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Syftet med denna uppsats var att lyfta fram frågor som rör jämställdhet i det privata livet. 

4 par har svarat på frågor om vem som gör vad i deras familj och hur detta kommer sig.  Jag 

ville få en bild av hur jämställda familjerna upplever sig vara i ansvar för hem och barn. Jag 

ville även medvetandegöra respondenterna om sin egen situation gällande jämställdhet. Jag 

har vid insamlandet av empiri använt mig av en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, 

enkäter med både kryss- och öppna frågor, där jag med hjälp av den fenomenologiska 

ansatsen analyserat svaren. Jag har med denna undersökning inte haft för avsikt att göra 

generaliseringar, utan har bara varit intresserade av just dessa respondenters upplevelser. 

Respondenterna är gifta, sammanboende och har minst ett gemensamt barn.  

Jag har i min analys utgått från teorier som behandlar den patriarkala strukturen, 

äktenskapet, individen och relationen. Resultatet visade att paren har en bra relation och 

relativt jämn arbetsfördelning. Kvinnorna är dock lite mer skeptiska än männen över hur pass 

jämställt förhållandet verkligen är. Även om paren inte säger att de ser på vissa sysslor som 

typiskt manliga eller kvinnliga framgår det ganska tydligt att det finns en skillnad i vem som 

gör vad. Paren upplever att de med tiden växer samman och mer och mer ser sig som en 

gemensam enhet än två separata, men de hävdar ändå vikten av att få vara för sig själv för att 

kunna orka med familjen och hushållssysslorna. De lever alla i ett mer eller mindre 

beroendeförhållande till varandra där beroendet inte upplevs negativt utan mer som att de 

kompletterar varandra. Kvinnorna har överlag tagit hand om barnen när de varit små och 

sjuka. De säger alla att detta val skett på grund av den ekonomiska situationen.  

Alla par upplever att de har en relativt god kommunikation och vill gärna lösa konflikter 

så snart dessa uppstår.  
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1. Inledning 

”Varje gång ett par bildas skapas ett förbund […] baserat på idéer om gemenskap och 

sammanhållning, men dessa idéers närmare innebörder behöver inte vara särskilt klara för 

de berörda. Parterna kan också ha olika idéer om detta. Visserligen finns i varje samhälle 

allmänna ideal och normer kring vad familjesammanhållning innebär, men dessa är i vårt 

samhälle varken bindande eller särskilt entydiga. Varje par får med ledning av sådana 

normer, egna erfarenheter och ideal försöka utforma speciella regler för vad som skall 

gälla för deras ”förbund”. Det handlar då om att skapa ’sina’ regler för vad som skall 

gälla för just dem. I praktiken betyder det att på olika sätt kompromissa sig fram till vilka 

skyldigheter och rättigheter man skall ha gentemot varandra.”1  

 

Denna reflektion kring hur forskaren beskriver att par skapar och upprätthåller ett förbund 

ligger till grund för denna uppsats. Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind (2003) samt Lena 

Gemzöe (2002) som jag kommer att hänvisa till längre fram i min uppsats har inspirerat mig 

mycket, både i mitt arbete och i min fokus på jämställdhet under arbetets gång. Mitt 

forskningssubjekt har varit gifta par med barn där jag fokuserat på hur det ser ut med 

jämställdhet i familjen. 

 

I Sverige kan man säga att det funnits tre epoker där olika kvinnorörelser varit mer aktiva. 

Den första var ungefär mellan 1880-1920 och fokuserade då mycket på kvinnlig rösträtt. 

Nästa epok startade under 1960-talet och fortsatte in på 1970-talet där fokus till stor del låg på 

att driva igenom fri abort för kvinnan, rätt till arbete, lika lön med mera. Ända sedan 1970-

talets arbete har Sverige varit en föregångare i arbete kring jämställdhet och detta arbete har 

haft en central ställning i hela samhällsdebatten. Den nuvarande epoken handlar om 

nyfeminism och kom i gång ordentligt under millennieskiftet.2 

Det som kännetecknas som feminismens grund och början till det jämställdhetsarbete som 

nu existerar har sin grund under 1960-talet då feminismen på allvar blommade upp. Denna 

rörelse fick stort stöd främst från den politiska vänstern och radikala studentgrupper. I Sverige 

bildades i slutet av 1960-talet en feministisk rörelse som kallades Grupp 8, namnet härrör från 

grundarna av gruppen som var just 8 stycken kvinnor. Dessa drev frågor som ”rätt till lika 

arbete, likalön, sextimmars arbetsdag för alla, daghem åt alla barn fri abort, kamp mot 

                                                
1 Björnberg & Kollind, 2003:8 
2 Gemzöe, 2002:30; http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap 
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pornografin” samt såg till att återinföra firandet av den internationella kvinnodagen den 8 

mars. 3 

 

Riksdagen arbetar aktivt med att driva igenom att synen på jämställdhet ska gälla alla 

områden inom samhället, idag med stark påtryckning från JämO. Sedan 1970-talet finns olika 

områden som kan kopplas till jämställdhet lagstadgat. Detta rör bland annat arbetstid, 

kvinnors rätt till arbete och föräldraförsäkring. Fram till 1971 räknades mäns och kvinnors 

löner ihop inför beskattning vilket gjorde att det i många fall inte lönade sig att båda arbetade. 

Men 1971 infördes särbeskattning som innebar att mäns och kvinnors löner inte längre 

räknades ihop vilket ledde till att det numera kunde löna sig att båda arbetade och allt fler 

kvinnor sökte sig ut på arbetsmarknaden. 1992 trädde en ny jämställdhetslag i kraft som till 

stor del skärpte tidigare lagstiftning. Denna lag har blivit reviderad flera gånger och fått en del 

tillägg fram till idag och har nu fokus på kvinnors och mäns lika rättigheter på 

arbetsmarknaden samt att se till att det inte förekommer trakasserier och kränkningar4. Det 

sker hela tiden debatter om jämställdhetens vara eller inte vara och många tycker detta arbete 

är bra medan andra tycker att det kan leda till att kvinnor blir ännu mer utsatta om de kvoteras 

in på poster på grund av kön och inte enbart på kompetens. Ett bemanningsföretag har via 

provocerande påståenden i tv-reklam försökt dra igång diskussioner kring frågor rörande 

arbetsmarknaden. Dessa går att finna på deras hemsida. Två av dessa frågor är relaterade till 

jämställdhet och lyder ”om kvinnor har 20% lägre lön än män, är det då inte bäst att anställa 

kvinnor, rent företagsekonomiskt?” samt ”om 80% inte bryr sig om chefen är en kvinna eller 

man, ska vi då bry oss om att lyfta fram kvinnor i chefspositioner?”5 Så debatten om kvinnans 

och mannens rättigheter och lika behandling pågår hela tiden, både synligt och i det tysta. 

 

Det finns många som kämpat för kvinnors rättigheter men det finns några personer som 

mer än andra förknippas med detta och som omtalas när jämställdhet och kvinnliga rättigheter 

kommer på tal. Några av dessa är Fredrika Bremer (1801-1865), Ellen Key (1849-1926), Alva 

Myrdal, (1902-1986) och Simone de Beauvoir, (1908-1986).6 

Fredrika Bremer betraktas som en pionjär för att få till stånd kvinnors fri- och rättigheter. 

Hon har givit namn åt ”Fredrika Bremer förbundet” som aktivt arbetar för ett jämställt 

                                                
3 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap/org.html 
4 http://www.sweden.gov.se/sb/d/2593/a/67212 
5 http://arbetslivet.manpower.se/forum.aspx 
6 http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/systerskap 
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samhälle. Deras fokusfrågor ligger på att få fler kvinnor där makten finns, fler män där barnen 

finns samt jämställda löner.7  

Ellen Key var en stor förespråkare för kvinnors särart biologiskt, intellektuellt och 

känslomässigt. Hon har skrivit ett 40-tal böcker som handlar om kvinnor. En av de mest 

kända är Barnens århundrade som har varit en viktig bok inom det pedagogiska området. 

Alva Myrdal var socialdemokratisk politiker som ses som en av dem som lade grunden för 

det socialpolitiska området. Under 1960-talet intresserade hon sig för fred och nedrustning 

och fick för detta arbete nobels fredpris 1982. 

Simone de Beauvovir är mest känd för citatet ”man föds inte till kvinna, man blir det” från 

boken Det andra könet där hon hävdar att det ligger mer än bara biologi till grund för 

skillnader mellan synen på man och kvinna. Hon levde tillsammans med Jean-Paul Sartre utan 

att varken gifta sig, flytta ihop eller skaffa barn vilket inte var kontroversiellt för den tiden. 

 

Vad är då egentligen jämställdhet? Jämställdhet fokuserar på att män och kvinnor ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter inte bara i arbetslivet utan även utanför. Björnberg och 

Kollind definierar begreppet som att: 

”jämställdhet är ett ideal som aktualiserar hur nyttigheter, arbete, pengar och inflytande 

fördelas med hjälp av olika fördelningsargument och konkreta utbyten där köpslående om 

eller balansering av lust och olust, kompetenser, tillgång till tid m.m. ingår som centrala 

resurser”.8 

Alla individer har speciella behov och intressen och dessa måste lyftas fram oavsett kön. 

Alla ska kunna leva på sin lön, ha humana arbetstider, umgås med sin familj och det är just 

detta som jämställdhet handlar om politiskt. Där ligger fokus främst på arbetsmarknaden, men 

jämställdhet är ju mer än så. 

 

Jämställdhet bör finnas inom alla områden i samhället och inte bara på arbetsmarknaden. 

Enligt bland annat Björnberg och Kollind är familjen den centrala punkten för många 

individer och att idealet om jämställdhet innefattar en syn på individer både som åtskilda och 

som självständiga där det finns olika intressen och behov som behöver tillfredställas. 

Familjemedlemmarna ser i första hand till vad som är bäst för sig själv och för sin familj 

innan de ser till andra. Att kunna beskrivas som en jämställd familj förutsätter att individerna 

både är självständiga och inordnade i den gemenskap som förutsätts för familjens överlevnad. 

                                                
7 http://www.fredrikabremer.se/site/page/97?cNode=0 
8 Björnberg & Kollind, 2003:148 
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Den största utmaningen för par idag ligger just i denna kombination, det är inte lätt att både 

tänka på sig själv och andra lika mycket. Det är lätt hänt att något tar överhand. För att 

äktenskapet ska kunna betraktas som jämställt och rättvist krävs att båda tar gemensamt 

ansvar och att de båda prioriterar gemenskapen i förhållandet.  Bägge parter måste se till de 

ömsesidiga behov som finns. Om detta sker kan det upplevas som rättvist och jämställt 

oavsett om någon gör mer än den andra vad gäller vissa sysslor.9 

 

Björnberg och Kollind säger att ”en viktig utgångspunkt vid bedömning av om ett 

förhållande är jämställt är frågan om båda tar ett gemensamt ansvar för familj och hushåll”.10  

Enligt statistik är det fortfarande en större del kvinnor än män som tar hand om hem och barn 

och är hemma när barnen är sjuka. I många undersökningar fokuseras på det obetalda 

hemarbetet, som visar att detta arbete fortfarande utförs först och främst av kvinnor som 

därmed gör ett dubbelarbete; förvärvsarbete och hemarbete. Ett exempel är www.historia.se, 

under länken hemarbete, där det går att läsa att det obetalda hemarbetet  och förvärvsarbetet 

idag nästan står för lika många arbetade timmar.11 Enligt studien ”BNP inklusive obetalt 

hemarbete 1964-2000”, som tagits fram av Ekonomisk-historiska institutionen vid 

Stockholms universitet utför män 3 timmar och 28 minuters oavlönat hemarbete per dag 

medan kvinnors oavlönade hemarbete står för 6 timmar och 5 minuter12. Dessa siffror gäller 

för småbarnsföräldrar under perioden 2000/2001. Anita Göransson tar i DN Debatt den 29 

januari upp hur jämställdheten visar sig hos män och kvinnor, där båda gör karriär i 

yrkeslivet. Enligt hennes forskningsrapport Maktens kön, kvinnor och män i den svenska 

makteliten på 2000-talet finns stora skillnader hos män och kvinnor på toppositioner. ”Medan 

männen mycket oftare än män i allmänhet lever i en traditionell familjeform med en hustru 

som står för hemarbete och barnomsorg, så är kvinnorna i eliten antingen ensamstående med 

barn eller gifta med kolleger i karriären”13 skriver hon. 

 

Enligt Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten (1997) tycker de flesta att det 

politiskt formade jämställdhetsidealet är bra men få formar och organiserar sitt liv efter detta. 

