfrihet och anpassning som direkt kan kopplas till den sociala 

könsmaktstrukturen, vilken är av intresse att studera i föreliggande studie (Bakkengen 1999).   

 

2.2.2 Attityder som skapar problem 

En annan artikel i tidskrift för genusvetenskap som tar upp aspekter av maktförhållanden i 

familjen är De nya fäderna: Om pappaledighet, jämställdhet och nya maskulina positioner, 

skriven av Dr Roger Klinth som verkar inom institutionen för Beteendevetenskap och 

Lärande samt Prof. Thomas Johansson inom institutionen för Kultur Estetik och Medier. 

Förutom föräldraledighet läggs även fokus på områden som genus och jämställdhet.  

Författarna inleder med att förklara hur olika normbilder av mannen har sett ut genom tiden, 

och hur dessa bilder ständigt förändras. Ända sedan 1960-talet har det funnits en 

jämställdhetsdebatt och ett ifrågasättande av traditionella könsroller i Sverige, och 1968 

formulerade den svenska regeringen en principdeklaration som utgick från att även män bör 

"utbildas och uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för föräldraskapet och tilldelas samma 

rättigheter och förpliktelser som kvinnor" (Klinth & Johansson 2007 s. 144). Det fanns alltså 

en politisk vision om en ny omsorgsorienterad manlighet, den "nye" mannen, vilken dels gick 

ut på att stärka kvinnors position i yrkes- och samhällslivet och dels på att stärka männens 

ansvar för hem och barn (Klinth & Johansson 2007 s. 145).  

Något som infördes i och med ambitionen att förändra mäns attityder och förhållningssätt till 

hemarbete och barnavård var den föräldraförsäkring som gav även män rätt till betald 

föräldraledighet. Trots de jämställdhetspolitiska visionerna fanns det dock fortfarande en 

ovilja från männens håll att använda sin rätt till föräldraledighet, något som har definierats 

som ett attitydproblem och som bidrog till att en mängd kampanjer och andra 

attitydpåverkande insatser genomfördes för att komma till rätta med problemet. I dessa 

kampanjer fick man se representationer av den nya svenska pappan, hur de agerar i olika 

vardagssituationer och där de berättar om föräldraskapets glädjeämnen. Trots att det är svårt 

att bedöma i vilken mån dessa kampanjer gav önskat resultat så är det uppenbart att den nye 

jämställde mannen som idé och moraliskt rättesnöre lever starkt. På så sätt har kampanjerna 

för pappaledighet alstrat bilden av denne man, det vill säga hur han bör se ut, tänka, handla 

osv. (Klinth & Johansson 2007 s. 145).  
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Vad gäller dagens rådande situation visar artikeln att män tar en större del av ansvaret för 

barn och hem samt att yrkesarbetet inte värderas lika högt som tidigare. Men även om kravet 

på mannen att vara familjens primära försörjare har tonats ned visar statistiska 

undersökningar att män fortfarande utför mindre hushållsarbete och ägnar mindre tid åt 

barnen än vad mödrarna gör. Det är alltså fortfarande kvinnor som har huvudansvaret för 

såväl hemarbete som barnavård medan män tenderar att delta i de ”roliga” delarna av 

föräldraskapet (Klinth & Johansson 2007 s. 147).  

 

2.2.3 Vad är jämställdhet?   

Åsa Carlson, docent i praktisk filosofi undervisar i genusvetenskap vid Högskolan i Gävle har 

skrivit artikeln Jämställdhet, vad är det? En analys av begreppet jämställdhet i offentliga 

dokument om skola, utbildning och arbete. Carlsson tar sig an den stora frågan om vad 

jämställdhet är med hjälp av att tolka läroplaner och andra dokument med avseende på 

jämställdhet. Syftet med artikeln är att undersöka huruvida jämställdhet i kontexten 

utbildning, skola och arbetsmarknad är sammanhängande och empiriskt användbart. Carlsson 

beskriver att könen är formellt jämställda i Sverige där regeringens övergripande 

jämställdhetsmål är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv” (Carlsson 2017 s.2). Detta mål är uppdelat i fyra delmål varav det andra, ekonomisk 

jämställdhet, rör utbildning och arbetsmarknad. Målet lyder ”Kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut” (Carlsson 2017 s.2) liksom att kvinnor och män ska ha lika 

livschanser. Lagar, förordningar och andra bestämmelser som finns om jämställdhet handlar 

om att män och kvinnor ska kunna utveckla sin fulla potential utan att hindras av traditionella 

könsnormer. 

Carlsson beskriver att målet att nå jämställdhet är uppnått när könen har samma möjligheter. 

Det vill säga när individen kan utveckla sina förmågor och intressen samt välja utbildning 

och karriär, utan att hindras av traditionella könsnormer, könsmönster, könsroller eller 

könsstereotyper. Carlsson finner följande samband om jämställdhet; jämställdhet definieras 

som samma möjligheter för könen att utveckla förmågor och intressen, välja och genomgå en 

utbildning samt göra karriär. Ett begreppsligt villkor för att könen ska ha samma möjligheter 

är att individens val inte begränsas av traditionella könsnormer. Traditionella könsnormer 

menar Carlsson hindrar jämställdhet. Samma möjligheter anses därför kräva att synen på 

utbildningar och yrken avkönas, så att till exempel byggnadsarbetare inte framstår som ett 
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manligt yrke. Kvinnor och män ska välja mellan könsneutrala alternativ och ha samma 

chanser att lyckas med sina val (Carlsson 2017). 

Slutligen beskriver Carlsson att kvinnor och män ska kunna välja utbildning och karriär utan 

inflytande av traditionella könsnormer men ändå antas traditionella könsnormer hindra 

förverkligandet av den egna individen. Det jämställdhetsbegrepp som dominerar i kontexten 

skola och utbildning innefattar antagandet att könen i princip är likdana samtidigt som 

individen formas av sin sociala och historiska kontext. Kvinnor och män ska kunna välja 

utbildning och karriär utan inflytande av traditionella könsnormer, även om vi gör denna 

enkla poäng finns det problem menar Carlsson (Carlsson 2017).  

 

2.2.4 Konflikter mellan olika mål  

I och med motstånd är en artikel i tidskrift för Genusvetenskap (Linghag m.fl. 2016) som 

grundar sig på ett interaktivt forskningsprojekt där relationer mellan makt, motstånd och 

strategier i jämställdhets- och mångfaldsarbete står i fokus. Författarna ger här en djupare 

kunskap om hur vanligt det är med upplevelser av motstånd i arbetet med att integrera 

jämställdhet och mångfald i en organisation. De bygger sin studie på grupper av anställda 

inom kommuner, landsting och statliga myndigheter vilka de har följt under en tvåårsperiod. 

Deltagarna har ansvar för att driva jämställdhets- och mångfaldsarbete i sina organisationer 

och är anledningen till att de deltog i studien (Linghag m.fl. 2016 s. 9).  

Jämställdhetsarbete är ett komplext förändringsarbete som kräver uppmärksamhet på makt, 

intressen och handlingsutrymmen, något som innefattar konflikter, dilemman och svårigheter. 

I ett sådant förändringsarbete, som inbegriper såväl motstånd som strategier för att möta detta 

motstånd, menar författarna att det framkommer en dubbelhet. Samtidigt som de beskriver 

arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor som stimulerande och grundat i en engagerad 

vilja till förändring av maktrelationer, så finns det även beskrivningar av arbetet som slitsamt, 

då det blir föremål för kritik samt ifrågasättande. Detta motstånd, som gör maktrelationer 

tydliga och därmed möjliga att utmana, kan på så sätt tolkas som att arbetet ger verkan, men 

även ge upphov till känslor av maktlöshet och en rädsla som tvingar fram försiktighet i 

arbetet (Linghag m.fl. 2016 s. 10).  

Motstånd som fenomen definieras som något som framträder under processer av förändring, 

det vill säga när exempelvis jämställdhet ska implementeras. Förutom att bättre förstå 

motstånd mot jämställdhet menar författarna att det finns ett behov av kunskap om sätt att 
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bemöta motstånd. Vidare i artikeln fortsätter de med att utveckla resonemanget kring några 

studier om motstånd mot jämställdhets- och mångfaldsarbete där forskare visar på att 

motstånd kan komma till uttryck i olika uppfattningar om vad (o)jämställdhet är. De förklarar 

en form av motstånd som till det yttre insinuerar att jämställdhet är ett självfallet och 

gemensamt politiskt mål, men att det inte förverkligas i praktiken. På grund av att 

jämställdhet på så sätt ges olika innehåll begränsar detta förändringar av könsbaserade 

maktrelationer. I en verksamhet innebär det att föreställningar om ”perspektivträngsel” bidrar 

till att jämställdhetsarbetet ned- eller bortprioriteras då det antas konkurrera med andra för 

verksamheten ”viktigare” förpliktelser och uppgifter (Linghag m.fl. 2016 s. 11).  

Avslutningsvis pekar artikeln på, liksom tidigare forskning, att förändringsarbete som syftar 

till ökad jämställdhet och mångfald inom organisationer är ett konfliktfyllt område. Beroende 

på vilket forskningsområde man utgår ifrån verkar det dock finnas olika sätt genom vilka man 

möter motstånd och konflikter på. Att det finns motstånd och konflikt i en organisation 

beskriver man inom organisationsforskning som en naturlig del. Inom feministisk forskning, 

däremot, går det att urskilja tydliga tendenser på att arbetet med jämställdhet och mångfald 

möter motstånd på särskilda vis. Detta för att en sådan typ av förändringsarbete utmanar 

grundläggande maktordningar som är institutionaliserade i organisationer (Linghag m.fl. 

2016 s. 23).  

 

2.2.5 Ekonomiska resurser, kön och manlig dominans 

I artikeln Familjelivets organisering – ekonomiska resurser, kön och manlig dominans 

diskuterar Christine Roman, professor i sociologi, effekter av maktskillnader mellan makar 

och sambor utifrån könsteoretiska perspektiv. Hennes studie behandlar den nya familjetyp 

som växt fram i det moderna samhället och hur dess organisering av såväl den interna 

ekonomin som hushållsarbetet ser ut. För att förklara hur det i vårt samhälle finns flera 

konkurrerande ideologier och diskurser om hur kvinnor och män bör förhålla sig till familj 

och yrkesarbete använder hon sig av ett antal sociologiska teorier och begrepp. Texten är 

uppdelad i olika teman där hon bland annat argumenterar kring resurser och inflytande, 

pengarnas makt, manlig dominans, könets makt mm. Hon redovisar även för ett antal 

djupintervjuer som hon har genomfört med makar och sambor där de har fått svara på frågor 

angående hur nöjda de är med organiseringen av familjelivet (Roman 1999).  
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Roman diskuterar hur den manliga dominansen utspelar sig i organiseringen av familjelivet. 

Då hon mestadels refererat till mäns större tillgång till ekonomiska resurser som potentiella 

äktenskapliga maktresurser, vill hon nu se om männen också utövar denna makt vad gäller 

fördelningen av arbetet. Hennes studier pekar på att männens vilja ofta tycks bli gällande 

bland par som fördelar hushållsarbetet skevt. Hon visar på hur många av kvinnorna som 

deltog i hennes undersökning avstod från att ta upp diskussionen om arbetsfördelningen då de 

redan i förväg anade sina mäns negativa reaktioner. Fortsättningsvis tar Roman upp frågan 

om könets makt där såväl öppna som dolda konflikter går under maktbegrepp som ”maktens 

första” respektive ”andra ansikte”. Ytterligare en maktdimension är den symboliska makten, 

”maktens tredje ansikte”, som hindrar latenta konflikter mellan parter att komma upp till 

ytan. Roman framhåller här betydelsen av att traditionella relationer mellan könen formas av 

en habitus, något som gör att könsarbetsdelning och manlig överordning framträder som 

legitim även för kvinnorna. De symboliska effekterna av könens olika habitus bidrar därför 

många gånger till att, menar Roman, kvinnor medverkar i reproduktionen av en ordning där 

kvinnorna får huvudansvaret för hem och barn och där deras intressen underordnas männens 

intressen (Roman 1999).  