De säger att hindren för jämställdhet ofta diskuteras utifrån arbetslivet men att ”om vi vill 

                                                
9 Björnberg & Kollind, 2003:86 
10 Björnberg & Kollind , 2003:84 
11 http://www.historia.se/ 
12 http://www.ekhist.umu.se/ekhistmote2005/papers/4-3-Rodney_Edvinsson.pdf 
13 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=611210 
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förstå orsakerna till att kvinnor och män delar på rättigheterna på det sätt de gör, framstår 

familjen som en lika central utgångspunkt som arbetsplatsen”.14  

Björnberg och Kollind hänvisar i sin bok till en studie gjord av Carin Holmberg (1993) 

där hon menar att det väsentliga kriteriet för jämställdhet borde vara att det inte finns någon 

över- och underordningsmekanism som styr hur förhållandet mellan könen visar sig eller 

upplevs av de inblandade. I ett parförhållande betonas ofta att det ska finnas en likhet kring 

både rättigheter och skyldigheter. Detta kan gälla fördelning av tid och arbete, bördor och 

privilegier. Men aspekter som fördelning av makt, inflytande och kontroll är också viktiga. 

Själva hävdar Björnberg och Kollind att det är ”förekomsten av ömsesidighet i fördelningen 

av resurser och arbete, utrymme för egenmakt och möjlighet att välja utan tvång” som är de 

viktiga förutsättningarna för jämställdhet. Det måste enligt henne även råda en balans mellan 

makt och inflytande i förhållandet och hon säger att jämställdhet är en process som hela tiden 

är pågående.15 

1.1. Syfte och problemformulering 
Mitt syfte är att lyfta upp frågor som rör jämställdhet i det privata livet. Jag vill få en bild 

av hur det kan se ut i familjer idag, hur jämställda upplever oss vara i ansvar för hem och 

barn. Jag vill även se vad jämställdhet innebär för mina respondenter och om de upplever att 

det råder jämställdhet i deras förhållande utifrån deras premisser. Ytterligare något jag hoppas 

på är att respondenterna medvetandegörs om sin egen situation gällande jämställdhet. Jag vill 

att frågorna ska skapa diskussioner kring jämställdhet och arbetsdelning i deras familjer. För 

att uppnå detta har jag gjort en undersökning med fyra par där både mannen och kvinnan i 

förhållandet svarat på mina frågor. 

1.2. Disposition 
Denna uppsats innehåller 8 kapitel. I det första kapitlet har jag givit en introduktion till 

uppsatsen och reflektion på varför jag skriver om just detta ämne och lite bakgrund kring 

ämnet i sig. Jag har försökt skapa en bild av vad jämställdhet är och hur det beskrivs. Jag har 

även mitt syfte och problemformulering i detta kapitel. 

I kapitel 2 försöker jag att sätta jämställdhet och kvinnokamp i ett historiskt perspektiv. 

Jag beskriver även några feministiska teorier samt teorier kring kvinnoförtryck. 

Kapitel 3 tar upp teoretiska utgångspunkter. Jag inleder med att förklara äktenskapet som 

institution utifrån ett historiskt perspektiv. Därefter beskriver jag den patriarkala strukturen 

                                                
14 Bäck-Wiklund &, Bergsten, 1997:14 
15 Björnberg & Kollind, 2003:19-22 
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och tittar på hur det ser ut i makten mellan könen. Sedan fokuserar jag på äktenskapet som 

relation utifrån olika perspektiv. Med hjälp olika teorier beskriver jag på individen och 

relationen som manlig och kvinnlig, utifrån lojalitet, regler, orientering och hushållsarbete. 

Kapitel 4 är min metodbeskrivning där jag förklarar den ansats jag valt och hur jag gått till 

väga för att göra denna undersökning och få ner det i min uppsats. Jag beskriver även 

eventuella begränsningar med mitt tillvägagångssätt och diskuterar lite kring fortsatt 

forskning. I kapitel 5 presenterar jag mina respondenter och de svar jag fått in utifrån de 

teman jag hade i enkäten. I kapitel 6 analyseras och tolkas svaren med koppling till de teorier 

som presenterats i kapitel 1 till 3. I kapitel 7 gör jag egna reflektioner kring det resultat jag 

hittills presenterat och slutligen i kapitel 8 har jag skrivit en sammanfattande avslutning. Sist i 

uppsatsen finns min enkät som bilaga. 
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2. Bakgrund 

Historiskt sett har kvinnor och män varken varit jämställda eller jämlika. Sedan lång tid 

tillbaka ansågs mannen besitta ett större intellekt och en högre förnuftskapacitet än kvinnan, 

vilket reducerade henne till en lägre stående varelse än mannen. På grund av detta har kvinnor 

uteslutits från samhällets alla offentliga delar. Under de senaste 150 åren har en hel del hänt 

till fördel för kvinnan. Här presenterar jag några händelser som betytt mycket för svenska 

kvinnor rörande jämställdhet. 

1845 infördes lika arvsrätt. Tidigare ärvde sönerna föräldrarna men nu fick även ogifta 

kvinnor ärva. 1846 fick frånskilda eller ogifta kvinnor samt änkor rätt att bedriva viss typ av 

näringsverksamhet. 1858 kunde en ogift kvinna över 25 år bli myndig efter domstolsbeslut, 

vilket fråntogs henne vid giftermål. 1863 blev en ogift kvinna automatiskt myndig vid 25 års 

ålder. 1884 blir en ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 1901 får kvinnor rätt till fyra 

veckors obetald arbetsledighet vid barnafödsel. 1921 får kvinnor allmän rösträtt och även 

gifta kvinnor blir myndiga vid 21 års ålder. 1923 blir kvinnor formellt jämställda männen 

inom arbetslivet, men får inte arbeta som militärer, poliser eller präster. 1939 kan kvinnor inte 

avskedas från arbete vid graviditet, giftermål samt barnafödande. 1955 har kvinnan rätt till tre 

månaders ledighet med full lön vid barnafödande. 1958 får även kvinnor bli präster. 1960 tas 

kvinnolönerna bort, vilka tidigare innebar en laglig rätt att ge kvinnor lägre lön än män vid 

utförande av samma sysslor. 1974 införs föräldraförsäkringen där båda föräldrarna har rätt att 

vara hemma i sex månader med full betalning vid barnafödsel. 1980 införs jämställdhetslagen 

mot köns- och lönediskriminering i arbetslivet där både män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter gällande arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Detta år ändras även 

tronföljden inom kungahuset där den förstfödde ärver kungatronen oavsett kön. 1982 införs 

en ny lag vid giftermål som innebär att paret inte längre automatiskt får mannens efternamn 

utan det står nu paret fritt att välja mannens eller kvinnans efternamn. Från 1983 öppnas alla 

yrken upp för kvinnor, även inom försvaret.16 

 

Enligt Gemzöe finns en strukturell ojämlikhet mellan könen som visar sig inom 

samhällets alla sfärer. Detta är något som feminismen aktivt arbetar med att förändra. Enligt 

feminismen har kvinnor generellt sett mindre makt än män, vilket visar sig genom 

överordning och förtryck. Inom exempelvis familjesfären är det till största del kvinnor som 

                                                
16 Åquist, 1994:77; http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetiar.asp, 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2593/a/67212 
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sköter kvinnor det obetalda arbetet, även om män mer och mer börjat utföra denna typ av 

sysslor. Män tar bland annat i större utsträckning än tidigare ut föräldraledighet än tidigare, 

men detta sker oftast kring jul och nyår samt under sommarmånaderna. Gemzöe beskriver i 

sin bok fyra inriktningar på feminism, som förklarar kvinnors underordning med familjen som 

institution på lite olika sätt.  

 

Nedan beskrivs kort fyra olika inriktningar av feminism. Dessa har lite olika förklaringar 

till hur kvinnoförtrycket kommit till och även olika strategier i kampen mot just detta 

förtryck. Jag kommer inte att använda mig av dessa inriktningar i analysen av min 

undersökning, men jag tycker det är viktigt ur ett historiskt perspektiv se hur kampen för 

kvinnors rättigheter växt fram. Jag tycker även det är viktigt att lyfta fram dessa olika 

inriktningar för att ha en bra bakgrundskunskap som kan ge en ökad förståelse för övrig teori i 

denna uppsats.  

2.1. Liberalfeminism 
Liberalfeminism utgår från den liberalistiska politiska filosofi, där huvudbudskapet var 

alla människors lika värde samt att alla bör åtnjuta samma fri- och rättigheter. Den liberala 

feminismen hade sin storhetstid från andra hälften av 1800-talet och fram till 1920 och 

blommade sedan upp igen i slutet av 1960-talet. Kvinnor hade generellt sett sämre positioner i 

samhället än mannen, vilket liberalfeminismen aktivt arbetade för att förändra. A 

Vindification of the Rights of Woman av Mary Wollstonecraft 1792 samt The Subjection of 

Women av John Stuart Mill 1869 är två skrifter som ses representera grunden hos 

liberalfeminismen. Wollstonecraft hävdar att kvinnan inte enbart är skapad för att behaga och 

ta hand om mannen utan ”en självständig varelse som har rätt till en uppfostran och utbildning 

som uppmuntrar henne att utveckla samma dygder och förmågor som mannen”.17 Mill är den 

första mannen som lyfter fram kvinnors underordnade positioner i samhället, ger dem plats 

och utrymme som separat politiskt problem samt ansåg att de liberala principerna skulle gälla 

alla individer i samhället, även kvinnor. Men Mill ansåg att kvinnors lika rättigheter endast 

skulle gälla för ogifta kvinnor. När kvinnan väl gick in i ett äktenskap hade inte längre samma 

rättigheter som mannen, utan blev ekonomiskt beroende av hans inkomst. En av 

anledningarna till detta vara att kvinnans tid i hemmet skulle minska om hon skulle delta i 

politiken och arbetslivet. Mannen var beroende av att kvinnan passade upp på henne genom 

                                                
17 Gemzöe, 2002:33 
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att sköta alla hemsysslor, detta var gifta kvinnors uppgift. Den kanske viktigaste frågan var 

därför; om inte kvinnan gjorde detta, vem skulle då göra det?18 

2.2. Radikalfeminism 
Radikalfeminism hävdar att mannen på grund av sitt kön kontrollerar och förtrycker 

kvinnor. Förtrycket visar sig främst genom sexuellt förtryck, kvinnomisshandel och 

kvinnoförakt. Männen ser enligt radikalfeminismen ner på lesbiska kvinnor på grund av att de 

”hotar den manliga kontrollen av kvinnliga kroppar”.19 Under 1960-talet engagerade sig 

många kvinnor inom radikala vänstergrupper för att få till stånd en rättvisare världsordning. 

Radikalfeminismen inspirerades av maoismen som innebar att man i grupp diskuterade egna 

upplevda erfarenheter och gemensamt funderade ut strategier för att komma fram till 

lösningar och förändringar. Enligt radikalfeminismen är kvinnornas största fiende patriarkatet, 

något som männen drar nytta av och utnyttjar. De säger även att ”heterosexualiteten är en 

politisk institution som upprätthåller kvinnors underordning eftersom den ser till att kvinnor 

är identifierade med män”20, det vill säga lojala på alla sätt; sexuellt, socialt och politiskt. 

Männen är fienden, skriver radikalfeministerna, till allt ont som sker kvinnor och ser till att 

kvinnoförtrycket upprätthålls, inte orättvisa lagar eller ekonomiska strukturer. 

Radikalfeminismens största fiende är den manliga makten där män som grupp anses ha 

intresse av kvinnors underordning.21 

2.3. Marxism/socialistisk feminism 
Marxism/socialistisk feminism utgår till stor del från Marx och Engels, där en del av deras 

grundidéer fått central plats i den feministiska samhällssynen. Engels talar om det primitiva 

samhället där könen ansågs jämlika och det var från moderns sida härstamningen räknades. I 

och med införandet av privat egendom blev männen ägare, och ägandet fördes vidare till 

barnen genom arvsrätt, från far till barn. I och med detta blev kvinnorna nu mannens egendom 

som skulle producera arvingar. Engels kallar detta för ”kvinnokönets världshistoriska 

nederlag”.22 Han hävdar att alla kvinnor, oavsett klass är förtryckta och det enda som kan lösa 

detta förtryck är att privategendom och klassamhället försvinner. Kvinnan blir enligt honom 

endast fri genom att fullt ut delta i produktion och lönearbete. Med hjälp av marxistisk analys 

av det ekonomiska systemet har feministerna påvisat hur kvinnor under kapitalismen utsatts 

                                                
18 Gemzöe, 2002:34f 
19 Gemzöe, 2002:45 
20 Gemzöe, 2002:48 
21 Gemzöe, 2002:55 
22 Gemzöe, 2002:58f 
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för dubbelt förtryck, dels genom lägre löner än männen, vilket ökar företagens vinster, och 

dels genom att de tvingas utföra obetalt arbete i hemmet. 

2.4. Socialistisk radikalfeminism 
Socialistisk radikalfeminism hävdar att synen på kvinnors underordning inte enbart kan 

ses som en följd av ekonomisk ojämlikhet utan hänsyn måste tas till att klass och kön är 

oupplösligt förenade med varandra. Inget av förtrycken kan upphöra utan att även det andra 

förtrycket upphör samtidigt. En viktig person inom denna teori är Heidi Hartmann som säger 

att ”män i alla klasser har materiella intressen i att det rådande systemet består, eftersom män 

har mer ledig tid än kvinnor, och kvinnor passar upp på män och utför tjänster åt dem”.23 Det 

är kvinnan som står för reproduktionen och som ser till att mannen kan gå till sitt arbete för att 

försörja kvinnan genom matlagning, städning, lagning av kläder med mera. 

Heterosexualiteten som social konstruktion ligger till grund för hela kvinnoförtrycket. En av 

de viktigaste aspekterna inom denna teoritradition är att allt är avhängt situation och social 

relation. En kvinna kan ses ur olika perspektiv beroende på var hon befinner sig. Om inte 

dessa sociala relationer finns existerar inte heller förtrycket och den olika synen på kvinnan. 24 

2.5. Ojämlikhet 
Det finns flera olika teorier kring kvinnoförtryck än de feministiska inriktningar som 

presenteras ovan. En del är inte direkt kopplade till någon speciell feministisk inriktning, och 

vissa har sitt ursprung ur någon av dessa. De flesta teorier jag tar upp här nedan har sin grund, 

och utvecklades inom den feministiska teoribildningen med början på 1970-talet, men har 

sedan vidareutvecklats. 

Ojämlikhet mellan könen märks framförallt inom arbetsdelning, vilken både är kulturell 

och social och bygger på dualism, som Yvonne Hirdman benämner isärhållningsens princip, 

där könen hålls isär genom att tilldelas olika aktivitetssfärer och egenskaper som står i 

motsatsförhållande till varandra25. Enligt Claude Lévi-Strauss sker detta kulturellt för att 

skapa åtskillnad och beroende mellan könen. Hirdman talar även om ”den manliga normens 

primat” som innebär att könen ordnas hierarkiskt där det manliga könet tillskrivs både högre 

värde och överordnad maktposition jämfört med kvinnan.26 Den ojämlika arbetsdelningen 

visar sig ofta genom att männen ofta ansvarar för försörjning av familjen och kvinnan sköter 

hem, hushåll och barn. Det är vanligt att mannen i en familj förvärvsarbetar i större 

                                                
23 Gemzöe, 2002:68 
24 Gemzöe, 2002:70 
25 Gemzöe, 2002:93 
26 Gemzöe, 2002:87 
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utsträckning än kvinnan, där kvinnan ofta arbetar deltid och mannen heltid. Kärlek och en 

vilja till gemenskap är grundmuren till att förhållandet ska fungera men även tid och pengar 

påverkar förhållandet. För att få det hela att fungera måste de sammanboende skapa regler för 

hur hem och familj ska skötas. Dessa regler, som kan vara både uttalade och outtalade, kan 

skapas genom olika typer av förhandlingar som bygger på beslut, kompromisser och 

vanemässiga handlingar.  

För att ta detta ett steg längre har socialantropologen Britt-Marie Thurén använt sig av 

begreppen styrka, räckvidd och hierarki för att beskriva hur synen på genus ser ut och hur 

under- och överordning kan utövas. Styrkan beskriver hur pass laddad något är, hur stor vikt 

som läggs på olika saker samt hur sysslor sanktioneras vid överträdelse. Räckvidd beskriver 

vilka områden som anses kopplade till respektive kön, hur de är genuskodade. Det finns även 

aktiviteter som kan anses vara könsneutrala som inte täcks in i detta begrepp. Hierarki 

beskriver graden av ojämlikheten mellan könen inom specifika områden, sysslor eller 

aktiviteter.27  

 

Något feminismen starkt kritiserar är vetenskaplig androcentrism som härstammar från det 

grekiska ordet andros, som betyder man. Vetenskapen sägs vara generell och gälla för alla 

människor, men gäller främst männen. Mannen är norm och ordet människa härstammar från 

ordet man där ”det vetenskapliga perspektivet har gjort kvinnorna osynliga”.28 Något som 

egentligen borde motsätta detta är att kvinnorna är ett majoritetskön, det vill säga något fler i 

antal än männen i befolkningen, vilket enligt Nordborg (1997) innebär en ”ofullbordad 

demokrati och fortsatt manlig dominans över lagstiftningen”.29 Den jämställdhet som finns 

idag innebär enligt henne att kvinnor har tillträde till de rättigheter som tidigare enbart gällt 

för män samt att de har fått få rättigheter som kvinnor. Det är mannen som anses viktigast och 

som är den som ”anses skapa värden i samhället”. En annan viktig ståndpunkt som Nordborg 

gör är män oftast föredrar andra män och att ”de söker tillfredsställelse hos varandra”.30 Detta 

kan vara en av anledningarna till att kvinnor stängs ute från vissa områden. Enligt en FN 

rapport från 1980, som ofta citeras i feministiska sammanhang, syns det tydligt hur kvinnor på 

global nivå är underordnade männen. Den visar på att trots att kvinnorna utgör hälften av 

                                                
27 Gemzöe, 2002:94f 
28 Gemzöe, 2002:119 
29 Nordborg, 1997:173 
30 Nordborg, 1997:173 
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världens befolkning och utför nästan två tredjedelar av det totala arbetet så tjänar de bara en 

tiondel av all världens inkomster samt äger mindre än en hundradel av världens egendom.31 

 

I denna del började jag med att ta upp några årtal som haft stor betydelse för kvinnors 

kamp till lika och rättvis behandling. Jag har därefter kort belyst några aspekter av 

kvinnoförtryck utifrån olika feministiska riktningar. Avslutningsvis har jag tagit upp några 

teorier av Yvonne Hirdman, Claude Lévi-Strauss, Britt-Marie Thurén och Gudrun Nordborg 

som ytterligare som förklarat och beskrivit grunden till kvinnoförtryck. Jag kommer att 

återkomma till detta ytterligare i nästa kapitel. 

                                                
31 Gemzöe, 2002:114 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1. Äktenskapet som institution – historiskt och nutid 
”Äktenskapet kan ses som ett kontrakt mellan tre parter: kvinnan, mannen och det 

offentliga patriarkatet. Lagen kontrollerar hur äktenskap ingås och upplöses, medan livet i 

äktenskapet framför allt påverkas indirekt; genom gränsdragningen mellan privat och 

offentligt.”32  

 

Äktenskapet är enligt Gemzöe ett arbetskontrakt där mannen tidigare exploaterade 

kvinnans arbetskraft. Kvinnan skötte hem och barn medan mannen var borta och arbetade. 

Mannen fick genom sin inkomst makt över kvinnan, då hon blev ekonomiskt beroende av 

hans inkomst för överlevnad. På detta sätt har män länge kunnat kontrollera kvinnors och 

barns arbete inom familjen.33 Mannen var familjens överhuvud och representerade den utåt 

genom att i större utsträckning än kvinnan delta i olika samhälleliga organisationer. Heidi 

Hartmann hävdar att ”kärnan i patriarkatet är dels arbetsdelningen mellan könen och dels 

hierarkin där män är överordnade och kvinnor underordnade”.34 Denna har enligt henne sin 

grund i och med kapitalismen där mannen hade kontroll över kvinnan både i produktion och 

reproduktion, alltså både på arbetsmarkanden och i hemmet.35 Kvinnan hade totalt sett sämre 

ekonomiska förutsättningar än mannen. Genom att betala kvinnor lägre lön hölls de 

ekonomiskt beroende av mannens inkomst. De gifta kvinnorna utförde ett större arbete 

hemma än mannen vilket ledde till att de försvagade sina möjligheter på arbetsmarknaden. 

Detta ledde i sin tur till att mannen både stärkte sin position på arbetsmarkanden och 

minskade sin del i hushållsarbetet. Det hela skapar en växelverkan där kvinnan genom ökat 

ansvar för hemmet inte hade tillgång till samma möjligheter som mannen i arbetslivet och 

mannen både stärkte sin position på arbetsmarknaden och minskade sin del i hushållsarbetet.36 

I och med ingången i äktenskapet tar kvinnor även frivilligt på sig en stor del av hemarbetet. 

En intressant tes som Åquist (1994) påpekar är att ”när kvinnors genomsnittliga inkomster 

ökar så minskar andelen gifta kvinnor”.37 Detta kan enligt henne vara en av orsakerna till att 

äktenskapet med åren blivit mer och mer jämlika. Man ska här inte glömma att det idag är 

lättare att få igenom skilsmässa än det varit tidigare vilket även det kan påverka en hel del. 

Många kvinnor är inte lika beroende av att stanna kvar i äktenskapet på grund av enbart 

                                                
32 Nordborg, 1997:175 
33 Gemzöe, 2002:110 
34 Åquist, 1994:74 
35 Åauist, 1994:75 
36 Åquist, 1994:77 
37 Åquist, 1994:81 
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ekonomiska skäl utan kan om de vill när som helst lämna make och äktenskap bakom sig.38 

Men trots det lever många kvar i sina äktenskap, vilket kan tyda på att det ändå upplevs 

positivt med familjen som institution.  

 

I äktenskapet finns det en viktig skillnad mellan de skyldigheter som är baserade på 

position eller ömsesidighet där en viss position ger en viss skyldighet eller rättighet där könet 

länge varit en av de viktigaste faktorerna till skyldigheter och rättigheter. Enligt Gouldner 

(1973) har det länge varit mannens rättighet att komma hem till dukat bord och kvinnans 

skyldighet att se till att det är dukat när han kommer hem. Det har varit mannens skyldighet 

att står för försörjning av familjen och kvinnans rättighet att bli försörjd.39 

3.2. Den patriarkala strukturen – makten mellan könen 
Inom alla samhällen skapas normer attityder och beteenden kring kön som tilldelas olika 

betydelse, vilket leder till en differentiering mellan könen och skapar en könsordning där 

indelningar görs både mellan kön och utav rang som bättre/sämre, högre/lägre. 

Mannen var tidigare familjens överhuvud och hade därmed full kontroll över familjen. 

När kvinnor och barn började arbeta i fabrikerna riskerade denna kontroll att försvinna, vilket 

männen upplevde hotade hela familjesituationen. För att råda bot på detta fick kvinnor och 

barn lägre lön än männen. Mannen drog in huvuddelen av familjens inkomst och hade 

kontroll över kvinnan och barnen ekonomiskt.40 

 

Begreppet patriarkat lanserades av Kate Millet i boken Sexualpolitiken från 1970, vilket 

blev en av grundstenarna inom feministiskt tänkande. Den patriarkala strukturen associeras 

ofta med ordet makt. Enligt Björnberg och Kollind innebär makt att besitta en ”kontroll av 

och möjlighet att påverka andra” men också att ”kunna fatta beslut i enlighet med egna mål”, 

att kunna få sin vilja igenom trots motstånd från andra.41 Idén kring patriarkatet innebär en 

hierarkisk uppdelning mellan könen där män är överordnade kvinnor inom alla områden i 

samhället. Det baseras även på makt och en ojämn arbetsdelning mellan könen. Detta 

genomsyrar allt, vilket gör att det upplevs naturligt och på så sätt osynliggörs. För att den 

patriarkala strukturen ska kunna upprätthållas krävs en del arbete från mannens sida. Detta 

görs via ekonomisk exploatering av kvinnor där männen håller kvinnor ekonomiskt beroende 

av sig genom att hålla nere kvinnors löner, utestänga dem från viss form av lönearbete, 
                                                
38 Åquist, 1994:85 
39 Björnberg & Kollind, 2003:34f 
40 Åquist, 1994:75 
41 Björnberg &Kollind, 2003:49 
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utbildningar och politiska uppdrag där de genom segregering inte får rättighet att åtnjuta 

manliga rättigheter. Genom att de kvinnliga lönerna hålls nere blir kvinnorna hänvisade till 

äktenskapet och arbete i hemmet.42 Enligt Heidi Hartmann och Sylvia Walby bör den 

patriarkala strukturen beskrivas och förklaras ur sociala och samhälleliga nivåer istället för på 

individnivå eftersom alla områden inom samhället påverkas av dessa förhållanden.43 Denna 

struktur upprätthålls ”i en motsättningsfylld process där ojämna kraft- och maktöverföringar 

ständigt pågår i förhållandet mellan könen”.44 Jónasdóttir (1994) hävdar att den patriarkala 

strukturen till stor del beror på relationer och känslor, att mäns och kvinnors kärleksrelationer 

består av ett utsugningsförhållande där mannen utnyttjar kvinnornas kärleksförmågor vilket 

av männen omsätts till en individuell och kollektiv makt där kvinnorna saknar kontroll.45 

 

Konflikt är något som kan uppstå ur den synliga eller osynliga makt mellan könen som 

kan härröra ur den patriarkala strukturen. Ordet konflikt innebär ”konfrontation mellan 

individer eller grupper avseende knappa resurser, oförenliga mål, kontroversiella metoder 

eller en kombination av dessa”.46 En konflikt är en pågående process och för att förstå dess 

orsaker måste man se till mer underliggande strukturer. Alla konflikter är inte öppna utan 

vissa kan vara ligga dolt under ytan och bara komma upp när missnöjet eller orättvisan 

upplevs som alldeles för stor. I familjen kan många konflikter kopplas till patriarkal struktur, 

där kvinnan känner sig missnöjd med arbetsfördelningen. Detta kommer från normativa 

föreställningar som ”finns inbyggda i sociala institutioner och genomsyrar hur människor 

tänker om sina egna och andras behov och villkor ur ett könsperspektiv både på samhällelig 

nivå och på familjenivå”.47 Det är därför viktigt att känna till vilka uppfattningar den andre i 

relationen har om manligt och kvinnligt innan man påbörjar en förhandling av något slag. 