 

2.3 De vetenskapliga artiklarnas relevans  
Sammanfattningsvis ger de vetenskapliga artiklarna en bild av hur det har sett ut historiskt 

gällande könsroller samt hur arbetet med att integrera jämställdhet i samhället överlag är 

något som växer sig större och större. Som läsare får man en övergripande uppfattning om de 

maktaspekter som spelar in och påverkar de könsmakstrukturer som genomsyrat samhället 

sedan en lång tid tillbaka. Christine Roman menar i sin artikel att detta kan handla om såväl 

resurser och inflytande, pengars makt, manlig dominans som könets makt. Artikeln Män som 

pappor och kvinnor som föräldrar förklarar på ett bra sätt hur sociala könsmaktstrukturer ter 

sig i familjen med utgångspunkt i könens olika chanser till flexibilitet. Utifrån artikeln får 

man en förståelse för de förväntningar som finns på kvinnor i samhället, förväntningar som 

tvingar kvinnor till att vara anpassningsbara och som därmed förblir "låsta" i sin 

underordnade position. Artikeln De nya fäderna: Om pappaledighet, jämställdhet och nya 

maskulina positioner ger, likaså, en övergripande bild av hur förväntningar på kvinnor och 

män vad gäller barn och hem har sett ut genom tiden och hur man har försökt ändra på 

attityder i hopp om en förändring. Kunskap om detta hjälper oss att förstå kvinnors generella 

underordning i samhället, och vad den kan ha för betydelse i just hemmet och familjen.  
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Med hjälp av Åsa Carlssons artikel om jämställdhet får man en bild av de övergripande 

jämställdhetsmål som finns inom kontexten för utbildning, skola samt arbetsmarknad. Trots 

att vi studerar jämställdhet i hemmet upplever vi artikeln som meningsbärande då den i stora 

drag diskuterar vad det är som möjliggör jämställdhet i samhället, men även vad det är som 

hindrar. Detta ger oss möjlighet att i kommande analys jämföra dessa kontexter med 

situationen i hemmet och på så sätt upptäcka eventuella likheter och skillnader. I och med 

motstånd är en artikel som ger en djupare förståelse för hur vanligt det är med upplevelser av 

motstånd i arbetet med att integrera jämställdhet och mångfald i en organisation. Denna 

artikel anser vi vara av hög relevans för vår uppsats då det inte bara är i organisationer det 

uppstår konflikter vad gäller jämställdhet och mångfald. Detta är ett problem som existerar i 

ett flertal andra kontexter, däribland hushållet, vilket ger oss en bra grund att stå på inför 

kommande analys.  

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram  
I detta kapitel beskrivs de teoretiska begrepp som vi senare kommer att använda oss av i 

studiens analys. Inledningsvis redogör vi för Ulrich Becks syn på individualisering. Därefter 

presenterar vi Arlie Russell Hochschilds studie The Second Shift. Vidare beskriver vi Pierre 

Bourdieus begrepp habitus och slutligen Simone de Beauvoirs syn på kvinnan i 

efterkrigstidens Frankrike. Idéer av teorier har växt fram under arbetets gång och vi har 

sedan valt ut de teorier vi ansett vara av mest relevans för studiens kommande analys.  

 

3.1 Kvinnan som individ 
I boken ”Risksamhället” lyckas Ulrich Beck, professor i sociologi i München, framhäva den 

”andra modernitet” som vi nu är på väg in i och som kännetecknas av ökad reflexivitet. Han 

tar bland annat upp könens relationer i och utanför familjen där han förklarar hur 

individualiseringen kan förstås som en förändring av livssituationer och levnadsmönster. 

Beck definierar individualisering som ett koncept som beskriver en strukturell, sociologisk 

förändring av sociala institutioner i relation mellan individ och samhälle. Han använder sig av 

begreppet för att bland annat se hur människor handskas med förändringar när det kommer 

till identitet, medvetenhet, och hur deras livssituationer samt familjens struktur har förändrats. 

Han menar att det finns en historiskt skapad kluvenhet mellan en ny medvetenhet och gamla 



11 
 

förhållanden. Dagens unga kvinnor förväntar sig idag en större jämställdhet och mer av ett 

partnerskap i familjen då de har en nästan likvärdig utbildning samt blivit medvetna om sin 

situation. Beck menar dock att dessa kvinnor istället stöter på den motsatta utvecklingen i 

männens beteende då effekten av den ökade jämlikheten gör att man blir mer medveten om 

den kvarvarande och ökande ojämlikheten. Trots att förutsättningarna blir allt jämlikare, blir 

kvinnors och mäns inbördes relationer allt ojämlikare, och ju mer medveten man blir om 

detta desto svårare blir det också att rättfärdiga situationen (Beck 2000 s. 162).  

 Beck pratar om en frigörelse från kvinno- och mansrollen och ställer frågan om kvinnorna 

frigörs i lika hög utsträckning som männen från sitt stereotypa könsrollsöde. Han menar att 

det finns vissa avgörande förändringar som under de gångna decennierna har frigjort 

kvinnorna något från den traditionella, kvinnliga rollen. En av dessa är moderniseringen som 

medförde en omstrukturering av hushållsarbetet, bland annat på grund av den tekniska 

automatiseringen som avlastar och minskar arbetet i hemmet (Beck 2000 s. 181-182). Dessa 

förutsättningar, som leder till individualisering, kolliderar dock, menar Beck, med andra som 

gör att kvinnorna åter hamnar i den traditionella könsrollen. Denna motsättning, mellan en 

frigörelse från och en tillbakagång till den traditionella rollen, leder till att kvinnorna slits 

fram och tillbaka i sina liv vilket också återspeglas i deras medvetande och förhållningssätt 

(Beck 2000 s. 183-184). Det man kan se i den ”kvinnliga individualiseringsprocessen”, som 

Beck benämner det som, är därför en typ av villrådighet. Kvinnor idag pendlar fram och 

tillbaka mellan ett eget liv och att finnas till för andra, som man idag är mer medveten om än 

tidigare (Beck 2000 s. 171). ”De flyr från hushållsarbetet till yrkesarbetet och tillbaka igen, 

och försöker på ett eller annat sätt hålla samman de motstridiga förutsättningarna i sina liv 

genom att fatta motsatsen beslut i olika skeden av livet” (Beck 2000 s. 184). 

Till skillnad från kvinnorna verkar männen dock befinna sig i en annan situation, där de 

fortfarande klamrar sig fast vid illusionen att man bibehåller den gamla arbetsfördelningen. 

Där jämställdheten hotar måste den naturliga ordningen ta vid, vilket gör att de blundar för 

motsägelsen mellan ord och handling genom att ge en biologisk förklaring till den rådande 

ojämlikheten (Beck 2000 s. 172). Den totala modernisering och individualisering som har 

upphävt de moderna och traditionella grunderna för att leva tillsammans har blivit personliga 

och är alltså det som måste lösas i dagens konflikter mellan könen. Eftersom att kvinnor och 

män frigörs ur de traditionella formerna och könsrollerna på sin jakt efter ett eget liv, 

samtidigt som de söker lyckan i ett förhållande, innebär detta att individualiseringsprocessen i 

relationen mellan könen får helt och hållet motstridiga resultat (Beck 2000 s. 174).  
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Skillnader och motsättningar mellan kvinnors och mäns situation, som ända in på 60-talet 

accepterades av majoriteten av alla kvinnor som någonting självklart, har under de senaste 

årtiondena fått större uppmärksamhet med politiska försök att uppnå jämställdhet. De första 

framgångarna har lett till en ökad medvetenhet om ojämlikheten. Man måste alltså skilja 

mellan de faktiska skillnaderna, deras villkor och orsaker, och medvetenheten om dem (Beck 

2000 s. 188). När Beck diskuterar familjens framtid menar han att den ena familjetypen 

troligtvis inte tränger undan den andra, utan att det istället kommer att uppstå och finnas en 

stor variation av olika former för samlevnad i och utanför familjen. Då det främst är 

kvinnorna som försöker skaffa sig ett eget liv bortom det arbete i hushållet och äktenskapet 

som de har tilldelats, väcker deras politiska och privata ambitioner en speciell rädsla, skepsis 

och ett speciellt motstånd (Beck 2000 s. 93).  

 

3.2 Genusideologi 
Sociologen Arlie Russell Hochschild räknas till ett av de stora namnen i modern sociologi 

och har varit ledande inom emotionssociologins utveckling samt studiet av emotionellt 

arbete. I hennes studie The second shift (2003) beskriver Hochschild en modern form av 

underordning där män inte längre har laglig rätt att dominera kvinnor i äktenskapet men de 

dominerar kvinnor utanför äktenskapet genom strukturella löneskillnader, att frånskilda män 

inte tar sitt ansvar för barnen och synen på att omhändertagande av barn är kvinnoarbete. För 

att förstå hur dessa strukturella förutsättningar påverkar mannen och kvinnans syn på 

hemarbete och dess emotionella konsekvenser det får har Hochschild gjort en analys av par 

där hon beskriver bland annat genusideologi och genusstrategi. Hon beskriver genusideologi 

som det en människa tror på kommer ur de föreställningar hen har om vad det innebär att 

vara man respektive kvinna och vilken sfär man vill identifiera sig med: arbetet eller hemmet. 

Genusideologi kan vara förankrad i tidigare erfarenheter men bygger samtidigt på en halvt 

medveten värdering om vilka möjligheter man har. Nya ekonomiska spelregler har skapat 

möjligheter för och behov av kvinnor i arbetslivet, vilket i sin tur skapar tryck på männen att 

dela det andra skiftet. På så vis skapas en egalitär genusideologi. Men samtidigt skapar 

löneskillnader mellan könen en motsatt kraft vilket för med sig en traditionell genusideologi 

där männen vägrar utföra hemarbete. Genusstrategi menar Hochschild är den grundläggande 

dynamiken i ett förhållande och bygger på den genusideologi man följer. Det är kort och gott 

den plan man använder och de emotionella förberedelser som krävs för att lösa problem 

utifrån den kulturella syn på genus som råder. 
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Hochschild pratar även om historiska ramar som innefattar hur det ser ut nu i förhållande till 

hur det har varit. Kvinnor utför kanske mer hemarbete idag men de är mycket mindre styrda 

än vad deras mor- och farföräldrar varit och bör därför vara tacksamma över detta. För att 

hantera spänningar som uppkommer i par med olika genusideologier skapas en familjemyt om 

hur verkligheten ser ut som kan överbrygga konflikten mellan ideologi och praktik. En 

egalitär kvinna som inte kan få sin man att dela det andra skiftet beskriver en jämställd 

arbetsfördelning där hon tar övervåningen och han tar undervåningen. Undervåningen 

omfattar garaget medan övervåningen inbegriper alla andra hushållssysslor.  

Praktiken fortsätter på så vis vara traditionell men den egalitära kvinnan kan behålla sin 

ideologi genom myten om över- och undervåningen. I Sverige idag utgår den generella 

ideologin från att män och kvinnor ska dela på det andra skiftet när båda arbetar men 

samtidigt finns ett lönegap mellan män och kvinnor och kvinnor utför mer hemarbete än män. 

Hochschild beskriver att egalitära par delar upp arbetet så att kvinnor utför de dagliga 

hushållssysslorna medan mannen utför mer flexibelt arbete såsom underhållsarbete. Kvinnan 

fungerar ofta som projektledare och den som tar det största ansvaret vad gäller hemarbete 

(Hochschild 2003).  

 

3.3 Hemmet som habitus 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som utvecklade begreppet habitus. I böckerna Outline 

of a Theory of Practice (1972/1977) och The Logic of Practice (1980/1990) beskriver 

Bourdieu begreppet habitus som en fysisk inskriven kunskap i kroppen som människan har 

utvecklat genom interaktioner med den sociala världen. Habitus är ett resultat av individens 

erfarenheter och bakgrund som därefter påverkar hur människan agerar och upplever sin 

omgivning. Vad Bourdieu menar är att habitus belyser synen på relationen mellan aktör och 

struktur och att det inte är möjligt att särskilja struktur och aktör eftersom strukturer i 

samhället internaliseras i människan, mentalt och kroppsligt. Detta innebär med andra ord att 

medveten och omedveten kunskap om samhällets strukturer integreras i människans kropp 

och medvetande. Följden av detta är att människan har lärt sig vilka handlingar och värden 

som utgörs genom olika sociala strukturer. Det som styr människans habitus och dennes sätt 

att tolka och handskas med sitt kapital grundar sig i klassamhällets överföring av positioner, 

både materiellt och kulturellt (Bourdieu 1972/1977, 1980/1990).  
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I efterkrigstidens Frankrike rådde en stark hemmafruideologi, att vara moder och maka var 

kvinnans främsta uppgift, abort och preventivmedel var förbjudna. Lagen förbjöd också 

kvinnor att inneha egna bankkonton. Kvinnor var omyndigförklarade. Ur denna kontext var 

de Beauvoirs bok Det andra könet (2002[1949]) synnerligen radikal och revolutionerande. 