 

Det som idag karaktäriserar den patriarkala strukturen har en historisk blandning av 

(individuella) fri- och rättigheter och tvingande strukturell makt. Kvinnan ses enligt denna 

struktur hela tiden som en motsats till mannen, en icke-man och behandlas även därefter. Men 

om kvinnor särbehandlas på grund av att deras kön kan ytterligare problem uppstå, nämligen 

det att de därigenom utsätts för ytterligare nedvärdering och ny diskriminering. 48 Andelen 

                                                
42 Gemzöe, 2002:47, Åquist, 1994:80 
43 Björnberg & Kollind, 2003:17; Åquist, 1994:81 
44 Jónasdóttir, 1994:55 
45 Jónasdóttir, 1994:55 
46 Björnberg & Kollind, 2003:47 
47 Björnberg & Kollind, 2003:47 
48 Nordborg, 1997:192f 
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arbetande kvinnor har stadigt ökat sedan 1960-talet. Dessa hänvisas dock ofta till typiskt 

kvinnliga yrkesområden så som sjukvård, omsorg och handel som har lägre status och löner 

än manliga områden. Kvinnor har ofta det huvudsakliga ansvaret för det obetalda arbetet med 

hem och barn och yrkesarbetar därför ofta deltid för att samtidigt orka med, medan männen i 

genomsnitt arbetar mer. Högre arbetstid och lön för mannen gör att han är den som står för 

merparten av familjens försörjning och kvinnan blir ekonomiskt beroende av mannen för sin 

och övriga familjens överlevnad. Detta utnyttjar ofta mannen för att få den omsorg han anser 

sig ha rätt till i sin roll som familjeförsörjare. Eftersom äktenskapet av många kvinnor, trots 

sina brister, upplevs som ett socialt skyddsnät, kan det löna sig för dem att stanna kvar i 

äktenskapet. Trots detta är det i 70-80 procent av fallen kvinnan som ansöker om skilsmässa 

och detta beror ofta på att de inte anser mannen vilja vara jämställd eller förtryck av kvinna 

och barn.49 

För att summera denna del kan man säga att den patriarkala strukturen är hierarkiskt 

uppbyggd, där mannen är norm och kvinnan är underordnad. Denna struktur finns i 

samhällets alla områden och kvinnan jämförs hela tiden med mannen och beskrivs som det 

mannen inte är. 

3.3. Identitet – äktenskapet som relation 
”Människan blir människa och utvecklas som social varelse i samspel med omgivningen. 

Utformningen av självuppfattning och identitet är en livslång process som vilar på 

samspel mellan tradition och förändring”.50  

3.3.1. Manligt och kvinnligt 

Enligt många teoretiska perspektiv finns en både uttalad och outtalad manlig dominans 

som är central i alla typer av relationer mellan män och kvinnor. Denna utövas inte öppet utan 

är förtäckt och otydlig och kan inte alltid identifieras som maktutövning. Kvinnan tror att hon 

har ett val men anpassar egentligen sina handlingar utefter mannens behov, hon underordnar 

sig utan att veta om det. Detta sker ofta på grund av kvinnans mer relationsorienterade 

inriktning, hon ser till andras behov och vad hon tror är bra för relationen i första hand. 

Kvinnan har huvudansvaret för att alla familjemedlemmar har det bra, men har samtidigt 

begränsad kontroll över de villkor för hur detta kan ske. Ett kvinnligt förhållningssätt innebär 

att hon är anpassningsbar och låter andras behov styra i första hand. 51 Magnusson (1997) och 

Sandström (1997) säger att det finns vissa naturliga förväntningar och bilder kring manligt 

                                                
49 Gemzöe, 2002:110; Nordborg, 1997:179; Åquist, 1994:77 
50 Hägg, 1997:131 
51 Björnberg & Kollind, 2003:77 
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och kvinnligt vi alla bär med oss som styr hur vi agerar i olika situationer, via språket och vårt 

beteende. Ett av dessa är att kvinnan på grund av sina omvårdande egenskaper oftare än män 

förväntas vara hemma med barn och åldrande anhöriga. När kvinnor lever upp till denna syn 

stärks och bekräftas de som kvinnliga kvinnor, medan de som motsätter sig detta upplevs vara 

okvinnliga.52  

Genom bostad och heminredning skapar kvinnor olika symbolvärden som kan knytas till 

identiteten och uttrycka vem hon är. För männen däremot är förvärvsarbetet det som främst 

knyts till hans identitet.53  

3.3.2. Lojalitet 

I äktenskapet står relationen istället för individen i centrum och det ömsesidiga utbyte av 

intimitet och tillfredsställelse som detta kan ge individen anses viktigt. Så länge detta utbyte 

är positivt för individen ser han eller hon till att relationen upprätthålls, om inte så upplöses 

den. Utbytet fungerar också på så sätt att så länge relationen är positiv ställer man upp för 

varandra.  

Relationen kan även byggas på lojalitet (commitment), som innebär en emotionellt laddad 

och moralisk förbindelse till något man åtagit sig att göra. Denna lojalitet kan te sig på två 

sätt; pliktgrundad eller relationsgrundad. Den pliktgrundade lojaliteten kan utgöra ett ansvar 

över något och visa sig genom att individen ingått ett kontrakt han eller hon moraliskt är 

förpliktigad att följa. Den relationsgrundade lojaliteten innebär en lyhördhet till sina egna och 

andras behov och vid problem som kan uppstå i relationen är individen beredd att finna 

lösningar på dessa. 54  

Giddens (1995) talar om den rena relationen som är uppbyggd som ett kontrakt mellan 

båda parter och baseras på ”tillit, kommunikation och ett ömsesidigt givande och tagande”.55 I 

en relation kan förälskade personer tendera att göra väldigt liten åtskillnad mellan sitt eget 

själv och den andras vid fördelning av resurser. Det är lätt att saker ur varandras perspektiv 

och man kan med lätthet tillskriva sig själv egenskaper som den andra har som ett steg i en 

”gränsupplösande identifiering” och på detta sätt känna sig ett med den andra56.  

                                                
52 Magnusson, 1997:75; Sandström, 1997:107 
53 Åquist, 1994: 87 
54 Björnberg & Kollind, 2003:34 
55 Björnberg & Kollind, 2003:25 
56 Björnberg & Kollind, 2003:29 
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3.3.3. Regler 

Fiske (1991, 1992) beskriver fyra modeller som innehåller regler människor använder sig 

av för att förstå, skapa, samordna och bedöma sociala relationer. Dessa kallar han för 

gemensamt delade (communal sharing), marknadsprissättande (market pricing), jämlik 

balansering (equality matching) och auktoritetsbaserad rangordning (authority ranking). Den 

gemensamt delade modellen innebär att gruppen är överordnad individen och individen är 

beroende av gruppen. Gruppens behov styr och individerna agerar i beaktande av varandras 

behov för att uppnå en ömsesidighet. Den marknadsprissättande modellen kan även kallas för 

kalkylerande där individen är överordnad gruppen. Individerna är beroende av gruppens 

övriga individer men de är mer självständiga och gemenskapen skapas genom inbördes 

transaktioner där de är fokuserade på utbytet. Individerna här är vana att förhandla, köpslå, 

göra överenskommelser och sluta avtal för att se till att de får vad de vill ha av de andra. 

Jämlik balansering innebär att individerna är inriktade på balans och ömsesidighet i sitt 

utbyte med andra. Var och en i relationen förväntas att både bidra och få lika mycket tillbaka 

som de andra. Jämlikhet är ett viktigt honnörsord där alla har lika mycket att säga till om och 

även lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter som de andra. Det som anses positivt och 

negativt bör fördelas lika mellan dessa gruppmedlemmar för att det ska uppfattas som rättvis 

fördelning. Auktoritetsbaserad rangordning innebär att en individ med högre rang har rätt att 

erhålla mer än individer med lägre rang.57  

3.3.4. Orientering 

Individen kan i relationen vara rättviseorienterad, där rättvisa relateras till det som fås och 

ges i relationen. Förtryck och ojämlikhet uppfattas som moraliska problem som måste 

hanteras. Omsorgsetik innebär att individen eftersträvar lyhördhet och engagemang i andras 

behov och problem. Genom olika regler och kontrakt för samarbete skyddas det egna jaget 

från andra. Relationsteoretiskt talar man om sammanlänkning med andra där individen ser till 

andras behov utifrån just deras situation.58 

Parter i ett äktenskap kan även vara kontraktsorienterade eller behovsorienterade. 

Kontraktsorienterade par kan skapa överenskommelser om vem som ska ansvara för olika 

sysslor i hushållsarbetet. Dessa kan vara schemalagda så att alla vet vad som ska göras och 

när. Denna uppdelning kan ske på rullande schema, att var och en ansvarar för olika saker och 

sedan nästa gång gör något annat eller så kan de bero på kompetenser inom olika områden, 

där den som är bäst på något sköter denna syssla. Detta kontrakt kan vara bra då det klart och 
                                                
57 Björnberg & Kollind, 2003:31f 
58 Björnberg & Kollind, 2003:39ff 



19 

tydligt framgår vem som ska göra vad, vilket kan leda till ordnade strukturer och minskade 

konflikter kring just hushållsarbete.59  

Behovsorienterade par är ömsesidigt beroende av varandra och det som görs gör man 

tillsammans och båda parter ska vara observanta och flexibla att anpassa sig efter olika behov 

och omständigheter. Dessa par strävar inte efter att nå balans och väger heller inte vars och 

ens insatser mot varandra. 60 

3.3.5. Hushållsarbete 

Hushållsarbete har enligt Åquist en viktig del i familjelivet och vardagen. Människor har 

behov av att vara kreativa. Får de inte utlopp för detta i arbetet söks kreativitet på annat håll. 

Genom sina kreativa inslag skapar hemarbete mening och är även knutet till individers 

identitet och inte bara patriarkal makt och kvinnlig underordning61. Hon skriver att  

”med heminredning säger vi något om vem vi är. Det gör vi också med val av maträtter 

och ambitionsnivå på städningen”.62  

 

En stor del av hushållsarbetet anses tråkigt, olustigt, delvis hårt arbete och ensidigt. Dessa 

kan förknippas med plikt, vilket kan leda till olustkänslor inför utförande av dessa och många 

hävdar att en stor del av de konflikter som uppstår inom familjen har sin grund just där.  

Män motsätter sig oftare än kvinnan att ta ansvar kring det som behöver göras i hemmet 

vilket gör att kvinnan får ta ett större ansvar för vad som ska göras, när och hur det ska 

utföras. Holter och Aarseth (1994) säger att denna inaktivitet från männens håll är 

motstrategier mot den normsättning kvinnan försöker sätta i hemmet. Männen anser att de 

underordnar sig kvinnor när de gör det kvinnorna kräver av dem, något som inte uppskattas. 

En uppdelning av arbetsuppgifter kan av vissa individer anses viktiga för att båda parter ska 

göra lika mycket både av det som upplevs tråkigt och roligt.63 Båda parter strävar i största 

mån efter att enbart utföra sysslor som kan ge tillfredsställelse.64  

Det finns även en könsdifferentierad syn på arbetsdelning där män och kvinnor agerar 

inom sina specifika sfärer. Det ena könet antas besitta kunskaper inom ett område som det 

andra könet saknar. Dessa uppgifter anses könsbestämda och går inte att förhandla om. 