Mycket har hänt sedan boken skrevs men trots sina snart sjuttio år är de Beauvoir fortfarande 

aktuell med sina grundläggande insikter som rör könsrelationer och genus. Hon ger en 

genomtänkt och komplex förklaring till kvinnans underordning. Hon riktar stark kritik mot 

dåtidens ideal som hävdar att kvinnans viktigaste uppgift är att vara maka och moder, hon 

visar vilka förtryckande effekter äktenskapet och moderskapet har på kvinnor samt hur 

samhället begränsar kvinnors möjlighet till förverkligande.  

de Beauvoir såg mänsklighetens historiska framträdande som kännetecknats av en kamp om 

erkännande. de Beauvoirs tes är att kvinnorna stod utanför den ursprungliga kampen på grund 

av sitt barnafödande och sin mindre fysiska styrka. Kvinnan blev på så vis Det andra könet. 

Hon blev objektet framför andra utan utrymme för sin egen subjektivitet, ett objekt man kan 

äga och projicera sina önskningar och aggressioner på. För att jämlikhet ska uppnås måste 

individer tillåtas att leva som fria subjekt, själva forma sin identitet och själv ta ansvar för sitt 

liv. de Beauvoir krävde att kvinnor skulle få arbeten för att kunna bli ekonomiskt oberoende 

och därmed subjekt i sina egna liv (de Beauvoir 2002[1949]). 

 

3.4 Teoriernas relevans 
Vi anser att dessa teorier kompletterar varandra bra då de tillsammans ger en bild av hur 

könens relationer samt levnadsmönster har sett ut ända tillbaka på 60-talet liksom i dagens 

reflexiva samhälle. Man får en inblick i hur olika ideologier har gått i epoker och vilka 

konsekvenser detta har genererat för kvinnors livssituation. Som läsare får man även 

kännedom om hur interaktioner med den sociala världen påverkar och styr människans sätt 

att agera och uppleva saker på. Då vi i denna studie vill belysa unga kvinnors upplevelser av 

hemarbetet i dagens individualiserade samhälle kommer Becks teori om individualisering 

vara till hjälp för att framhäva det reflexiva samhällets betydelser för det vardagliga livet. De 

utvecklingstendenser som Beck menar har vuxit sig starka i modern tid kommer vi att kunna 

jämföra i vår analys tillsammans med vår insamlade empiri.  

Hochschilds begrepp första och andra skiftet påverkar individers sätt att förhålla sig till 

hemarbete och kan i analysen hjälpa oss förstå hur strukturella förutsättningar påverkar såväl 
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mannens som kvinnans syn på hemarbete samt vilka emotionella konsekvenser det genererar. 

Vi kommer kunna se i vilken mån praktiken fortsätter vara traditionell/icke-traditionell 

beroende på vilken ideologi våra informanter lever efter. Bourdieus begrepp habitus förklarar 

på vilket sätt en individs erfarenheter och bakgrund påverkar dennes handlande och 

upplevelser av sin omgivning genom sociala strukturer. Denna kunskap ger oss möjlighet att 

förstå varför våra informanter agerar och upplever företeelser på vissa sätt. Slutligen kommer 

vi att dra nytta av de Beauvoirs tes om Det andra könet vilken förklarar kvinnans 

underordning genom tiden samt vad som står i vägen för att jämlikhet ska uppnås i dagens 

individualiserade samhälle.  

 

4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens metodansats, förförståelse och förkunskap, 

metodval, tillvägagångssätt och analysmetod, urval och avgränsning, etiska aspekter, 

metoddiskussion och till sist validitet.  

 

4.1 Kvalitativ metod med hermeneutisk ansats  
Vår studie kommer att utgå från en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats med 

argumentet att vi söker finna enskilda kvinnors upplevelser och erfarenheter av det sociala 

fenomen vi har i åtanke att studera. För att vi ska lyckas nå en djup förståelse av dessa 

kvinnors yttranden finns en hel del påståenden som talar för att en kvalitativ metod blir det 

lämpligaste tillvägagångssättet för oss. Det är inte självklart hur kvalitativ metod ska 

definieras men ett centralt kriterium är att beakta och fokusera på öppen och mångtydig 

empiri. Kvalitativa metoder kännetecknas även av att de utgår från studiesubjektens 

perspektiv vilket gör att forskarens närvaro och tolkningsarbete står i centrum (Alvesson 

2008 s. 17). Ytterligare ett argument till varför vi anser att den kvalitativa metoden lämpar sig 

bäst för vår studie är att aspekter såsom ontologi och epistemologi, som är avgörande för god 

samhällsvetenskap, ofta, menar Alvesson och Sköldberg, hanteras bättre av kvalitativ 

forskning. Detta för att kvalitativ forskning bättre synliggör mångtydigheten när det gäller 

tolkningsmöjligheter och hur forskaren konstruerar det som beforskas (Alvesson 2008 s. 19).  

För att genom tolkning nå förståelse kring det fenomen vi studerar bedömde vi en 

hermeneutisk ansats som adekvat för studien. Att använda hermeneutiken som metod 
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förutsätter antagandet att vår uppfattning om verkligheten alltid handlar om tolkningar av 

den. För att förstå den sociala verkligheten hamnar således det upplevande, tolkande subjektet 

i blickfånget (Sjöberg & Wästerfors 2008 s. 102). Hermeneutiken brukar framförallt 

förknippas med cirkeltanken då dess huvudtema ända från början har varit att ”meningen hos 

en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson 2008 s. 134). 

Denna tolkningsprocess kallas för den hermeneutiska cirkeln men har av senare 

hermeneutiker istället börjat användas i termer av en spiral. Att tänka sig tolkningsprocessen i 

termer av en spiral innebär att forskaren börjar i någon del av fenomenet för att sedan 

successivt försöka sätta den i relation till helheten. På så sätt genereras en djupare förståelse 

då forskaren växlar mellan att försöka tolka delen och helheten, fram och tillbaka (Sjöberg & 

Wästerfors 2008 s. 103). Det vi behöver göra när vi studerar vårt fenomen är alltså att utgå 

från de olika delarna, vilka hittas i bland annat tidigare forskning, vår insamlade empiri och 

de teorier vi valt att lyfta fram, för att därigenom förstå helheten. Genom att utgå från denna 

typ av tolkningsprocess får vi möjlighet att sätta vårt studerade fenomen i ett större 

sammanhang och därmed nå ökad förståelse.  

 

4.2 Förförståelse och förkunskap  
Som forskare är det viktigt att inom den hermeneutiska ansatsen vara väl medveten om sin 

förförståelse eftersom den förförståelsen en forskare har påverkar det hen studerar. Det är 

förförståelsen som enligt hermeneutiken ska sättas i rörelse och för att göra detta måste 

förförståelsen i största mån läggas åt sidan så att förkunskapen kan vidgas. En forskares 

förförståelse kan betraktas som en källa till insikt samtidigt som den kan betraktas som en 

källa till feltolkningar. Viktigt att ha i åtanke är att den personliga erfarenheten inte får 

överskugga och påverka objektiviteten i resultattolkning (Olsson & Sörensson 2011 s. 101). 

Det är viktigt att vara självkritisk till sina egna tolkningar och inte ta dessa för givet. 

Forskaren ska självkritiskt belysa sin egna auktoritet som uttolkare, en reflexiv roll krävs av 

forskaren. Att vara reflexiv betyder att man tar en position och tittar på sin aktivitet utifrån, 

vilket skapar en förutsättning för att vara självkritisk (Alvesson 2008).  

För att bygga en bra förkunskap kring ämnet satte vi oss väl in i tidigare forskning och läste 

annan relevant litteratur. Att lägga ner mycket tid på tidigare forskning och annan relevant 

litteratur finns det goda skäl till, då detta skapar en djupare kunskap om ämnet. Förförståelsen 

vi hade tillsammans med den förkunskap vi har utvecklat under arbetets gång har kommit att 
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bli grunden till vår tolkning av den insamlade empirin. Det är viktigt att vi är medvetna om 

att vi själva är en del av det vi tolkar. Redan långt innan studiens start var vi helt medvetna 

om vad vi ville forska om. Förra året skrev vi en B-uppsats om mannens upplevelse av 

arbetsfördelning i hemmet mellan könen och redan då väcktes ett intresse av att undersöka 

fenomenet från kvinnans perspektiv. Vi har även båda två ett starkt intresse för jämställdhet 

mellan könen och därför blev en kombination av dessa utgångspunkter en naturlig ingång till 

vår studie.  

 

4.3 Metodval  
Med tanke på vårt val av hermeneutiken som vetenskapsteoretiskt synsätt grundar sig vårt val 

av metod på kvalitativa forskningsintervjuer. Detta för att studiens ambition är att fånga upp 

och beröra individers upplevelser och erfarenheter. Det krävs ett tjockt material med 

ingående beskrivningar för att vi ska kunna uppnå syftet med studien och på så sätt göra 

forskningen så giltig som möjligt. Den intervjuform som bygger på den kvalitativa 

forskningstraditionen handlar om att få en djupare insikt om hur människan anpassar sig till 

sin livssituation. För att belysa denna dimension används ofta begreppet ”livsvärld”. 

Eftersom begreppet livsvärld fokuserar på upplevelsedimensionen och inte bara på en 

beskrivning av de förhållanden under vilka personen lever passar det synnerligen bra inom ett 

kvalitativt angreppssätt (Dalen 2015 s. 11). Genom intervjuer kunde vi således fånga 

kvinnornas upplevelsedimensioner och belysa deras sätt att förhålla sig till sin livssituation.  

Intervjuer kan genomföras på olika sätt men då vi vill skapa en förståelse för hur kvinnorna 

förhåller sig till samt upplever arbetsfördelningen i hemmet är det viktigt att vårt 

intervjuformulär kännetecknas av en låg grad av strukturering. Detta innebär att den 

intervjuade kan tolka frågorna fritt beroende på sina egna språkvanor, erfarenheter, 

värderingar, önskningar etc., och är grundläggande för att få nyanserade beskrivningar av 

olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld (Olsson & Sörensson 2011 s. 134). I 

denna studie valde vi därför att samla in vårt empiriska material genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna berörde olika centrala teman och frågor där 

respondenterna hade möjlighet att utveckla sina synpunkter och yttranden. Detta 

kännetecknar särdragen för en öppen intervju där målsättningen är att informanterna ska 

berätta så fritt som möjligt om sina livserfarenheter (Dalen 2015 s. 30).  
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4.4 Intervjuguide 
Viktiga aspekter att tänka på vid utformandet av en intervjuguide är såväl att frågorna är 

relevanta i förhållande till studiens syfte samt att intervjuguiden är utformad på ett sätt som 

skapar goda förutsättningar för intervjusituationen. Det finns fördelar med att börja med mer 

lättsamma frågor och sedan bygga upp med frågor som man bedömer kan vara mer krävande 

för respondenten (Dalen 2008 31-32). Studiens intervjuguide bestod av 14 frågor och dessa 

utformades med stöd i studiens syfte och frågeställning (se bilaga för fullständig överblick). 

Detta framförallt för att skapa en grund för intervjusituationen och för att säkerställa att vår 

frågeställning blev besvarad. För att skapa en trygg intervjumiljö inleddes intervjuguiden med 

personliga frågor kring hur respondentens barndom sett ut i relation till arbetsfördelningen i 

hemmet mellan respondentens föräldrar. Intervjuguiden bestod av sex övergripande teman. 

Med frågor om hur arbetsfördelningen ser ut mellan respondenten och deras partner samt 

jämförelser med barndom och nutid, detta för att kunna uppfylla det övergripande syftet.  

Slutligen frågor om föräldrars påverkan, upplevelser av omgivningens förväntningar samt 

respondentens syn på jämställdhet.  