Mannen kan oavsett orsak hävda att han inte har tillräcklig kunskap eller kompetens om hur 

                                                
59 Björnberg & Kollind, 2003:94 
60 Björnberg & Kollind, 2003:95 
61 Åquist, 1994:86 
62 Åquist, 1994:88 
63 Björnberg & Kollind, 2003:60 
64 Björnberg & Kollind, 2003:86 
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saker ska göras samt sakna förmåga att lära sig för att slippa de sysslor som inte tillför honom 

någon tillfredsställelse.65  

För att avgöra om ett förhållande är jämställt kan man titta på vad av hushållsarbetet 

individen gör och hur mycket tid som läggs ner på detta. Den tid det tar att utföra sysslor som 

anses lustbetonade är inte likvärdiga med den tid det tar för uppgifter som upplevs 

olustbetonade.66  

Enligt Thagaard, Holter och Aarseth finns hos kvinnan en önskan att vara familjens 

centrumposition. Att behöva dela denna med mannen kan skapa ambivalens hos kvinnan. 

Därför kan hon försöka se till det positiva i hushållsarbetet och ta ett överansvar, göra mer än 

andra och sätta andras behov före sina egna. Detta kan ses ur två perspektiv, det ena är att 

kvinnan genom sitt extra arbete underordnar sig mannen och barnen och det andra att kvinnan 

ökar sin egen makt, kontroll och inflytande över familjen. På så sätt kan det vara svårt att 

lägga all skuld för den ojämlika arbetsfördelningen enbart på den patriarkala strukturen. 67  

 

Detta kapitel beskriver teorier kring hur identitet och relationer skapas och upprätthåll i ett 

äktenskap. Det skiljs mellan manligt och kvinnligt förhållningssätt där kvinnan oftare är mer 

relationsorienterad än mannen. Parterna i äktenskapet kan förhålla sig på olika sätt till 

varandra genom lojalitet och olika regler som kan upprättas i kontrakt. Jag har även beskrivit 

hur skillnader i hur tiden och mängden arbete i hemmet av olika anledningar kan fördelas 

mellan makarna. 

                                                
65 Björnberg & Kollind, 2003:96f 
66 Björnberg & Kollind, 2003:88 
67 Björnberg & Kollind, 2003:78 
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4. Metod 

Med hjälp av en fenomenologisk ansats har jag valt att studera männen och kvinnorna 

som enskilda individer inom äktenskapet som fenomen och det som kan tänkas ingå inom 

detta fenomen. I och med detta har jag försökt bortse från den eventuella förförståelse jag har 

kring fenomenet dels genom egna erfarenheter och dels genom möten med gifta par, men 

även genom de ”myter” som finns kring begreppet äktenskap. Dessa ”myter” är de allmänna 

föreställningar som rör fenomenet och är ”kollektivt skapade, förklarande berättelser som 

kompletterar empirisk kunskap”.68 

4.1. Ansats – fenomenologi 
Fenomenologin utvecklades av Husserl och att anta en fenomenologisk ansats innebär att 

forskaren studerar olika fenomen med fokus på dess vardagsupplevelser.69 

Inom fenomenologin talas det om livsvärldar och livsberättelser. En livsvärld är den värld 

individen inom fenomenet befinner sig, där allt centralt sker. Det som är intressant för 

fenomenologiska forskare är individers egna erfarenheter och upplevelser inom sin livsvärld, 

eftersom det är de som upplevt något som kan berätta något för oss om fenomenet vi är 

intresserade av.70 En livsberättelse är det berättaren har att säga om det som hänt inom den 

livsvärld han eller hon befunnit sig i. Denna berättelse bör vara relaterad till den som berättar 

något och innehålla något som är relevant att rapportera. Vad som anses vara relevant avgör 

främst den som berättar, men även den som lyssnar. Det som kanske inte verkar relevant för 

berättaren, utan endast vardagligt, kan ha avgörande betydelse för hur lyssnaren/forskaren 

sedan gör sin tolkning kring individen eller fenomenet. Under berättelsens gång kan nya saker 

tillkomma, som är relaterade till saker som tidigare berättats. Det är dessa olika berättelser 

som sedan tillsammans bygger upp en individs livsberättelse. 71 

 

Till skillnad från andra forskningsprocesser vill forskare med en fenomenologisk ansats 

inte ha reda på absolut sanning, utan de utforskar vad som skapar och påverkar olika 

fenomen. De försöker genom sin forskning förstå hur de individer som lever inom, och de 

som indirekt påverkas av dem, upplever dessa fenomen.72 Det är individernas egna subjektiva 

erfarenheter av fenomen som är det väsentliga inom fenomenologisk forskning. En forskare 

kan aldrig dra egna slutsatser utan måste hela tiden ha perspektiv på och ta hänsyn till vad 
                                                
68 Skott, C. 204:41 
69 DePoy 1999:173 
70 Dahlberg, 2001:47 
71 Skott, C. 2004:15f 
72 DePoy 1999:76, Dahlberg, 2001:42 
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andra människor själva har för erfarenheter genom att vara en del av och göra sig tillgänglig 

för det studerade fenomenet. Detta innebär att forskaren ska ”go to the things themselves”.73 

 

En forskare med fenomenologisk ansats måste möta det studerade fenomenet med öppna 

ögon och låta fenomenet visa sig själv för forskaren. Det ska vara fenomenet som visar vägen 

för hur forskningen ska framskrida. Forskaren måste vara objektiv i sin studie av fenomenet 

och inte ha några förutfattade meningar eller låta sig påverkas av vad han eller hon tidigare 

hört om det. Denna objektivitet innebär att forskaren sätter sin egen eventuella förförståelse 

inom parentes och under studien försöker bortse från denna. All förförståelse går dock inte att 

bortse ifrån eftersom att genom att vi lever i en värld som medvetna människor kommer det 

alltid att finnas spår av denna i vår tankeverksamhet. 74 

 

Vid forskning med fenomenologisk ansats är forskaren fokuserad på ett individperspektiv 

och vill inte göra några generaliseringar.75 Vid analys söker forskaren efter olika teman i 

berättelsen som både för berättelsens delar samman och tittar efter olikheter i olika berättelser. 

Under analysen kan forskaren urskilja flera olika ”röster”. Dessa röster kan både vara saker 

som sagts och saker som inte sagts men som kan tolkas genom betoningar, tvekan inför att 

berätta vissa saker med mera.76 Både under analys och studie kan nya intressanta teman 

uppstå vilket i ett senare skede kan leda till en omformulering av syftet. 

4.2. Urval och tillvägagångssätt 
För att utföra denna undersökning tänkte jag först igenom vad det var jag ville ha svar på 

och frågade sedan runt bland vänner, studiekamrater, barnens kompisars föräldrar med mera 

för att få tag på respondenter. Jag hade tänkt göra djupintervjuer kring ett antal områden om 

jämställdhet som jag upplevde intressanta. Det var dock inte så lätt att få tag på respondenter 

som jag från början trodde då många har partners som reser i arbetet eller som av andra 

anledningar inte hade möjlighet att delta i min undersökning under just denna period. Jag fick 

till slut tag på 5 par som kunde tänka sig att ställa upp som respondenter, men det var svårt att 

få till tid för intervjuer så jag fick tänka om lite hur jag skulle kunna genomföra min 

undersökning. Eftersom jag är intresserad av att se hur kvinnor och män själva upplever sin 

insats som förälder och i hemarbete valde jag att göra en utforskande studie som till slut blev 

en blandning av det kvalitativa och det kvantitativa området. Om jag använde enkät med 
                                                
73 Dahlberg, K. 2001:44f 
74 Dahlberg, K. 2001:60ff 
75 DePoy 1999:76 
76 Skott, C. 2004:42 
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kryssfrågor kunde respondenterna ledas till att svara som de jag ville att de skulle svara. De 

kunde även vara svårt att göra en analys, då jag både var intresserad av deras upplevelser och 

hur verkligheten såg ut. Jag sammanställde därför en enkät med både kryssfrågor och öppna 

frågor där respondenterna skulle tänka till själva och ge mer utförliga svar, ungefär som en 

strukturerad intervju med följdfrågor. Enkäten var ganska omfattande med 54 frågor fördelade 

på 9 A-4 sidor. Jag har valt att precis som Björnberg och Kollind gjort dela upp mina frågor i 

olika områden. De områden jag fokuserat på i min analys är koppling till den patriarkala 

strukturen, identitet, relationer, äktenskapet, hushållsarbete och konflikter i respondenternas 

svar. 

Under denna tid läste jag Det moderna föräldraskapet av Margareta Bäck-Wiklund och 

Birgitta Bergsten och fick där uppslag av att även låta respondenterna skriva dagbok. 

Tillsammans med enkäten delade jag även ut tomma papper där respondenterna under tre 

dagar skulle skriva allt de gjorde som hade med hem och familj att göra. De behövde inte 

fylla i denna när de var på arbetet. Både mannen och kvinnan i alla par svarade både på 

enkäten och förde dagbok under tre dagar. 

När jag sedan fick in alla svar sammanställde jag alla svar utifrån paren. Jag 

sammanställde även dagböckerna så jag lättare skulle kunna få en bild av hur det såg ut hos 

paren. Därefter gjorde jag en komprimerad sammanställning där jag utifrån olika teman 

sammanställde det alla par svarat på under just detta tema så jag kunde se hur det såg ut hos 

alla paren samtidigt. I de fall där paren har barn från tidigare förhållande har jag valt att enbart 

fokusera på gemensamma barn gällande aktiviteter, vård av barn och föräldraledighet, då det 

är detta par som ligger i fokus för denna undersökning och inte tidigare relationer. 

 

När enkäterna lästes visades en del intressant information som jag kunde koppla till 

varandra. Dessa kopplingar delades in i olika teman för att hitta minsta gemensamma essens 

på respondenternas upplevelser av fenomenet. Med hjälp av dessa teman fick jag sedan en 

ganska klar och tydlig syn på de likheter och olikheter som förekom i respondenternas egna 

uppfattningar kring livet inom äktenskapet och dess åtaganden. 

4.3. Metodens eventuella begränsningar 
Jag hade en ambition att försöka göra en jämförelse mellan olika grupper, eller klasser, 

hos mina respondenter för att se om deras upplevelser skilde sig åt beroende på 

klasstillhörighet. Det jag då tänkte utgå från var deras högsta utbildning, arbete samt inkomst, 

men då mina tilltänkta respondenter en efter en drog sig ur så fick jag ett alldeles för litet 
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urval för att detta skulle kunna verka trovärdigt. Jag har därför helt valt bort att ta hänsyn till 

detta i min analys. Respondenternas arbetssituation och lön har jag dock valt att ta med på 

grund av att mycket utgår från just detta inom teorin om den patriarkala strukturen. 

4.4. Fortsatt forskning 
Då jag in denna undersökning fått så pass relativt lika svar skulle det vara intressant att 

göra samma undersökning bland ogifta med barn, par som lever tillsamman utan 

gemensamma barn, samt par utan gemensamma barn men där ena parten har barn sedan 

tidigare. Att göra rena jämförelser mellan par är nog inte lämpligt, men om precis som i denna 

undersökning som jag såg finns vissa klara likheter mellan paren trots skillnad i ålders, 

boende, och arbetssituation. 

Precis som jag tog upp tidigare hade jag en intention att se om det fanns skillnader hos 

paren beroende på grupp- eller klasstillhörighet. Detta skulle också kunna vara en intressant 

aspekt att undersöka. 

I och för sig så kan väl det mesta som kan tänkas kopplas till jämställdhet vara värt att 

lyfta fram och undersöka, för att se om vi är så jämställda som vi säger oss vara. 
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5. Presentation av materialet 

Resultatet jag har fått fram från enkäter och dagboksskrivande presenteras här 

sammanställt utifrån de teman jag hade i enkäten. Alla namn är fingerade för att säkra parens 

anonymitet. 

5.1. Presentation av paren; bakgrund, arbetssituation och utbildning 
Par 1 består av Anna och Fredrik. De har känt varandra i 18 år, varit tillsammans i 16 år 

och har bott tillsammans i 15 år. Anna bodde hemma hos sina föräldrar och Fredrik i egen 

lägenhet när de valde att flytta ihop, vilket var ett gemensamt beslut. De har två gemensamma 

barn på 14 och 6 år. Båda har läst på högskola/universitet och arbetar i dagsläget heltid. Anna 

arbetar som utvecklingsstrateg med chefsansvar och Fredrik som chef på en bank.  

Par 2 består av Camilla och Peter. De har känt varandra i 28 år, varit tillsammans hela 

denna tid och har bott tillsammans i 26 år. Bägge bodde i egen lägenhet innan de valde att 

flytta ihop, vilket var ett gemensamt beslut. Camilla har en 32-årig son från tidigare äktenskap 

och paret har ett gemensamt barn på 13 år och Camillas högsta utbildning är 2-årigt 

gymnasium och hon är i dagsläget arbetssökande. Peters högsta utbildning är industriskola 

och han arbetar på heltid som montör. 

Par 3 består av Sara och Klas. De har känt varandra i 25 år, varit tillsammans hela denna 

tid och har bott tillsammans i 24 år. Bägge bodde hemma hos sina föräldrar när de valde att 

flytta ihop, vilket var Saras beslut. De har två gemensamma barn på 14 och 11 år. Båda har 

gymnasium som högsta utbildning och de arbetar i dagsläget heltid. Sara arbetar som 

undersköterska och Klas som kalkylator. 

Par 4 består av Barbro och Stefan. De har känt varandra i 8 år och varit tillsammans hela 

denna tid och bott tillsammans i 7,5 år. Barbro bodde i lägenhet med ett barn och Stefan i villa 

med 4 barn när de valde att flytta ihop, vilket var ett gemensamt beslut. Paret har ett 

gemensamt barn på 5 år. Stefans högsta utbildning är gymnasium och han arbetar som 

vaktmästare på en skola. Barbros högsta utbildning är högskola/universitet och hon arbetar 

som lärare på en mellanstadieskola. Bägge arbetar heltid. 
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5.2. Jämställdhet 
”Jämställdhet innebär att man i relationen känner sig tillfreds, nöjd med sig själv och sin 

partner och sina insatser. Ingen ska ju känna sig kvävd av att han eller hon har för mycket 

på hemmaplan. Att stötta varandra.” (Barbro) 

 

”Att man respekterar sin partner och delar på sysslorna så lika som möjligt så att båda får 

så mycket egen tid som möjligt.” (Klas) 

 

”Bra fördelning av sysslor, ekonomi och tid så att alla i familjen gynnas.” (Camilla) 

 

Som det går att tyda ovan är respondenterna ense om att grunden för jämställdhet innebär 

att hjälpas åt med det som är gemensamt, att vara överens och ha en bra fördelning av arbetet. 

För Anna, Fredrik och Barbro innebär det även att ge varandra förutsättningar och stötta 

varandra. Anna tycker även det är viktigt ”att man behandlas lika” och Sara anser att det är 

viktigt ”att få saker och ting att fungera utan någon större diskussion”. 

Alla respondenter förutom Barbro anser sig vara jämställda som person. Hon säger att hon 

”är nog i tanken, därav också ofta till handling, en konservativ person”.  

Vid frågan hur det visar sig att de är jämställda säger Fredrik att ”jag gör ingen skillnad på 

folk beroende på kön”. Anna försöker vara jämställd hela tiden men tycker det är ok att göra 

”tjejgrejer” också. Peter säger att han ”hjälper till när det behövs” och Camilla säger sig vara 

trygg i sin familj och att de hjälps åt där de kan. För Sara visar sig jämställdhet för hennes del 

genom att hon vet kan ta hand om sig själv och Stefan säger att han lyssnar på Barbro och vad 

hon vill eftersom det för honom är viktigt att de ska fungera bra tillsammans. 

 

Alla respondenter upplever att deras relation är jämställd men Sara och Barbro är dock lite 

skeptiska. Sara säger att om det var helt jämställt ”skulle vi inte ha några uppdelningar av 

olika sysslor” och Barbro att ”jag är nog lite mer åt bullmamma hållet, han åt 

mekanikerhållet, men eftersom det fungerar relativt friktionsfritt för oss så är jag nöjd”. 

Jämställdheten hos Anna och Fredrik visar sig genom att de hjälper och ”pushar” varandra 

och inte skiljer på sysslor beroende på vem som ska utföra dem. Anna säger att ”vi försöker 

hjälpas åt även om det ibland känns som det är ojämnt”. Både Camilla och Peter tycker de är 

ganska lyhörda och på detta sätt på ett bra sätt kompletterar varandra. Stefan säger att det är 

bra eftersom ”det är ingen som klagar”. 
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5.3. Ekonomi 
”Eftersom vi är en familj så ska vi dela på allt. Det blir komplicerat med delad ekonomi.” 

(Camilla) 

 

”Det var enda sättet som gick när vi flyttade ihop och sen har det bara rullat på.” (Fredrik) 

 

”Det finns naturligtvis en gräns för vad man kan köpa och för hur mycket utan att fråga 

sin partner. Vad den gränsen går beror på vad det är som köps och för hur mycket.” 

(Klas) 

 

Alla par har gemensam ekonomi som de gemensamt enats om, till stor del på grund av att 

det enligt dem passar och fungerar bäst så. Camilla säger ”vi är gifta med gemensamma barn 

och tillhör samma familj och pengarna blir då gemensamma”. Hos Anna och Fredrik samt 

Sara och Klas sköts betalning av räkningar tillsammans Hos Camilla och Peter är det Peter 

som sköter detta och hos Barbro och Stefan är det Barbro som gör detta. Inköp av mat gör 

paren oftast gemensamt, men kläder och nöjen står de flesta för själva. Oftast diskuteras 

större, dyrare inköp och beslut om detta ska inhandlas tas gemensamt. Camilla och Peter samt 

Barbro och Stefan behöver inte alltid diskutera inköp med varandra, de litar på varandra och 

det står var och en fritt att handla det som behövs, men är det något jättedyrt kan det vara bra 

att kolla med den andra först. Barbro säger att ”vi tar båda ut från vårt gemensamma konto för 

mat, kläder med mera.”. 

5.4. Egen tid 
”Jag går ut med vänner på konsert med mera. Vi brukar vara ute och gå eller träffas och 

prata. Fredrik tränar ett fotbollslag och sitter i styrelsen i innebandyn.” (Anna) 

 

Alla respondenter utom Camilla och Peter säger sig ha tillgång till egen tid utanför 

familjen. De säger att de inte behöver detta då de gör allt tillsammans. Alla respondenter 

förutom Stefan säger att de upplever att deras partner har tillgång till, och även utnyttjar egen 

tid utanför familjen. Kvinnorna och Klas spenderar sin egen tid gärna med vänner, tränar och 

nöjen medan Fredrik tränar sonens fotbollslag och Stefan har en hobby som upptar den största 

tiden av hans lediga tid. 



28 

5.5. Relationen 
 

 

”Mitt idealiska förhållande är en relation där man månar om att den andra har det bra, där 

förhållandet växer sig starkt och har ett djup där man kan dela allt med varandra, där 

hörnstenarna är respekt, humor, kärlek och vänskap.” (Barbro) 

5.5.1. Förväntningar 

”Det var bara att hoppas att man inte fick ’grisen i säcken’.” (Sara) 

 

Innan paren flyttade ihop hade de lite varierande tankar. Varken Camilla och Peter eller 

Sara och Klas hade några speciella krav eller förväntningar på den andre och relationen. 

Camilla tyckte att det var viktigast att det skulle fungera mellan maken och hennes son sedan 

tidigare. Anna ville att de skulle hjälpas åt med hem och barn och Fredrik att förhållandet 

skulle innehålla respekt, kärlek, humor, glädje och intelligens. Han säger att ”jag upptäckte att 

min partner hade dessa egenskaper och jag upptäckte också att det är just dessa egenskaper 

som jag värdesätter”. Barbro hade däremot massor av krav och förväntningar på mannen och 

förväntade sig ”att jag inte skulle stå för allt i hemmet”.  

Alla par tycker att deras partner levt upp till de förväntningar som fanns innan. Anna säger 

att hennes man ”alltid tagit ansvar för hemmet när han har möjlighet” och Camilla säger att 

”trots sin ungdom klarade han av att vara plastpappa med råge, trots att han aldrig renoverat 

ett hus så har han lyckats med det”. Sara och Klas säger att de levat tillsammans så länge att 

de format varandra. Barbro tyckte att det var mindre jämställt i början av förhållandet men nu 

delar de på i princip alla sysslor. 

5.5.2. Problem 

”Det mesta är idealiskt. Vi behöver prioritera familjen mer och se till att skapa oss mer 

tid.” (Fredrik) 

 

Alla par säger att de diskuterar eventuella problem som kommer upp. Anna och Fredrik 

säger båda två att den andre lyssnar och att de genom diskussion försöker komma fram till 

lösningar på eventuella problem och ingen tycker att den andre haft svårt att tillmötesgå 

eventuella krav som funnits på relationen. Peter säger att ”vårt förhållande har fungerat bra i 

28 år” och låter detta tala för sig själv och Camilla säger att hon tar upp problem och 
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funderingar så fort de uppkommer så de vet vad som gäller. Hon tillägger ”fast vi har knappt 

några problem”.  

Paren lyssnar överlag bra på varandra och upplever för det mesta att deras partner tar till 

sig vad den andra har att säga. Fredrik säger att ”bara jag kan motivera så lyssnar hon”, 

Camilla att ”vi har ju känt varandra i snart 30 år vilket gör att vi känner varandra ganska bra” 

och Barbro”om jag är missnöjd med något har jag inga problem att säga det och min partner 

lyssnar”. 

5.5.3. Förändring/anpassning 

”Vårt liv är i princip kanonbra. Jag kan inte tänka mig göra några större förändringar i 

tillvaron. Vi har samma målsättning med livet och familjen och intressen.” (Camilla) 

 

De har lite olika uppfattning av om de fått den andre att ändra på sig i relationen och om 

deras partner fått dem att ändra på något hos sig själva. Fredrik har lärt Anna att tvätta samt 

bidragit till att hon tror mer på sig själv än tidigare och Anna har fått Fredrik att höra av sig 

när han blir sen och berätta om sina planer i förväg. Peter tycker att varken han eller Camilla 

förändrat något hos den andra, men hon säger att hon fått sin make att ”prata ut om det är 

något som bekymrar och att ta vara på livet idag” och att han fått henne att inte lita på någon 

samt att bli mer sparsam. Klas kan inte komma på vare sig nåt som han eller Sara förändrat 

hos den andre. Sara däremot tycker att hon fått Klas att bli mer socialt utåtriktad än han var 

tidigare och att han fått henne till att ”ta det lite lugnare och inte alltid ha 1000 järn i elden 

och alltid ha behov av att träffa massa folk”. Varken Barbro eller Stefan anser sig ha förändrat 

något hos den andre eller att den andre förändrat något hos dem själva. 

5.5.4. Beroende 

Vad gäller upplevelse av beroende så är det inget av paren som känner att det är någon 

som är mer beroende av den andre i relationen. Anna säger att ”vi behöver varandra lika 

mycket”. Camilla skulle klara sig ganska bra själv, hon är skild och var den som tog initiativet 

till det så hon vet att det går. Stefan säger att ”vi är nog lika beroende båda två”, men inte på 

något negativt vis. 

Alla paren trivs bra i sina nuvarande förhållanden och tycker att de för tillfället lever i det 

idealiska förhållandet. Anna och Fredrik saknar mer tid med och för familjen. Camilla och 

Peter önskar att kvinnan fick ett jobb och Camilla säger att hon kan sakna mer vuxentid 

tillsammans. Sara säger att hennes idealiska förhållande består av ”bra ekonomi, mycket 

kärlek, trygghet i familjen, resor och nöjen”. Det enda hon kan tänkas sakna av detta i den 
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nuvarande relationen är mycket pengar. Hon beskriver förhållandet som att ”vi är nöjda med 

tillvaron, har anpassat oss efter den andres behov och önskningar”. 

5.6 Hushållsarbete 
”Man gör det man kan, orkar och vill. Det tråkiga får man dela på. Jag tycker inte om att 

arbeta i trädgården och är bättre på att bygga och fixa med bilen.” (Klas) 

 

”Jag skulle uppskatta att komma hem till ett rent och städat hem där alla prylar ligger på 

rätt plats och blommorna står upprätt.” (Sara) 

 

”Uppdelningen av sysslor har bara blivit så. Om vissa saker har vi förhandlat.” (Stefan) 

5.6.1. Uppdelning av sysslor 

Anna och Fredrik samt Sara och Klas sköter det mesta kring hushållsarbetet gemensamt. 

Hos Camilla och Peter är det Camilla som har huvudansvar för skötsel av hemmet. Stefan 

upplever att de sköter hemmet gemensamt men Barbro tycker det är hon som har 

huvudansvaret. Alla par har delat upp vissa sysslor och alla har en gemensam uppfattning om 

vem som gör vad. Hos alla par utom Anna och Fredrik är det kvinnorna som sköter de 

pyssliga sysslorna som handling, städning, pyssel samt visst trädgårdsarbete. Männen sköter 

de mer praktiska och tekniska uppgifterna. Hos Barbro och Stefan handlar båda mat 

gemensamt, men Barbro är den som har ansvaret för att se till vad som ska handlas. Stefan 

vattnar blommor och sköter praktiska göromål medan Barbro lagar mat och tvättar. Resten 

gör de gemensamt.  