 

4.5 Urval och avgränsning  
Vi valde att göra ett selektivt urval av informanter till vår undersökning där vi intervjuade sju 

stycken kvinnor i åldrarna 20 – 30 år vilka samtliga lever i en samborelation. De alla bor och 

lever i centrala Halmstad och är i medelklass. Vår avgränsning av informanter till en specifik 

stadsdel samt klass beror huvudsakligen på vår vilja att motverka reliabilitetsbrister. Vi har en 

misstanke om att sådana aspekter inverkar på hur enskilda individer upplever och uppfattar 

olika sociala fenomen. Anledningen till att vi valde just kvinnor i åldrarna 20 – 30 beror 

bland annat på vår nyfikenhet kring deras upplevelser av arbetsfördelningen då vi själva är 

kvinnor och även befinner oss i den åldern. Då vi har valt att avgränsa till en så pass ung 

generation fann vi det även intressant att se huruvida förändringar har skett/icke skett om man 

ser till den ”traditionella” synen på fördelningen av hushållssysslor som länge har dominerat 

svenska hem.  

Vi tog kontakt med våra intervjupersoner via telefon då dessa befinner sig i våra 

bekantskaper. I samband med telefonsamtalet förklarade vi syftet med vår studie och alla de 

tillfrågade valde därefter att delta. Vårt urval av kvinnor är således inte slumpmässigt utan 

dessa är frivilliga intervjupersoner som vi har tagit kontakt med. Vi har med andra ord gjort 
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ett subjektivt urval vilket medför att våra möjligheter till generaliseringar begränsas. Då vi 

gjort ett icke slumpmässigt urval finns en risk att respondenterna avviker systematiskt från 

populationen i förhållande till den problemställning vi har i avsikt att studera (Olsson & 

Sörensson 2011 s. 115).  

 

4.6 Tillvägagångssätt och analysmetod  
För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi intervjuat sju kvinnor i åldern 20 - 30 år 

som lever i en samborelation. Vårt fokus har varit på kvinnornas uppfattningar kring 

arbetsfördelningen i hemmet mellan könen. Vi kontaktade kvinnor som befinner sig i vår 

bekantskapskrets och genomförde intervjuerna i respondenternas hem vilket skapade en 

avslappnad stämning samt miljö. Vid intervjutillfällena frågade vi även om vi fick spela in 

intervjun och samtycke till detta lämnades av samtliga. Vi har anonymiserat texten så att 

ingen känslig information kan knytas till kvinnorna. Efter intervjuerna transkriberade vi 

omgående, medan vårt minne var färskt. Vår insamlade empiri har utgått från teman såsom 

barndom, nutid, jämförelse barndom och nutid, föräldrars påverkan, omgivningens 

förväntningar och jämställdhet. Därefter kunde vi läsa ut upplevelsen av arbetsfördelningen i 

hemmet mellan könen, skillnader i vad man har sett och vad man vill ha samt förväntningar 

och önskningar av jämställdhet.  

Vi har arbetat parallellt med teori, presentation av empiri och analys. Det empiriska 

materialet vi fick in har transkriberats i syfte att på ett enklare vis sammanställa det vi ansåg 

vara meningsbärande för vår analys. Vi bearbetade samt strukturerade all data i syfte att göra 

den mer överskådlig. För att vidga den ursprungliga texten tillämpade vi hermeneutiska skikt 

genom att se delar av texten som meningsfyllda tecken, vilka i sin tur skulle komma att ge en 

djupare och rikare mening av det övergripande tolkningsmönstret. I analysen gjorde vi 

förenklingar av materialet genom att dra vissa slutsatser utifrån de mönster vi kunde se. På 

grund av att vi intervjuat ett få antal respondenter har vi inte kunnat generalisera resultatet till 

ett större sammanhang men vi har däremot kunnat generalisera samt tolka resultaten till den 

teoretiska referensramen. Tidigare forskning tillsammans med teorier och begrepp samt den 

insamlade empirin blev grunden till vår analys där vi kunde göra såväl kopplingar som 

jämförelser. Genom att bolla mellan tidigare forskning, teorier och insamlad empiri har vi 

kunnat tolka delarna och helheten av det studerade fenomenet. Målet har varit att sätta olika 

delar i relation till helheten för att kunna nå förståelse för vårt studerade fenomen.  
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4.7 Etiska aspekter  
I början av varje intervju informerade vi intervjupersonerna om våra skyldigheter som 

forskare, vilka innebär att respektera de grundläggande principerna för informanterna. Ett sätt 

att värna om de grundläggande etiska principerna sker genom fyra olika principer; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Dessa 

principer gäller i alla relationer mellan människor. Autonomiprincipen innebär att var och en 

ska respektera andras förmåga till autonomi och integritet. Forskaren bör ta stor hänsyn till 

olika personers möjlighet till självbestämmande. Godhetsprincipen menas med att sträva efter 

att göra gott genom att så effektivt och tillförlitligt som möjligt komma fram till ny och 

väsentlig kunskap. Principen att inte skada innebär att inte utsätta någon för skada och sista 

principen som är rättviseprincipen innebär att alla personer ska behandlas lika. Informerande 

samtycke med rätten av självbestämmande är också av vikt liksom konfidentialitet. 

Konfidentialitet som innebär att de uppgifter som uppbringats i forskningssyfte gällande 

enskilda individer ska behandlas och redovisas på ett vis som gör att det inte går att 

identifiera berörda individer. För att följa dessa principer har vi informerat informanterna att 

intervjuerna sker på deras villkor. Innan intervjuernas start frågade vi om det gick bra att 

spela in samtalet och till sist informerade vi även om deras anonymitet och att de framkomna 

uppgifterna ska komma att behandlas med sekretess (Olsson & Sörensson 2011 s. 82-84).  

 

4.8 Metoddiskussion   
Vad gäller vårt metodval finns det både för- och nackdelar som vi har reflekterat kring. Detta 

är aspekter som är värda att ha i åtanke samt vara medveten om under studiens gång. Dalen 

hävdar att man måste ha en viss mognad för att bli en bra intervjuare, annars finns en risk att 

man inte får ut så mycket av intervjun som man hade önskat. Som intervjuare ska man varken 

argumentera eller moralisera, man bör istället vara bekräftande mot den person som 

intervjuas, både hur man frågar och hur man lyssnar. Det är av grundläggande vikt att den 

intervjuade upplever att det som berättas verkligen är intressant för intervjuaren (Dalen 2015 

s. 39). Den största fördelen vi ser med att använda intervjuer som metod är att empirin blir 

mycket djupgående och detaljerad. Att vi samtalar med våra informanter innebär även att vi 

får möjlighet att ställa följdfrågor om något känns diffust eller om det är något vi vill ha 

berättat mer ingående om, något som minskar risken för missförstånd och därmed skapar en 

ännu djupare empiri.  
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Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder utsätts numera för mycket noggrann 

kvalitetsgranskning. Vad gäller kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att gestalta 

något så att nya innebörder uppstår. Detta innebär att tolkning av resultaten måste fånga in 

det elementära som finns i rådata på ett tillförlitligt sätt (Olsson & Sörensson 2011 s. 107). 

Tolkningen hamnar i centrum för det kvalitativa forskningsarbetet vilket framtvingar en 

omsorgsfull medvetenhet om teoretiska antaganden, språkets och förförståelsens betydelse 

(Alvesson 2008 s. 21). Det finns i litteraturen flera olika varianter av reflexivitet ”som typiskt 

uppmärksammar den komplexa relationen mellan kunskapsprocessernas produktion och de 

olika kontexterna hos sådana processer, liksom till kunskapsproducentens involvering” 

(Alvesson 2008 s. 20). Utifrån denna diskussion krävs det alltså att vi självkritiskt belyser vår 

egen auktoritet som uttolkare och är reflexiva i våra roller som författare. Vi måste vara 

självkritiska till våra egna tolkningar och inte ta dessa för givet. Det är även viktigt att vi är 

medvetna om den förförståelse eller de grundläggande antaganden vi bär med oss så vi inte 

upptäcker motsägelser i vårt perspektiv.  

 

4.9 Validitet  
Vid en kvalitativ studie är det fördelaktigt att resonera kring begreppet validitet. Begreppet 

validitet kan även förklaras som trovärdighet. För att nå en hög validitet i vår studie har vi 

varit objektiva när vi har lyssnat på våra ljudinspelningar. Vi har sammanfattat vår insamlade 

empiri och därefter återgett olika citat som respondenterna har uttryckt, just för att öka 

studiens validitet. Vidare för att stärka validiteten har vi endast återgett våra intervjupersoners 

svar i presentation av empiri och inte utgå från några egna uppfattningar (Olsson & 

Sörensson 2011 s. 123-124). Intervjuaren och kontexten kan göra att det blir svårt att uppnå 

en objektivitet eftersom uppfattningar och beskrivningar oftast är unika. Detta kan i sin tur ha 

en ofördelaktig verkan på tillförlitligheten. För att uppnå en hög trovärdighet i vår studie 

kommer vi båda vara med i respektive intervju, vilket ger en högre tillförlitlighet då vi kan 

kontrollera varandra när presentation av empiri sker (Sjöberg & Wästerfors 2008).  

 

5. Presentation av empiri 
I detta kapitel presenteras vår insamlade empiri utifrån de sju semistrukturerade intervjuer vi 

genomfört. Vid utformandet av intervjuformuläret delade vi in dem olika frågorna i sex 
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ämnesgrupper som vi har omformulerat till tre huvudteman vilka vi kommer presentera här 

nedan. För att främja anonymiteten för våra sju respondenter har vi tilldelat fingerade namn 

som våra respondenter själva har fått välja i syfte att skapa en mer personlig bild. Våra sju 

respondenter är: Frida 25 år studerar till arbetsterapeut, Anna 24 år studerar till 

grundskolelärare och Hanna 26 år studerar till sociolog. Anita 27 år arbetar som socionom, 

Annie 21 år arbetar som receptionist, Jenny 25 år arbetar som undersköterska och Linda 29 

år arbetar som förskolelärare.  

Intervjuformuläret innehåller frågor som berör uppväxt, det nuvarande hemmet, jämförelse 

mellan uppväxt och nutid, föräldrarnas påverkan, omgivningens förväntningar och 

könsrelaterad arbetsfördelning. Genom bearbetning av vårt material kunde vi se 

meningsbärande likheter och skillnader vilket ledde till en uppdelning av resultatet i olika 

teman. Dessa teman presenteras under: "Upplevelsen av arbetsfördelningen i hemmet mellan 

könen", "Skillnader i vad man har sett och vad man vill ha" samt "Förväntningar och 

önskningar av jämställdhet".  

Se bilaga för fullständig överblick på intervjuformuläret. 

 

5.1 Upplevelsen av arbetsfördelningen i hemmet mellan könen 
Nedan följer respondenternas beskrivningar av hur de upplevde arbetsfördelningen i sina 

föräldrars hem under sin uppväxt samt hur fördelningen av hushållssysslor ser ut i deras 

nuvarande relation. Här framkommer även vilken typ av arbetsfördelning de anser är 

rättvis/orättvis.  

 

5.1.1 Beskrivning av arbetsfördelningen - då 

Majoriteten av respondenterna beskriver att det under deras uppväxt har varit en ojämn och 

orättvis arbetsfördelning vad gäller hushållssysslorna i deras föräldrars hem under deras 

uppväxt. Frida beskriver att det överlag känns som att hennes mamma dragit den största 

tyngden i hemmet. Att hennes mamma både jobbat på jobbet och sen kommit hem och jobbat 

med städning och dylikt. Även Annie minns sina föräldrars organisering av hushållssysslorna 

på detta vis, att det var hennes mamma som tog hand om det mesta, det vill säga tvätta, städa, 

handla mat och laga mat. Hon säger att hennes pappa i princip bara skötte bilarna och 

trädgården. Annie förklarar hur hennes mamma ofta kände sig utmattad.  
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Frida tar upp en aspekt där hon förklarar att hennes mamma inte arbetat heltid eftersom 

hennes pappa haft eget företag och att det därför skulle vara orsaken till att hennes pappa 

utfört mindre eller egentligen inga hushållssysslor alls. Anita och Linda målar upp en bild av 

hur arbetsfördelningen har varit oerhört präglad av könsroller och förväntningar på de olika 

könen i hemmet. Linda beskriver uttryckligen att hennes mamma stod för allt i hemmet 

medan hennes pappa inte gjorde någonting. Hon säger:  

"Eftersom att mamma inte hade heltidsarbete, hon hade en trappstädning, så tror jag att hon 

tyckte det var okej. Och jag tror att pappa absolut tyckte det var okej att mamma skulle göra 

allting för det var han som drog in pengarna. Jag kan ju tycka att han skulle haft mer 

delaktighet i sina barn, men det var väl den tidens pappor... de visste inte bättre."  