Vid fråga om hur uppdelning av sysslor kommit till säger en del av paren att det bara 

blivit så och andra att det är utifrån intresse och kunnighet och vad man tycker är minst trist 

att göra. Camilla säger att det är ”den som gör det bäst, effektivast” som styrt uppdelningen 

hos dem. Fredrik säger att ”pysslighet ligger inte för mig”. Barbro säger att ”vi gör det var 

och en gör bäst och gillar mest helt enkelt, förutom tvätten då kanske som någon måste göra 

och min partner avskyr”.  

Alla par upplever att uppdelningen och fördelningen av sysslorna är relativt rättvisa. Anna 

och Fredrik hjälps åt så mycket de kan ”eftersom bådas tid hemma är begränsad”. De sköter 

för det mesta sysslorna samtidigt. Sara upplever inte deras fördelning som riktigt rättvis alla 

gånger. Stefan säger att Barbro ibland städar lite mer, annars är fördelningen rättvis och bra 

eftersom ”ingen gnäller”. Barbro säger att ”det fungerar men ibland känner jag irritation, och 

är då irriterad över känslan att jag gör mest, vilket är en känsla som säkert inte alls stämmer”.  
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5.6.2. Initiativtagande 

Alla par upplever det som positivt om den andra parten tar initiativ till att sysslor ska 

utföras. Fredrik säger att ”jag är så disträ så jag kan behöva hjälp på vägen”. Anna säger att 

det är ”skönt att inte alltid behöva ta ansvar för allt som ska göras”. Camilla säger att ”vi har 

full koll oftast, vi lever tillsammans och planerar och har samma mål”.  

Klas upplever att Sara inte alltid uppskattar att han påpekar att saker behöver utföras på 

grund av att ”hon kan inte ta order eller bli tillsagd vad hon ska göra”. Sara tycker att hon får 

tjata lite på maken för att vissa saker ska bli gjorda. Hon tycker att det inte alltid mottas så bra 

då han ibland hellre vill ligga i soffan eller göra annat och då gör detta istället för att utföra 

den syssla som hon vill att han ska göra. Men Klas upplever inte detta negativt utan säger att 

det är bra att hon säger till för ”ofta behöver sysslan utföras”. Stefan upplever att det oftare är 

han som påpekar saker som behöver göras och Barbro som oftare tar initiativ till att verkligen 

utföra den. Han är glad över detta och säger att ”annars skulle inte något bli gjort”. Men han 

kan tycka att det är jobbigt att påpeka saker ibland på grund av att ”min partner kan lacka ur” 

då han säger något. Barbro upplever att det hon säger inte alla gånger mottas så bra hos 

maken. ”Han kan få dåligt samvete när jag sätter igång att städa, och om han inte har lust själv 

så hjälper han därför inte till” säger hon. 

5.6.3. Andra sysslor 

Anna och Fredrik är det enda par som inte har delat upp arbetet som sker utanför hemmet. 

De säger att allt blir gjort ändå och att detta fungerar bra övervägande delen av tiden.  

Alla par utom Barbro och Stefan bor i hus vilket gör att en stor del av arbete utanför 

hemmet handlar om trädgård och ”snickra på huset”. För dem handlar det mesta av arbetet 

utanför hemmet om bil, laga cyklar samt skotta snö utanför porten. Stefan sköter det tekniska 

och fixar med bilen. Detta beror enligt Barbro på att hon inte har körkort och inte kan något 

om bilar. De gör det de kan och är bra på och de upplever båda två att denna uppdelning 

fungerar bra. Barbro säger att ”antagligen är det inte rättvist men det är inte så mycket jag kan 

göra. Jag har väl hjälpt till att städa insidan av bilen någon gång.”  

Camilla och Peter har gjort en uppdelning som enligt dem är logisk och sköts av den som 

har tid och intresse. Peter sköter trädgårdsarbete, renoveringar, fruktplockning och bilvård 

medan Camilla sköter gräsklippning och krattar löv. Båda upplever att denna uppdelning 

fungerar bra och att den känns rättvis. De hänvisar båda till att det är intresse och färdighet 

som styrt hur uppdelningen skett.  
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Sara säger att ”för att hemmet ska fungera måste var och en göra det man kan bäst”. Hon 

tar hand om deras trädgård på grund av att Klas inte tycker om att göra det. Han är bättre på 

andra saker. Bägge upplever att uppdelningen är relativt rättvis men Klas säger att ”jag tycker 

hon kan tvätta bilen och fixa i garaget ibland”. 

5.7. Barn 
”Vi gör det som känns bäst och mest naturligt för oss, alltid med tanke på vad som är bäst 

för oss och barnet.” (Barbro) 

 

5.7.1. Föräldraledighet och vård av barn 

”Jag blev kroniskt trött då jag alltid var den som fick ta alla nattpass med småbarn och 

strider vid lämningar och hämtningar på dagis.” (Sara) 

 

Hos Anna och Fredrik samt Barbro och Stefan har makarna delat relativt lika på 

föräldraledigheten när barnen var små. Barbro har sedan tidigare en dotter på 12 år som hon 

själv tog hand om och Stefan har 4 barn sedan tidigare. Han har varit hemma med alla barn 

men kommer inte ihåg hur många dagar han utnyttjade med de äldre. Med det gemensamma 

barnet tog de halva ledigheten var. Peter och Klas utnyttjade bara de 10 första pappadagarna 

och kvinnorna var hemma under hela föräldraledigheten. Anna och Fredrik säger att de 

gemensamt tittat på vem som haft möjlighet att vara hemma när barnen varit sjuka och har 

delat ganska lika på detta. Vem det blivit har varit beroende på arbetssituation och ekonomi. 

Camilla och Sara har båda varit ensamt ansvariga för att vara hemma när barnen varit sjuka på 

grund av den ekonomiska situationen. Klas upplever att det varit den som kunde vara hemma 

som var det, men enligt Sara var det alltid hon. Hos Barbro och Stefan är det oftast mannen 

som varit hemma med sjuka barn på grund av att ”han hellre velat det” enligt Barbro.  

5.7.2. Aktiviteter 

”Det finns ingen oenighet hos oss. Det är sunda förnuftet som får avgöra vem som gör 

vad det är ju bådas barn.” (Camilla) 

 

Alla par säger att de sköter det mesta som rör barnen gemensamt men har delat upp vissa 

saker mellan sig. De säger att detta ofta fallit sig naturligt och att det varit arbetssituationen 

påverkat vem som gjort vad. Kvinnan har oftare än mannen tagit hand om föräldramöten och 

handlat kläder och mannen har oftare tagit hand om barnens fritidsaktiviteter. Hos alla utom 

Barbro och Stefan har även kvinnan varit den som hämtat och lämnar på skola/dagis. De har 
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delat lika på detta och vem som hämtar och lämnar på dagis beror på parternas arbetstider. De 

ser till att dottern får så korta dagar på dagis som möjligt.  

Alla par upplever att uppdelningen fungerar bra och att fördelningen varit relativt rättvis. 

Anna säger att ”vi hjälps åt även om det blir snedfördelat i perioder, men då kan vi diskutera 

det”. Hos Camilla och Peter tar båda sitt ansvar på olika sätt. Klas säger att ”den som har det 

största engagemanget tar jobbet” men Sara upplever inte fördelningen som rättvis. Enligt 

Barbro har paret bråkat en del om denna uppdelning tidigare men gör det inte längre. De 

upplever att fördelningen nu är relativt rättvist fördelat. Stefan säger att det till viss del är hans 

arbetstider som påverkar fördelningen. 

5.8. Konflikter 
”Jag kan irritera mig på att jag inte får komma med en bra lösning på något först. Och att 

han ska ha järnkoll på ekonomin.” (Camilla) 

 

”Vi tjafsar och bråkar alltid klart, inget ska hänga i luften.” (Anna) 

 

”Det jag kan irritera mig på hos Stefan är egentligen bara charmiga saker som säkert 

skulle ha gjort vårt förhållande tråkigt om de inte fanns.” (Barbro) 

5.8.1. Irritationsmoment 

Om paren är oense om något löser de detta oftast genom diskussioner. Klas och Sara 

försöker ibland lösa problem genom tystnad och hos Barbro och Stefan kan de tjura ett tag 

men sedan alltid prata ut och bli sams igen. Anna och Fredrik har inget särskilt de irriterar sig 

på hos den andra men Anna tror att hon eventuellt kan irritera Fredrik genom att ”inte avsluta 

meningen när jag pratar”. Peter tycker inte det finns nåt hos Camilla han irriterar sig på och 

tror inte det finns något som han gör som kan irritera henne. Camilla däremot kan irritera sig 

på att hon inte kan få komma med lösningar först och att han hela tiden ska ha järnkoll på 

ekonomin. Hon tror att hennes snarkningar, förkärlek för shoppande och inredningsprogram 

samt rökande kan irritera honom. Klas kan irritera sig på Sara för att ”hon har svårt att ta 

instruktioner och att göra något som hon bli tillsagd att göra”, men tror inte att han gör något 

som kan irritera henne. Sara irriterar sig över att Klas ”strör prylar överallt och lämnar sopor i 

vasken” och tror att hennes ”tjat om att få saker och ting gjorda” kan var något han kan 

irritera sig på hos henne. Barbro tror Stefan kan irritera sig på att hon sprider kläder omkring 

sig på hans städområde. Stefan säger att det han kan irritera sig på hos henne är ”handdukarna 

som hon släpper där hon står och tar en ny nästa gång” och att det säkert finns massa saker 

hon kan irritera sig på hos honom men inget han kan komma på för tillfället. 
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5.8.2. Diskussion 

Varken hos Sara och Klas eller Barbro och Stefan upplevs det att någon av dem oftare än 

den andre tar upp och diskuterar problem i relationen. Hos Anna och Fredrik är bägge eniga 

om att det oftare är Anna som tar upp diskussioner. Fredrik förklarar detta med att ”jag härdar 

ut längre”. Peter upplever att det inte är någon av dem som oftare tar upp diskussion i 

relationen men Camilla upplever att det oftare är hon än mannen som gör det. Det är inget av 

paren som upplever att de skulle ta upp olika saker till diskussion. Alla par utom Klas och 

Sara upplever att de lyssnar till varandra när något tas upp till diskussion. Klas upplever att 

Sara inte lyssnar till honom när det är något han vill ta upp och Sara upplever att Klas kan 

lyssna ”men ibland försvinner han”. 

5.9. Dagbok 

5.9.1. Morgon / dag 

På vardagar verkar alla par följa samma morgonrutin varje dag. Anna går upp, gör sig i 

ordning äter frukost tillsammans med maken och väcker barnen. Fredrik är uppe då kvinnan 

vaknar. Han dricker kaffe och läser tidningen innan de andra kommer upp. Anna lämnar på 

dagis den första och tredje dagen och hämtar även den sista. Fredrik hämtar på dagis den 

första dagen och både lämnar och hämtar dag 2. 

Peter går upp, äter frukost, gör sig i ordning och cyklar till jobbet. Camilla går upp och 

äter frukost med dottern. Hon läser tidningen och gör sig i ordning. 

Sara och Klas går upp ungefär samtidigt, de tar en dusch, gör sig i ordning och äter sedan 

frukost tillsammans. När den ena duschar så passar den andra på att utföra vissa sysslor, som 

att plocka ur diskmaskinen eller göra i ordning frukosten. Klas bäddar sängen varje morgon. 

Efter frukost väcker Sara barnen och sedan åker båda till sina arbeten, Klas tar bilen och Sara 

cyklar. 

Barbro och Stefan vaknar ungefär samtidigt på morgonen, de går upp och gör sig i 

ordning sedan väcker de barnen, Barbro den minsta och Stefan hans äldre dotter som bor hos 

dem. Barbro cyklar till sitt arbete och lämnar då dotter på dagis samtidigt och Stefan åker bil 

till sitt. 

Därefter är alla par på sina arbeten och kommer vanligtvis hem mellan 15 och 17 på 

eftermiddagarna. Det som skiljer sig är Camilla som är arbetslös. På dagarna pysslar hon med 

hemmet, tar hand om sin sjuka, åldrande mor och jobbar med jobbsökeri via datorn. Hon har 

några fasta rutiner som hon följer och det är förmiddagsfika samt att äta lunch samtidigt som 

hon följer en tv-serie som visas dagtid. Därefter fortsätter hon med hemarbete fram till dottern 
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kommer från skolan, då de gemensamt äter mellanmål samtidigt som de pratar lite om hur 

dagen varit. Hon bakar själv familjens matbröd och de dagar hon bakar fortsätter hon med det 

även på kvällen för att det ska bli klart. 