Då Lindas mamma inte jobbade heltid så menar hon att den orättvisa arbetsfördelningen vad 

gäller hushållssysslor självklart hade med saken att göra. Hon tror dock inte att hennes 

föräldrar såg något konstigt med den fördelning de hade.  

Anna, Jenny och Hanna beskriver alla tre hur deras föräldrar har hjälpts åt med 

arbetsfördelningen i hemmet under deras uppväxt vilket också har, enligt dem, varit en jämlik 

arbetsfördelning. Vad gäller arbetsfördelningen mellan Hannas föräldrar under hennes 

barndom så var denna, enligt henne uttryckligen, väldigt 50/50. Hannas pappa hade nattjobb 

och skötte det mesta under dagen. Han hämtade barnen, städade och handlade medan hennes 

mamma stod för, vad Hanna skulle säga, 70% av matlagningen. Hanna upplever deras 

fördelning av hushållssysslor som rättvis i och med att den ena drog ett tyngre lass på 

städningen och den andra på matlagningen.  

Jenny menar att hennes föräldrar har haft ett naturligt sätt att se på arbetsfördelning av 

hushållssysslor vilket har gjort att de hjälpts åt med dessa. Anna förklarar i princip samma 

sak och stryker under med att hennes föräldrar samarbetade mycket och att det är något som 

hon tror är en bidragande faktor till att arbetsfördelningen varit jämlik.  

 

5.1.2 Beskrivning av arbetsfördelningen - nu  

Anita har en relativt lättsam inställning till henne och hennes partners uppdelning av 

hushållssysslorna. Hon beskriver att de helt enkelt gör det de tycker är roligt och är duktiga 

på och uttrycker sig såhär:  



24 
 

"Min partner är väldigt duktig på att städa men gör det väldigt sällan. När jag blir arg så 

kan han städa och då brukar han ta det som jag inte tycker om, exempelvis disken och 

toaletten och jag städar resten. Jag gillar exempelvis att dammsuga eftersom jag 

tillfredsställs av att se smuts försvinna".  

Att fördela hushållssysslorna på detta vis menar Anita är ett fungerande koncept eftersom det 

vanligtvis inte blir något tjafs om vem som ska göra vad. Hennes partner gillar att laga mat 

och därför blir det också naturligt att han får göra det medan hon istället gillar att åka till 

affären och lyssna på en podcast samtidigt som hon går runt och plockar varor.  

Liksom Anita upplever även Frida, Linda, Annie och Jenny uppdelningen av hushållssysslor 

som relativt jämn och något som faller sig naturligt mellan dem och deras partners. Frida 

beskriver att hon och hennes partner har en jämn arbetsfördelning eftersom de lever väldigt 

lika liv, de båda är studenter och har därför samma typ av schema där det faller sig naturligt 

för dem båda att ta 50/50 ansvar i hemmet. Linda förklarar det som att hon och hennes 

partner delar upp hushållssysslorna efter sina intressen, och hon påpekar kontinuerligt hur 

duktig hon tycker att hennes man är. Hon berättar att han alltid handlar mat samt lagar mat, 

och att han alltid fixar och donar med någonting.  

När Annie ska beskriva arbetsfördelningen mellan henne och hennes partner menar hon på att 

de har det hyfsat jämnt, men att hon ibland upplever det som att hon får göra allt. Hon 

berättar att hennes partner diskar mest, men att hon själv tar hand om tvätten och städningen. 

Laga mat gör de bägge två, men det menar hon enbart beror på att hennes partner äter mycket 

mer än vad hon själv gör. Anledningen till att Annie känner att hon får ta hand om det mesta i 

hemmet beror på, menar hon, att hon "ser" sakerna fortare än sin partner och därav också 

fixar det fortare. Vidare berättar hon dock att hon har börjat med en ny "taktik" för att få sin 

partner till att hjälpa till lite mer där hemma, hon förklarar:  

"Jag har börjat ändra på min taktik nu, att jag istället väntar ut honom till att fixa det och då 

är det inga bekymmer. Så jag har lärt mig hur jag ska jobba med det." 

I och med hennes nya sätt att hantera saker på menar hon alltså att fördelningen av vem som 

ska göra vad inte är något vidare stort bekymmer längre, utan att hon oftast lyckas se till så 

att de båda får ta lika mycket ansvar i hemmet.  

För våra två resterande respondenter, Anna och Hanna, ser arbetsfördelningen i hemmet 

däremot inte lika jämlik ut. Anna beskriver en ojämn arbetsfördelning mellan henne och 
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hennes partner och att det beror på att hon är student och har mindre inkomst vilket gjort att 

de kommit överens om att hon ska göra mer i hemmet i utbyte mot att hennes partner betalar 

mer på gemensamma räkningar. Denna arbetsfördelning menar hon, dock, bara är något som 

sker under hennes studietid och är något hon förväntar sig kommer förändras inom en snar 

framtid. Hon förklarar:  

"Han betalar ju mer så om jag inte hade gjort mer hemma då hade han ju varit den som 

bidrog mycket, mycket mer än vad jag gjorde. Den dagen vi delar lika på t.ex. räkningar så 

skulle det ju definitivt varit orättvist om det fortsatte såhär." 

Anna menar alltså att hon och hennes partner kompenserar varandra genom att blanda in 

ekonomin som ett argument till varför hennes partner slipper sköta lika mycket 

hushållssysslor som hon själv gör. När vi frågade Hanna hur fördelningen av hushållssysslor 

ser ut i henne och hennes partners hem fick vi i princip samma svar. Hon svarade, liksom 

Anna, att arbetsfördelningen ser väldigt ojämn ut men att hon kan ha förståelse för det 

eftersom att hon har pluggat de tre senaste åren och mest "går hemma". Hanna beskriver att 

hon står för i princip allt i hemmet och att hennes partner kanske tar disken en gång i veckan, 

men inget mer. Då hon och hennes partner delar 50/50 på ekonomin upplever hon dock denna 

fördelning som oerhört orättvis, och menar att hon då borde få betalt för det "jobb" hon utför 

där hemma eftersom att hon lika gärna hade kunnat lägga den tiden på att plugga istället. Hon 

uttrycker sig som följande:  

"Det jag gör här hemma är ju obetalt arbete. Bara för att jag går här hemma så innebär ju 

inte det automatiskt att jag ska ta hand om hemmet, utan då tycker jag inte att jag ska behöva 

betala lika mycket." 

På grund av att Hanna och hennes partner delar lika på ekonomin upplever hon alltså att 

organiseringen av hemmet blir orättvis, då hon ser det arbete som hon utför i hemmet som 

obetalt arbete och tid som hon istället hade kunnat lägga på sina studier.  

  

5.2 Skillnader i vad man har sett och vad man vill ha 
I kommande text beskriver respondenterna en övergripande bild av om en förändring har 

skett/inte skett genom att jämföra hur deras föräldrar fördelat hushållssysslorna under deras 

barndom med hur det ser ut i deras och deras partners hem idag.  
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5.2.1 Hur förväntningar skapas  

Alla utom en respondent beskriver att det har skett en förändring i hur man fördelar arbetet i 

hemmet mellan könen. Det är Jenny som med sina svar målar upp en bild av en näst intill 

identisk arbetsfördelning i jämförelse till sina föräldrar. Hon och hennes partner gör de 

hushållssysslor som de tycker är kul och det är så hon sett sina föräldrar göra och därför 

upplever hon detta arbetssätt som det naturliga. Alltså upplever resterande sex tjejer att en 

förändring har skett i deras och deras partners hem i relation till hur deras föräldrar har 

fördelat hushållssysslorna. Nedan presenteras deras olika synsätt på hur denna förändring gått 

till och deras upplevelser av denna.  

Anita upplever att det har skett förändring i henne och hennes partners hem eftersom det förr 

var mer fokus på att kvinnan skulle göra de så kallade kvinnliga sysslorna och mannen de så 

kallade manliga sysslorna. Hon beskriver att det inte alls är så i henne och hennes partners 

hem då de gör de sysslor som de tycker är roliga och det tror hon har att göra med att 

könsrollerna är mycket lösare nu är tidigare. Hon menar att dessa gränser har suddats ut 

eftersom kvinnan står upp mer för sig själv idag. Annie menar att hennes föräldrars hem 

också var präglat av att man delade upp arbetet enligt "manligt" och ”kvinnligt”, till skillnad 

från henne och sin partner som istället delar på allt. Detta tror hon har att göra med hur 

samhället numera uppmärksammar genustänkandet på ett helt annat sätt än förr. Hon påpekar 

även hur hennes mamma ständigt är på henne om att inte låta det bli som det var för henne, 

utan att man måste sätta gränser redan från början, vilket är något som Annie ständigt har i 

åtanke.   

Även Linda uttrycker att det finns en stor skillnad i arbetsfördelningen under hennes barndom 

och det nuvarande hemmet. Bara det att hennes man lagar mat och är delaktig i barnen gör att 

det skiljer sig från hur hennes pappa var i hemmet. Hon fortsätter:   

"Sen ser han kanske inte saker och ting som jag ser och som behöver göras, sånt som gör ett 

hem mysigt och trevligt. Men han vill gärna att de grejerna ska finnas där, han ser om de inte 

är där och han ser om jag inte har städat... men han ser inte om jag har städat."  

Linda beskriver här att hennes partner har en förväntan om att städning och liknande ska ske 

kontinuerligt och om det inte sker så märker han det direkt. Frida beskriver hennes föräldrars 

sätt att fördela hushållssysslorna respektive henne och hennes partners sätt att fördela sina 

hushållssysslor som dag och natt, hon förklarar:   
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"Mina föräldrar bor ute på landet i Småland medan min partner är från staden, stadskille 

från Göteborg och överlag så känns det som att, det är bara mina egna tankar, men att det 

kan spela roll att han är uppfostrad med ett modernt tänk. Det märker jag mycket med hans 

värderingar, att de är lite mer nytänkande än vad mina konservativa föräldrars värderingar 

är".  

Hon menar att hon och hennes partner har en helt annan livssituation än hennes föräldrar. 

Anna beskriver att det är mer givet att man som partners i dagens kontext ska dela på allt vad 

gäller det ekonomiska, hon tror att hennes föräldrar inte hade det så uppdelat utan att de 

bidrog med det som de kunde. Den som drog in mest pengar var också den som betalade mest 

medan man idag strävar man efter att båda ska betala lika mycket oavsett inkomst eller kön. 

Anna tror att det är lättare än vad man tror att falla in i de typiska könsrollerna, hon beskriver:   

"Jag finner ju tillfredsställelse i att pyssla, duka och laga mat, men det gör ju inte min 

partner... ska han göra det för sakens skull då? Bara för att vi ska dela på det 50/50? Eller 

ska man få göra lite mer av det som man själv tycker är kul?"  

Anna berättar här att hon gärna gör mer av hushållssysslorna för att hon tycker om det. Hon 

skulle inte tvinga sin partner att göra mer i hemmet bara för att uppnå en jämställd 

arbetsfördelning. Hanna liksom Anna drar mot ett mindre jämställt hem där Hanna menar att 

det absolut finns en skillnad mellan hur hennes föräldrar organiserade hemmet och hur hon 

och hennes partner fördelar hushållssysslorna. Medan hennes föräldrar hade en, enligt henne, 

hyfsat jämn arbetsfördelning så förklarar hon att hon sköter i princip allt i hennes och sin 

partners hem, hon säger:   

"Han förväntar sig att tjejen ska sköta det mesta i hemmet. Hans förväntningar läggs på mig. 

Så jag tror att den största skillnaden, jämfört med hur mina föräldrar hade det, ligger i att 

jag har träffat en partner med andra tankar och värderingar som ligger så långt ifrån min 

pappas som det bara går."  

Denna extrema skillnad hon beskriver tror hon mestadels beror på att hennes partner har en 

annan bakgrund och kultur än den svenska vilket därför avspeglar sig i deras sätt att fördela 

hushållssysslorna i hemmet.  
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5.2.2 Att efterlikna eller att motarbeta 

Majoriteten av respondenterna menar här på att de antingen har låtit sig påverkas av hur deras 

föräldrar organiserade hemmet eller att de i alla fall har ambitionen att efterlikna deras sätt. 

Anna upplever att hennes föräldrar samarbetade mycket mer vad gäller hushållssysslorna än 

vad hon och hennes partner gör idag. Hon har en ambition om att kunna vara ett team med sin 

partner den dagen de skaffar barn, det vill säga såsom hennes föräldrar var.  

När Hanna får frågan om hon har påverkats av hur hennes föräldrar fördelade arbetet i 

hemmet så svarar hon med ett solklart "ja". Hon anser att det ska vara jämställt eftersom att 

det är så hon har växt upp. På så sätt krockar Hannas synsätt på arbetsfördelningen i hemmet 

med hennes partner sätt att se på saker, vilket hon menar leder till en hel del bråk och är något 

som tär på förhållandet. Hon hade helst av allt tagit efter sina föräldrars sätt att organisera 

hushållet, och är även det hon försöker göra, men problem uppkommer då hennes partner inte 

delar samma vilja som henne. Även Annie menar att hon har låtit sig påverkas av sin 

mamma, men inte genom att ta efter hennes sätt att hantera situationen i hemmet. Hon har 

istället påverkats till att försöka motverka att arbetsfördelningen mellan henne och hennes 

partner ska bli som hennes föräldrar hade det, framförallt genom att hennes mamma har tjatat 

på henne att inte ta på sig allt vad har med hemmet att göra.  

Jenny tror att hon påverkats av sina föräldrar eftersom hon tycker det är trevligt att ha hennes 

partner i närheten när hon pysslar i hemmet, vilket är så det alltid har sett ut i hennes 

föräldrars hem. Hon säger:  

"Mina föräldrar sitter i princip ihop, min pappa är ju en svans efter mamma. De åker alltid 

och handlar ihop, alltid till maxi en gång i veckan. Det får ju jag tvinga min partner till att 

göra ha ha. Jag tycker det är skönt och trevligt, jag tycker liksom om hans sällskap." 

På så sätt menar Jenny att hon har påverkats av hur hennes föräldrar har haft det, det vill säga 

att de alltid gör saker tillsammans vilket har lett till att hon känner samma behov vad gäller 

hennes relation till sin partner.  

Frida sticker här ut ur mängden då hon upplever att hon definitivt inte vill ta efter hennes 

föräldrars sätt att organisera hushållet på, det vill säga att hon själv ska behöva ta hand om 

allt. Hon påpekar att en väldigt viktig egenskap vid valet av partner därför är hans syn på 

jämställdhet, att han ska se det som självklart att mannen ska ta lika mycket ansvar i hemmet 

som kvinnan. Vidare anser hon att man ska dela lika ansvar på att ta hand om barnen också, 

hon uttrycker sig såhär:  
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"… framförallt för att kvinnorna ska ha lika eller samma utveckling i samhället som männen. 

Jag tänker att om kvinnor drar det stora lasset hemma så utvecklas man inte, man får ingen 

löneökning och det blir då typiska kvinnoyrken som är lågbetalda och har låg status. Så 

överlag tror jag att om det skulle vara mer jämställt hemma så skulle även jämlikheten i 

helheten bli större." 

Frida beskriver alltså hur hon ser på jämställdhet i hemmet som en grundläggande faktor för 

ett, i längden, mer jämställt samhälle där kvinnor och män har möjlighet att utvecklas i lika 

hög utsträckning. På så sätt tar hon ett stort avstånd från hur hennes föräldrar valde att 

organisera hemmet under hennes barndom.  

 

5.3 Förväntningar och önskningar av jämställdhet  
Nedan beskriver respondenterna sina upplevelser av förväntningar från samhället och andra 

kvinnor samt hur dessa förväntningar påverkar/inte påverkar dem.  

 

5.3.1 Gamla mönster möter nya tider  

Anita vill gärna medge att hon inte påverkas av andra men menar samtidigt att det antagligen 

finns en anledning till varför hon tycker att det är fint med gardiner, att vasen ska stå på rätt 

plats och att den ska matcha lampan. Hon förklarar:   

"Min kille tycker det är roligt att shoppa fiskespön eller andra tekniska prylar, jag vill ju 

hellre gå i inredningsbutiker eller shoppa saker som ska göra mig vackrare haha typ väskor, 

smink, krämer, det struntar ju han i."   

Detta tror hon har att göra med att samhället projicerar vad män respektive kvinnor ska 

intressera sig för och att det är så djupt rotat i både natur och normer att det är svårt samt tar 

tid att förändra. Hon anser dock att samhället är på god väg i utvecklingen i och med kvinnor 

som står upp för sig själva i dessa me-too-tider och andra feministiska rörelser.   

Anna beskriver att hon påverkats av hennes morföräldrars fina sätt att visa kärlek genom att 

hennes mormor lagade mat till hennes morfar som han uppskattade. Kärleken i den 

uppvaktningen har präglat henne på så sätt att hon vill göra sin partner lycklig på samma sätt. 

Hon menar att man även präglas på andra sätt, exempelvis att man kan bli avundsjuk på andra 

par som har lyckats med sin uppdelning av hemarbetet, hon säger:   
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"När vi har gäster så är det oftast jag som plockar undan och han sitter kvar vid bordet och 

pratar, medan man hade önskat att det var ett lika stort initiativ från hans sida att börja fixa, 

dona och plocka. Ser man någon annans partner som gör det så blir det också något som blir 

ganska äckligt när man reflekterar över det att; Åh vilken duktig kille du har, vad duktig han 

är som kan det här med att plocka bort tallrikar, jag blir imponerad! Och det hade man ju 

inte blivit av en tjej utan det tar man för givet, någon ska ju göra det och det faller på henne 

naturligt."   

Anna menar att man förr i tiden som kvinna inte ifrågasatte detta medan man idag som 

kvinna har mer på fötterna att komma med. Det finns enligt Anna en trend i samhället som 

vill bryta detta och det vill hon gärna vara med och lyfta fram. Frida beskriver att hon dels 

har väninnor som sköter allt i hushållet men även kompisar som har det extremt jämställt. Att 

ha delat ansvar hemma är enligt Frida det enda och rätta sättet och därav upplever hon en 

definitiv känsla att tillhöra ett jämställt fördelat hem. Hon tror att hon påverkas mer av de 

feministiska rörelser som har dykt upp och därav gjort att hon ser på saker på ett annorlunda 

sätt, hon beskriver:   

"Jag håller på att utbilda mig inom ett väldigt kvinnodominerande yrke där jag nu kan själv 

se och bli irriterad över att vi har dålig lön och dålig löneutveckling bara för att det är 

kvinnodominerande och det överlag gör mig irriterad och därav blir jag nog ännu mer 

påverkad av samhällets förväntningar på oss kvinnor."    

När Annie fick frågan om hon påverkas av andra kvinnor i sin omgivning vad gäller 

arbetsfördelningen i hemmet svarade hon snabbt "ja", och det på ett positivt sätt. Hon berättar 

att de flesta i hennes omgivning är väldigt medvetna om de normer och förväntningar som 

finns idag och uppmärksammar därför vikten av att bägge partners ska göra lika mycket i 

hemmet. Även Linda påverkas av kvinnor i sin omgivning och förklarar att det är någonting 

som sker på exempelvis jobbet:  

"Man påverkas ju när folk på jobbet inför exempelvis jul säger att de har gjort julköttbullar 

eller att de inför våren och hösten säger att de har putsat alla fönster där hemma och sådär."  

Detta menar hon är en bidragande faktor till att hon jämför sig själv med andra och att hon då 

kan känna sig sämre ibland. Hon kan känna ett tvång av att göra vissa saker som hon 

egentligen inte orkar eller vill men som hon gör ändå. Hanna, däremot, skulle inte vilja påstå 

att hon påverkas av andra kvinnor i sin omgivning vad gäller hur hon organiserar sitt hem. 

Hon menar att hon inte pratar om sådant med sina vänner. De kvinnor som hon umgås med 
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har det likadant som hon själv, det vill säga tar hand om majoriteten av hushållssysslorna. 

Därför tänker Hanna att det är likadant för alla. Samtidigt påpekar hon dock på hur hon blir 

påverkad av sin mamma:  

"Man påverkas ju lite av bägge hållen, min mamma tycker väl inte att jag borde fortsätta ta 

allt ansvar där hemma... det går emot varandra där."  

Hanna upplever det som att normen i dagens samhälle inte längre är den att kvinnan ska göra 

allt i hemmet, något som gör att hon inte alltid vågar säga till andra kvinnor att hon faktiskt 

tar hand om de flesta hushållssysslor i hennes och sin partners hem. Hon upplever att det inte 

riktigt är "normalt" längre. Jenny påverkas inte heller av andra, hon menar att alla par har 

olika arbetssätt och därför hittar man också det som passar just en själv. Hon menar att hon 

inte låter sig påverkas av frigörelser från könsroller, hon förklarar:   

"Jag skulle inte skita i att laga mat bara för att. Men hade jag gjort det så hade han ju gjort 

typ hamburgare och pommes. Jag skiter lite i andra, jag tycker om att ha det som vi har det, 

vi är lyckliga och har format vår vardag som vi vill ha den."   

Hon tycker att det finns en viss charm i att alla par formar sin egen vardag. Hon tycker om att 

vara i köket och det handlar inte om att det är typiskt kvinnligt utan det är ett intresse hon har. 

Hade hon tyckt om att stå och snickra så hade hon gjort det istället.  

 

5.3.2 Att pusha fram den rätta inställningen  

Såväl Annie, Hanna som Frida beskriver sitt intresse för en jämställd arbetsfördelning i 

hemmet som mycket stort. Annie menar på att den ena personen lär dö av utmattning om man 

inte delar på sysslorna. Jobbar den ena personen exempelvis halvtid har hon förståelse för att 

den personen får göra något annat som underlättar för den som jobbar heltid, men att det ska 

vara lika så länge båda befinner sig i samma situation. För att uppnå en mer jämställd 

arbetsfördelning i sitt och sin partners hem förklarar hon att hon ofta uppmuntrar sin partner 

när han utfört någon typ av hushållssyssla, istället för att använda en negativ ton när något 

behöver göras. Hon förklarar det som följande: 

"Jag försöker att inte ha en negativ ton när jag säger att det behövs städas eller liknande, för 

då blir det plötsligt så himla jobbigt för honom och han känner väl att jag lägger allt på 

honom. Jag försöker istället vara positiv och påminna honom om hur skönt det är när det väl 

är gjort." 
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När det kommer till Hanna uttrycker hon sig som följande:   

"Jag tar så mycket strider med min sambo här hemma så jag tror nog ändå att det i grund 

och botten är en viktig fråga för mig, annars hade jag antagligen struntat i det." 

Liksom i Annies fall går det här att utläsa hur även Hanna försöker främja en jämställd 

ordning i sitt och sin partners hem. Hon beskriver att hennes idealbild av arbetsfördelningen i 

hemmet nog endast kan uppstå om hon hittar en partner som liknar hennes pappa i hans 

tankar och värderingar. Idealbilden är på så sätt, menar hon, att hennes partner själv ska 

känna, eller snarare vilja känna, att de ska dela lika mycket på ansvaret. Här delar Frida 

samma tankar och synsätt då hon menar på att valet av partner är av stor vikt. Skulle inte 

hennes partner finna jämställdhet i hemmet som något viktigt skulle hon heller inte stanna 

kvar i relationen. Enligt henne ska intresset vara lika stort för båda när det gäller att se till så 

att det finns mat i kylskåpet, att hemmet är städat eller att vinterdäcken läggs på bilen.  

Jenny, Linda och Anna, däremot, har en mer lättsam attityd till en "jämställd" 

arbetsfördelning. Linda menar att om inte hon tycker att något fungerar i hemmet så tar hon 

upp det med sin man och hennes man tar även upp sådant med henne. För Anna spelar det 

inte så stor roll när det kommer till vem som gör vad i hemmet, det viktiga är istället att 

bägge partners bidrar med något. Eftersom hon är hemma mer än honom faller det sig 

naturligt för henne att också göra mer hemma och kanske ha maten färdig när hennes partner 

kommer hem från jobb och träning. När det sedan kommer till andra sysslor menar hon dock 

att hon ofta får sätta sin partner i arbete, det vill säga om några "tyngre" sysslor behöver göras 

som att exempelvis åka till tippen eller städa förrådet. Hon säger:  

"Jag kommer kräva en mycket jämnare arbetsfördelning när jag börjar jobba sen för då 

kommer jag inte ha det här övertaget i tid som jag har idag. Då kanske det blir att man lagar 

mat varannan dag. Han kommer inte ha något val utan så kommer det bli, jag skulle inte 

acceptera något annat."  

När Anna, framöver, också börjar arbeta menar hon alltså att sysslorna bör delas upp mer 

jämlikt. Hennes idealbild är då att de turas om med matlagning och att man delar upp 

sysslorna genom att exempelvis den ena sköter tvätten och den andra städningen. I värsta fall 

konstaterar Anna att hon kommer göra ett schema dit man snällt kan hänvisa sin partner vid 

invändningar.  
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Anita beskriver att när det är dags för städning i henne och hennes partners hem så delar dem 

upp det. Hon brukar ge sin partner möjlighet att välja om han vill ta disken, toaletten eller 

dammsuga:  

"Ofta brukar han ju då gå med på att ta någonting för det finns inget annat alternativ. Han 

vet vad som gäller; städa eller dörren ha ha."  

Hon vill gärna att man hjälps åt lika mycket hemma men att man tar hänsyn till om den andra 

personen jobbar eller om man har barn som man måste ta hand om. Att man gör det på ett 

rättvist och schysst sätt och att man kommunicerar med varandra är viktigt för henne.  

 

 6. Sociologisk analys  
I detta kapitel kommer vi att analysera vår insamlade empiri med hjälp av tidigare forskning 

och det teoretiska ramverk vi tidigare presenterat med målet att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställning. Analysen har vi valt att dela in i fyra rubriker som utgår från vår 

forskningsfråga.  

 

6.1 En känsla av dubbelhet  
För majoriteten av våra respondenter finns en ambition samt strävan efter ett jämställt hem i 

relation till hur de såg sina föräldrar organisera hushållet under sin uppväxt. Samtliga har 

påverkats av sina föräldrar på ett eller annat sätt, antingen genom att idag motarbeta det 

ojämnt fördelade sätt deras föräldrar organiserade hushållsarbetet på, eller genom att 

efterlikna sina föräldrar då de betraktade deras arbetsfördelning i hemmet som ”rättvis”. Idén 

och tanken om ett ”jämställt hem” där mannen och kvinnan fördelar hushållssysslorna 

jämbördigt utefter sina intressen och önskningar var för samtliga informanter det enda 

självklara och naturliga. Medan vissa av våra respondenter faktiskt pratade som att de lever 

jämställt med sin partner menade dock andra på att detta är långt ifrån fallet, och att 

konflikter på så vis är en naturlig del av vardagen.  

De av våra respondenter som beskrev sitt och sin partners hem som icke-jämställt upplever 

ett motstånd, eller ett ointresse, från sin partners sida att hjälpa till i hemmet. I relation till sin 

partner delar de olika synsätt och perspektiv vilka går emot varandra och som därmed 

synliggör makt- och intressekonflikter. Författarna i artikeln I och med motstånd (Linghag 
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2016) beskriver konflikter, dilemman och svårigheter i arbetet med att integrera jämställdhet i 

en organisation som oerhört vanligt. Detta, menar de, gör det möjligt för maktrelationer att 

utmanas och driva en engagerad vilja till förändring, men även ge upphov till känslor av 

maktlöshet på grund av det motstånd som ofta framträder under processer av förändring. De 

talar om det som en ”dubbelhet”, som ofta framkommer i sådana typer av förändringsarbeten.  

Att integrera jämställdhet i hemmet och att jobba för en sådan komplex förändring verkar 

enligt majoriteten av våra respondenters uttalanden generera samma typ av känsla, det vill 

säga en känsla av ”dubbelhet”. Deras ambition och önskan om ett jämställt hem är något som 

sannerligen ligger i deras intresse, men är ett intresse som samtidigt tar på deras energi på 

grund av det ifrågasättande och motstånd de möter från deras partners håll. Genom att 

jämställdhet ges olika innehåll och kommer till uttryck i olika uppfattningar hittar man alltid 

skäl till varför det inte fungerar att göra jämställdhet i praktiken. Detta är något som i stor 

mån begränsar förändringar av könsbaserade maktförhållanden och därigenom våra 

respondenters ambition om ett jämställt hem. 

 

6.2 Ny medvetenhet och gamla förhållanden - kvinnan som individ 
Att det i dagens samhälle har hänt mycket vad gäller jämställdhetsfrågor mellan könen är 

något som har ändrat på gamla förhållnings- och tankesätt. Utifrån vårt resultat märktes det 

tydligt på våra respondenter att de är väl medvetna om sin (kvinnors) ”nya” situation, det vill 

säga att gamla könsroller i hemmet inte längre ter sig på samma sätt idag som det gjorde förr. 

De påverkas av frågor som rör genus och jämställdhet vilket idag tas upp alltmer inom såväl 

politiken som samhället i stort. Beck (2000) beskriver en historiskt skapad kluvenhet mellan 

en ny medvetenhet och gamla förhållanden, något som medför nya förväntningar och 

önskningar hos framförallt dagens unga kvinnor. Denna nya medvetenhet som har skapats i 

och med övergången till en ”andra modernitet”, som Beck (2000) benämner det som, är en av 

de största anledningarna till att majoriteten av våra informanter förväntar sig att deras partner 

ska utföra lika många hushållssysslor som de själva, det vill säga om de inte tjänar in mer 

ekonomiskt. De accepterar inte att deras partner ska undkomma arbete i hemmet vilket har 

lett till att de oftast får ”pusha” sin partner i syfte att jämna ut fördelningen.  

Några av våra informanter pratade om denna medvetenhet som något som cirkulerar i deras 

umgängeskrets, och att det då framförallt diskuteras bland kvinnorna i deras omgivning. På så 

sätt kan man förstå hur tanken om en jämställd vardag återspeglas i kvinnors förhållningssätt 
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och medvetande. Det Beck (2000) menar är att män fortfarande tycks klamra sig fast vid 

illusionen om att bibehålla den traditionella arbetsfördelningen där jämställdheten hotar, 

vilket gör att dagens kvinnor och män drar åt olika håll. Även om vi i denna uppsats inte 

studerat mäns förhållnings- och tankesätt kring detta ser vi att Becks teori skulle kunna vara 

svaret på varför kvinnor inte fullständigt lyckas frigöras från sina traditionella kvinnoroller. 

Genom att män håller fast vid en traditionell arbetsdelning i hemmet genererar detta 

konsekvenser för kvinnorna som även dem får leva kvar i samma gamla vanor och mönster. 

Detta kunde vi utläsa från vårt resultat då majoriteten av våra informanter menade på att 

deras partner inte i lika hög utsträckning som de själva delar samma tankar och ambition om 

ett jämställt hem där man delar lika på hushållssysslorna. Att deras partner inte delar samma 

tankar och ambition om ett jämställt hem där man delar lika på hushållssysslorna bidrar, i det 

stora hela, till att kvinnors utveckling i samhället stoppas, trots att dagens unga kvinnor, 

enligt såväl vårt resultat som Becks teori, numera vet vad de vill och vad de förväntar sig av 

ett partnerskap.  

Att männen inte vill eller låter sig påverkas av nya mönster och därmed inte är med och 

bryter gamla referensramar blir på bekostnad av kvinnorna, som nu får handskas med 

ytterligare ett ”obetalt arbete”, det vill säga där de måste tjata på sina män om att haka på 

detta ”jämställdhets-tänk”. På så sätt går det att relatera till vad Beck (2000) menar med att 

dagens unga kvinnor stöter på en motsatt utveckling i männens beteende. Genom att 

medvetenheten ökar hos kvinnorna blir ojämlikheten nu klarare att tyda då maktrelationer 

synliggörs och där kvinnor och män tycks gå i olika riktningar. Beck (2000) ställer sig frågan 

om kvinnorna frigörs i lika hög utsträckning som männen från sitt stereotypa könsrollsöde, 

vilket är en fråga vi anser vara av ytterst hög relevans. Samtidigt som vårt resultat visar på att 

männen idag tar mer ansvar för hemmet än vad den äldre generationens män gjorde ställer vi 

oss skeptiska till om man faktiskt kan tala om detta som ett tecken på kvinnans frigörelse. 

Som vi nämnde innan finns det förutsättningar som motverkar denna frigörelse genom att det 

tycks vara kvinnan som ständigt får uppmana sin partner att utföra diverse hushållssysslor för 

att få någonting gjort. Kanske är det så att rollerna faktiskt frigörs men att det också är 

kvinnan som får se till att det blir så.  
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6.3 Kvinnan får sköta pusslet - genusideologi 
Vårt resultat pekar delvis på att dagens unga kvinnor har frigjorts från de förväntningar som 

har funnits om att ha allt ansvar för hushållssysslorna i hemmet då majoriteten av våra 

respondenter uppgav att de får hjälp av sina partners med diverse uppgifter. Som vi var inne 

på i tidigare avsnitt kunde vi dock utläsa från åtminstone hälften av våra informanters 

uttalanden att det ofta krävs en, från kvinnornas håll, uppmaning eller ”push” i syfte att deras 

partner ska få gjort en syssla eller två. Hochschild (2003) menar att kvinnor utför mer arbete 

idag än förr då, även om de kommit ut på arbetsmarknaden, ingen har tagit deras plats i 

hemmet. Kvinnan har alltså fortfarande huvudansvaret för, som Hochschild (2003) kallar det, 

”det andra skiftet” och blir på så sätt som en ”projektledare” för utförandet av 

hushållssysslor. Precis som hushållssysslor genom tiden har varit ett, för kvinnan, obetalt 

arbete skulle man lika väl, i relation till detta, kunna kalla jobbet med att kontinuerligt behöva 

uppmana sin partner till att utföra hushållssysslor som ett lika ansträngande arbete för 

kvinnan.  

Hochschild (2003) pratar även om nya ekonomiska spelregler som skapat möjligheter för och 

ett behov av kvinnor i arbetslivet, vilket gör att männen inte längre har en giltig ursäkt för att 

undkomma hemarbetet. I vårt resultat uttalar sig ett flertal respondenter om hur mycket 

ekonomin faktiskt spelar in när det kommer till hur fördelningen av hushållssysslor bör se ut. 

De av våra informanter som för tillfället pluggar och därmed inte bidrar till hushållskassan i 

samma grad som deras partner, var eniga om att detta är en fullt godtagbar förklaring till 

varför de slipper extraarbetet där hemma. Hade det inte varit för ekonomins skull menar de 

dock att en sådan fördelning skulle vara fullständigt oacceptabel. De av våra informanter som 

däremot, liksom sina partners, jobbar är också de som, för att citera Hochschild, "skapar tryck 

på männen att dela det andra skiftet". De ser till att fördelningen av hushållssysslor fördelas 

någorlunda jämnt för att varken den ena eller andra ska behöva känna sig helt och hållet 

utmattad.  

Den traditionella genusideologin, som Hochschild benämner det som, ser vi fortfarande 

prägla samtliga par då det enligt våra respondenter verkar finnas ett visst motstånd från 

männens sida om att behöva utföra hemarbete. Generellt sett pekar vårt resultat på att männen 

antingen undkommer hemarbetet för att de bidrar mer till ekonomin, eller att de behöver bli 

uppmanade av sin partner för att få en eller två sysslor gjorda. Den löneskillnad som råder 

mellan könen än idag verkar alltså fortfarande spela in som en avgörande faktor för hur 

kvinnor och män resonerar kring en "jämställd fördelning" i hemmet. Vi kan därför se en 
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koppling även till Beck och vad han menar med att dagens individualisering gör att kvinnorna 

åter hamnar i den traditionella könsrollen, det vill säga att det finns en motsättning mellan en 

frigörelse från och en tillbakagång till den traditionella rollen. Han uttrycker det som att 

kvinnor slits fram och tillbaka i sina liv vilket också återspeglas i deras medvetande och 

förhållningssätt. Trots kvinnors ökade möjligheter på marknaden så är det alltså fortfarande 

hon som har det största ansvaret i hushållet, något som skapar en slags villrådighet i vad Beck 

(2000) kallar den ”kvinnliga individualiseringsprocessen”.  

 

6.4 Organisering av vardagen – hemmet som habitus 
Det vi kunde utläsa från samtliga respondenters uttalanden är att det finns ett gemensamt tänk 

kring hur vardagen bör organiseras för ett ”rättvist” partnerskap. Alla är ense om att var man 

ska bidra med sitt, men att detta kan se ut på olika sätt beroende på vilken situation man 

befinner sig i. Att varken mannen eller kvinnan ska behöva dra ett större lass än sin partner 

verkar på så sätt vara ett värde som samtliga av våra respondenters habitus styrs av, det vill 

säga ett av historien producerat naturligt förhållningssätt för individerna som blir framtida 

dispositioner. De strukturer som kännetecknar dagens moderna samhälle vad gäller kvinnors 

och mäns ”nya” situation kan på så sätt förklara vad Bourdieu (1972/1977, 1980/1990) menar 

med att relationen mellan aktör och struktur inte går att särskilja. Våra respondenters sätt att 

agera, tolka och handskas med sitt kapital grundar sig i en era där jämställdhets- och 

genusfrågor är något som finns integrerat i ett flertal samhällsområden och som fortsätter att 

uppmärksammas mer och mer. Således skulle man kunna tala om våra respondenter som en 

grupp vilken delar en gemensam historia och som innefattar såväl specifika normer som 

objektiva strukturer.  

Två av våra informanter berättade hur de med tiden har utvecklat specifika strategier för att få 

deras partner till att utföra hushållssysslor. Genom tidigare erfarenheter förklarade en av våra 

informanter hur hon jämt och ständigt behöver bli arg på sin partner för att få honom att lyfta 

på fingret. En annan av våra respondenter berättade att hon använder en taktik där hon väntar 

ut sin partner med att utföra en syssla, och uppmuntrar honom till att göra det istället för att 

komma med en negativ ton. Hon menade på hur denna strategi blivit ett vinnande koncept 

och har därför fortsatt på samma spår. Bourdieu (1972/1977, 1980/1990) menar att habitus är 

gårdagens person som aktivt påverkar nuet och individens handlingar. Olika erfarenheter och 

upplevelser gör alltså intryck på vilket sätt individen agerar och upplever sin omgivning. 
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Informanternas strategier kan på så sätt betraktas som ett resultat av deras habitus då detta, 

enligt Bourdieu, är en fysisk inskriven kunskap i kroppen som människan utvecklar genom 

interaktioner med den sociala världen. På grund av habitus vet individen hur den ska agera 

inom sitt sociala fält, vilket i dessa informanters fall resulterade i deras sätt att handskas med 

samt ta itu problem med sin partner.   

Det de Beauvoir (2002[1949]) menar med sin genusteori är att kvinnan aldrig riktigt fått 

utrymme för sin egen subjektivitet men att detta är något som krävs för att jämställdhet ska 

kunna uppnås. Kvinnan måste själv få ta ansvar över sitt liv och göra sina egna val som en fri 

individ. Detta genom att få arbeten och därmed bli ekonomiskt oberoende. Utifrån våra 

informanters uttalanden kan man se hur var och en gör sina egna val när det gäller hur de vill 

forma sina egna liv samt sin identitet. Vissa arbetar och andra studerar. Samtliga berättade 

även hur de tillsammans med sin partner försöker förhandla kring hushållets organisering för 

att de båda ska känna sig nöjda och uppleva arbetsfördelningen som rättvis.  

På så vis verkar det enligt oss som att samtliga av våra respondenter formar sin vardag efter 

sina egna önskningar och förväntningar, och att de försöker göra detta tillsammans med sin 

partner. De gör egna fria val vilket vi tolkar som att de tar utrymme för sin egen subjektivitet, 

det vill säga agerar och handlar utifrån en fri individs vilja. Frågan som uppkommer här är 

dock om kvinnans subjektivitet har lett till att jämställdhet har uppnåtts i dagens 

individualiserade samhälle, vilket de Beauvoir (2002[1949]) menar att det finns potential för. 

Samtidigt som några av våra respondenter faktiskt känner sig nöjda över sin tillvaro i hemmet 

så menade andra på att organiseringen över hushållet absolut inte kan definieras som 

jämställt. De informanter som upplevde arbetsfördelningen som icke-jämställd var de som för 

tillfället studerar, och skulle därför kunna kopplas till den ekonomiska aspekten som de 

Beauvoir även talar om. Utifrån vårt resultat menade dessa informanter att de begränsas på 

grund av sin situation som låginkomsttagare då de inte känner att de har rätten till att ställa 

för höga krav på sin partner.  

 

7. Avslutande sammanfattning och reflektion  
I vår uppsats belyser vi sju unga kvinnors upplevelser av sin kvinnoroll vad gäller 

förväntningar och krav som finns på henne i hemmet idag. Vi riktar fokus mot den 

individualiseringsprocess som det moderna samhället präglas av och vilken effekt denna 
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genererar för könsroller samt livssituationer. I relation till tidigare forskning och teorier har vi 

kunnat se liknelser och kopplingar men även funnit nya aspekter som vi i denna 

sammanfattning kommer att reflektera vidare kring. Mycket av vårt resultat tyder på att män 

och kvinnor lär sig hur de ska vara genom sin kultur och att genus på så sätt är socialt 

konstruerade relationer som skapas och reproduceras genom människors sätt att vara. Trots 

dessa djupt rotade relationer har vi i denna uppsats dock kunnat tyda på tendenser av 

utveckling, andra förhållningssätt och nya attityder. Vi anser på så sätt att vi fått svar på den 

frågeställning som uppsatsen utgår ifrån och att vi har uppfyllt vårt syfte med att belysa hur 

dagens unga kvinnor upplever arbetsfördelningen mellan könen i hemmet idag.  

I vår analys var vi bland annat inne på diskussionen om att kvinnor idag, åtminstone våra 

informanter, ofta får agera ”projektledare” i hemmet. Detta för att få sin partner till att utföra 

hushållssysslor. Väljer man dock att titta på detta utifrån ett annat perspektiv kan det även, 

vad vi tänker, vara så att mannen har svårt för att ens få utrymme vad gäller skötseln av 

hushållet. Då kvinnan själv utnämner sig som projektledare och förmodligen även sätter upp 

flest regler tror vi att männen kanske inte alltid ”släpps in” på kvinnans område och därför 

hålls tillbaka lite från att hjälpa till. Detta tror vi är relativt vanligt eftersom det under så lång 

tid har varit kvinnans ansvar att sköta hushållssysslorna, vilket har gjort att man är van vid 

samt vill ha sysslorna gjorda på ett visst sätt.  

Vi uppmärksammade även den historiskt skapade kluvenheten mellan en ny medvetenhet och 

gamla förhållanden. Denna nya medvetenhet om skillnader och motsättningar mellan 

kvinnors och mäns situation, som växt fram i och med ett riktat fokus på jämställdhetsfrågor, 

verkar enligt vårt resultat generera en, för kvinnan, känsla av att vara tudelad. Samtidigt som 

denna så kallade utveckling i samhället genererar styrka till dagens kvinnor då det idag finns 

en annan typ av genusideologi som delas och stöds från merparten av samhället så ger det 

även upphov till känslor av frustration i och med det motstånd en sådan utveckling också 

innebär. Det verkar som att traditionella levnadssätt och nya ambitioner krockar i det 

moderna samhället, där kvinnan får svårt att anpassa sig till den roll hon förväntas ingå i. 

Vilken roll förväntas hon ingå i? Vem är den optimala kvinnan i dagens samhälle? Det vi 

kunde utläsa från våra informanters uttalanden var att det inte finns några definierade eller 

bestämda förväntningar på hur kvinnan ska förhålla sig till sin kvinnoroll.  

Samtidigt som de påverkas av sin omgivning har de en egen tanke om hur de vill forma sin 

vardag, vilket gör att de inte riktigt vet vilket ben de ska stå på. Bör man stanna kvar i den 
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traditionella rollen som kvinna eller följa med i den utveckling som det individualiserade 

samhället går mot? Det blir en konflikt mellan teori och praktik och är ett fenomen som vi 

skulle vilja benämna som en dualistisk medvetenhet för kvinnan, vilken har växt fram i och 

med det individualiserade samhället och dess fokus på ökad jämställdhet. Detta kunde vi 

märka på majoriteten av våra respondenters sätt att uttrycka sig på. När frågor om 

jämställdhet och idealbilder av hemmet kom upp visade de på stor entusiasm medan andra 

ämnen som exempelvis hur det faktiskt ser ut i hemmet fick dem att tappa intensiteten något.  

I processen med att skriva denna uppsats har en del tankar och funderingar utvecklats hos oss. 

Hur bör man definiera kvinnorollen idag? Vad är viktigt att behålla och vad bör man förnya? 

Hur kvinnan ska anpassa samt förhålla sig till dagens krav och förväntningar verkar vara 

svårt att finna svar på. Det hade varit intressant att veta om vi någonsin kommer börja 

betrakta den manliga respektive kvinnliga könsrollen på ett likvärdigt sätt. En kanske ännu 

mer intressant fundering är hur det kommer sig att jämställdhet inte uppnås trots att, 

åtminstone våra informanter, lever som fria subjekt. Eventuellt kan det vara så att vissa 

kvinnor är nöjda med att leva kvar i den traditionella kvinnorollen där hon får ta 

huvudansvaret över hushållet. Man kanske inte vill uppnå jämställdhet i den bemärkelsen att 

kvinnor ska ta hand om bilen och män ta tvätten. Vad är egentligen jämställdhet? 

Jämställdhet har skilda betydelser för oss alla och kan därför vara svårt att tala om som ett 

bestämt sätt att leva på. 
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Bilaga   
Intervjuguide:  

Ålder:  

Barndom  

1. Hur såg arbetsfördelningen ut i dina föräldrars hem under din barndom?  

2. Skulle du vilja säga att arbetsfördelningen mellan dina föräldrar var rättvis eller orättvis 

under din barndom? Varför anser du att den var rättvis eller orättvis?  

Nutid 

3. Hur ser arbetsfördelningen mellan dig och din partner ut i ditt hem idag? Beskriv hur en 

vanlig dag ser ut hemma hos er.  

4. Skulle du vilja säga att arbetsfördelningen mellan dig och din partner är rättvis eller 

orättvis? Varför anser du att den är rättvis eller orättvis?  

Jämförelse barndom och nutid  

5. Upplever du att det har skett någon skillnad om du jämför arbetsfördelningen i dina 

föräldrars hem under din barndom och arbetsfördelningen i ditt och din partners hem idag?  

6. Varför tror du/varför tror du inte att det har skett en förändring? Hur? 

7. Skulle du vilja säga att du och din partner har en mer rättvis eller orättvis arbetsfördelning i 

hemmet än vad dina föräldrar hade i sitt hem under din barndom? Varför/varför inte?  

Föräldrars påverkan  

8. Skulle du vilja säga att du har påverkats av hur dina föräldrar fördelade arbetet i hemmet 

under din uppväxt? På vilket sätt?  

9. Kommer du att ta efter dina förändras sätt att organisera hushållet eller ser du hellre en 

förändring? På vilket sätt?  

Omgivningens förväntningar  

10. Skulle du vilja säga att du påverkas av andra kvinnor i din omgivning vad gäller 

arbetsfördelningen i hemmet? På vilket sätt? Vad tror du det beror på?  
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11. Skulle du vilja säga att du påverkas av de förväntningar som samhället har av kvinnan? 

På vilket sätt? Vad tror du det beror på?  

Jämställdhet  

12. Hur stort är ditt intresse för en jämställd arbetsfördelning i hemmet?  

13. Försöker du på något sätt främja en jämställd arbetsfördelning i ditt och din partners hem? 

Varför/varför inte? På vilket sätt?  

14. Vad är din idealbild av hur arbetsfördelningen ska se ut i hemmet?  
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