5.9.2. Eftermiddag / kväll 

Eftermiddags- och kvällsrutiner skiljer sig inte heller åt så mycket mellan dagarna. Paren 

kommer hem från arbetet, äter mat, umgås lite med familjen och går sedan och lägger sig. 

Hos Anna och Fredrik är det Anna som står för matlagningen och denna äts helst 

tillsammans. Vissa dagar har barnen träning och då är Fredrik med där. Anna äter då själv och 

Fredrik och barnen äter när de kommer hem. Det som skiljer sig från de dagliga rutinerna är 

dag tre, då paret ska på teater och Fredriks föräldrar ska vara barnvakt. Då städar Anna undan 

lite när hon kommer hem från arbetet och dukar upp inför kvällen. Fredriks föräldrar har då 

mat med sig när de kommer. Anna sköter nattning av barn båda dagarna hon är hemma. Efter 

nattning första dagen tittar hon lite på tv medan Fredrik diskar. Hon plockar lite och tittar sen 

på tv igen och lägger sig sedan för att sova. Dag 2 pratar hon lite med det äldre barnet efter 

nattning och sedan går hon och lägger sig. Den tredje dagen sköter svärföräldrarna nattningen. 

Peter kommer hem från sitt arbete vid 16-tiden. Då äter han ett lättare mellanmål och 

sedan tar paret en promenad. Därefter tittar han lite på tv eller läser tidningen medan Camilla 

lagar middag till dottern och matlåda till Peter. Sedan är det dags för lite arbete i trädgården 

för Peter samtidigt som Camilla ordnar lite fika till dem. De tittar på tv samtidigt som de 

fikar. Peter gör därefter sig i ordning och går och lägger sig. Camilla plockar undan i köket 

och fixar det sista med matlådan och därefter går hon och lägger sig. Det som skiljer sig är 

dag 2 då Camilla skjutsar och hämtar dottern från fotbollsträning men hon är inte med där 

hela tiden utan hon och Peter fikar och tittar på tv som de brukar tillsammans. Han sköter 

hemadministrationen när det behövs, det är inte något som görs varje dag. Fredagskväll är 

familjens myskväll då familjen tillsammans äter mat, tittar på tv och umgås. 

Hos Sara och Klas händer olika saker varje dag. Sönerna har träningar vilket tar upp en 

stor del av familjens tid då det ska skjutsas och hämtas och i vissa fall är även föräldrarna 

med. När de kommer hem från sina arbeten tar de något lättare att äta. De försöker sedan äta 

middag tillsammans, men vilken tid detta sker varierar från dag till dag. Förutom barnens 

träningar ser föräldrarna till att göra saker själva. Båda tränar och Sara umgås med vänner, 

både genom att träffas och genom att tala med dem i telefon. Båda bakar lite då och då, Sara 

själv och Klas gör detta tillsammans med yngsta barnet. Bakningen är både till hemmet och 

till barnens aktiviteter där föräldrarna ska ha fika med sig. För att koppla av lyssnar Sara på 
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ljudböcker. Paret tittar lite på tv innan de går och lägger sig på kvällen. Klas somnar direkt 

och Sara läser lite innan hon somnar. 

Barbro och Stefan försöker göra så mycket som möjligt tillsammans. Den som hämtar på 

dagis är den som slutar tidigast, så deras arbetsschema styr detta. Familjen åker och handlar 

mat ganska ofta då har Barbro skrivit ner vad som ska handlas. De brukar även försöka laga 

maten gemensamt och efter middagen har de delat upp disken så alla i familjen (även barn) 

ansvarar för varsin dag. De har även delat upp nattning av den lilla så de gör detta varannan 

dag, men varken disk eller nattning är fast bestämt, utan de kan byta dag om det skulle vara 

något annat de vill eller ska göra. Efter nattningen brukar paret gemensamt titta lite på tv 

innan de går och lägger sig. De brukar även ta lite fika tillsammans på kvällen samtidigt som 

de tittar på tv. Under reklampauser pysslar Barbro lite. När det är hennes dag med disken tar 

hon detta då. Paret har även delat upp städning så de har varsitt städområde där de ansvarar 

för att det är fint och rent. 
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6. Sociologisk analys och tolkning 

Utifrån de teorier jag presenterat i början av uppsatsen och de resultat från enkäterna ska 

jag här göra kopplingar som analyseras och tolkas ur sociologiskt perspektiv.  

6.1. Jämställdhet 
Parens sammansättning ser relativt lika ut, de har varit gifta under en längre period, de har 

minst ett barn som bott hemma även om det i två av fallen endast är ett som är gemensamt. 

Alla par har en mer eller mindre relativt lika uppfattning och syn på begreppet 

jämställdhet. Denna syn går att koppla till de teoretiska definitioner som finns. Att vara rättvis 

i fördelning av resurser är väl det som främst kännetecknar jämställdhet om man ska utgå från 

JämO:s definition att jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha ”samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden”. Detta gäller ”makt och inflytande, 

ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning och utveckling, ansvar 

för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld”.77 Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) 

säger att det är få som organiserar sina liv efter de politiskt formade jämställdhetsidealen och 

respondenterna försöker leva upp till dessa. De organiserar gemensamt familjelivet för att 

hela familjen ska må bra, de kompromissar, har lika inflytande över de pengar som bägge 

föräldrarna drar in till familjen. De har relativt lika mycket att säga till om, men kvinnorna 

kanske oftare går ur konflikter som förlorare, att maken kan tänkas få sin vilja igenom även 

om det kanske inte alla gånger är riktigt klart och tydligt. Kvinnorna talar om 

ansvarsfördelning medan männen säger att de är jämställda för att de hjälper till med hem och 

barn i den mån de kan. Anna och Fredrik kan uppfattas uppleva en skillnad mellan könen och 

de egenskaper och sysslor som tillskrivs dessa. Fredrik säger sig inte göra skillnad på folk 

beroende på kön och Anna säger att hon inte tycker att det är nåt fel i att göra tjejgrejer ibland. 

Detta kan tolkas som att de har en uppfattning om att vissa saker gör kvinnor och vissa saker 

gör män. Fortfarande verkar det vara så att kvinnan tar ett större ansvar för hemmet, även om 

mina respondenter säger sig vara jämställda.  

 

Mannen tjänar fortfarande mer än kvinnan och familjen är beroende av mannens inkomst 

för att klara sig. Det är ingen av respondenterna som står helt utan inkomst men Camilla är 

arbetslös och hon säger att hennes relation är jämställd där var och en gör det de har tid till. 

Hon har mer tid än sin man då hon är hemma hela dagarna, vilket i praktiken innebär att hon 

då även har ett större ansvar för hemmet än mannen. Barbro anser sig vara en konservativ 

                                                
77 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp 
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person både i tanke och i agerande och att hon är mer ”bullmamma” medan Stefan är åt 

mekanikerhållet. Att vara en ”bullmamma” innebär för henne att hon själv anser att ansvaret 

för hemmet ligger mer på henne medan mannen mer är den som ska se till att allt praktiskt 

fungerar. Detta är en syn som ligger djupt rotad i den patriarkala strukturen och som männen 

länge sett till att upprätthålla. Att kvinnan tidigare enbart förpassats till hemmet och inte tilläts 

på arbetsmarknaden är inte riktigt det samhälle vi lever i idag, men viss syn av detta verkar 

finnas kvar. Kvinnan tar hand om hemmet och upplever inte detta som något konstigt, men 

kan ändå känna att det blir för mycket för henne då hon ska kombinera det som tidigare var en 

heltidssyssla med ett heltidsarbete utanför hemmet. Alla par upplever att de är nöjda med sin 

relation, men det finns ändå tankar och funderingar som ligger under ytan och inte kommer 

upp förrän något inträffar som ruckar på det normala flytet i relationen. 

 

Kvinnans skyldighet var tidigare att passa upp på mannen och trots att paren säger sig 

vara jämställda så är detta till stor del realitet även hos dessa. Även männen kanske inte 

upplever det som en skyldighet så har kvinnorna ofta maten klar när mannen kommer från 

jobbet, eller är de som ser till att de äter tillsammans inte långt efter. Enligt den patriarkala 

strukturen exploateras kvinnan ekonomiskt genom att hennes lön är lägre än mannens, vilket 

ger honom en typ av makt över henne. Kvinnan blir på detta sätt underordnad mannen. Enligt 

Jónasdóttir (1994) ligger mycket i den patriarkala strukturen i de känslomässiga relationer 

som finns mellan paren, där kvinnors kärleksförmåga utnyttjas. Kvinnorna i min 

undersökning är det som mest ser till relationen och att alla i familjen ska ha det bra. 

6.2. Ekonomi 
Alla par har gemensam ekonomi som de till viss del kan spendera fritt. Relationen kan i 

denna aspekt förklaras ur både pliktgrundad och moralisk lojalitet78. Genom att ingå 

äktenskap har leva tillsammans har de skapat regler gällande deras gemensamma ekonomi 

som båda bör följa. Paren kan till viss del fritt spendera de gemensamma pengarna men vid 

större belopp diskuterar de för och nackdelar till inköp med varandra. Det står dem fritt att 

inom rimliga gränser spendera pengar på saker de anser sig behöva både för personligt bruk 

och som kan tänkas gagna familjen. Paren kan även beskrivas leva i något som till viss del 

kan liknas en ren relation där de fullt ut litar på varandra och genom kommunikationen kan 

motivera den andra parten till större inköp. 

                                                
78 Björnberg & Kollind, 2003:34 
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Familjen är överordnad individen och för att familjen ska kunna köpa det de anser sig 

behöva är de i behov av båda parters gemensamma inkomster. Detta överensstämmer med 

Fiskes teori om jämlik balansering79 där familjemedlemmarna hela tiden kollar med varandra 

vad de behöver så att ingen ska känna sig åsidosatt. 

6.3. Individen och relationen 
Alla par i min undersökning kan sägas vara både kontraktsorienterade och 

behovsorienterade.80 Detta visar sig genom att alla säger sig vara beroende av varandra och 

kan anpassa sig. För att relationen ska fungera, och alla sysslor ska göras har de delat upp 

sysslorna mellan sig så att de blir gjorda. De sysslor som båda säger sig sköta om har i de 

flesta fall en av parterna som har huvudansvar för att den blir utförd. De konflikter som sker 

mellan respondenterna är till stor del på grund av just detta. 

Det fanns en del tankar hos respondenterna innan de skulle flytta ihop där Sara säger att 

hon hoppades på att hon inte skulle få ”grisen i säcken”, vilket innebär att hon får något som 

hon inte trodde från början, att maken var på ett sätt när de träffades men sedan förändrades 

när de väl bott tillsammans ett tag.  

Innan paren flyttade ihop var det främst kvinnorna som hade olika förväntningar på 

mannen. Både Anna och Barbro tyckte det var viktigt att de skulle hjälpas åt i hemmet, vilket 

kan tyda på att de upplevt en skillnad mellan män och kvinnor i andra relationer där kvinnan 

varit den som haft största delen av ansvaret, vilket bevisar att den patriarkala strukturen 

fortfarande lever kvar. Även om det kanske inte är så hos alla, så finns tanken och synen kring 

detta kvar och kvinnorna vill inte ha det på detta sätt, då de även hjälper till ekonomiskt. 

6.4. Hushållsarbete och barn 
Enligt Björnberg och Kollind är det vanligt att individer upplever känslor av olust inför 

vissa sysslor och att män oftare än kvinnor motsätter sig att utföra vissa sysslor.81 Sara säger 

att hon kan bli arg när mannen hellre vill ligga på soffan än att arbeta i hemmet. Kvinnor 

antas ha vissa specifika kunskaper som männen inte har och vice versa82, detta kan ses hos 

mina respondenter där kvinnorna i större utsträckning sköter pyssliga sysslor medan männen 

oftare reparerar, tar hand om tekniska saker och tar hand om bilen. 

 

                                                
79 Björnberg & Kollind, 2003:30ff 
80 Björnberg & Kollind, 2003:94ff 
81 Björnberg & Kollind, 2003:86ff 
82 Björnberg & Kollind, 2003:96f 
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För att orka med livet som maka/make och förälder samt ett heltidsarbete, som de flesta 

respondenter har, krävs egen tid för att vila upp sig och ”ladda om batterierna”. Hur denna 

uppladdning görs visas på lite olika sätt hos mina respondenter. Enligt Åquist behöver 

individer kreativitet och denna kan även visa sig genom den egna tiden83. Att männen i större 

utsträckning än kvinnor spenderar sin ”egna tid” genom att vara med barnen på deras 

träningar kan kopplas till eget sportintresse som kvinnorna kanske inte har i samma 

utsträckning som männen. Männen ser detta som egen tid trots att det egentligen är tätt knutet 

till familjen och de plikter som individen har som mor eller far, men mannen upplever det inte 

som en plikt. Kvinnor spenderar sin egen tid genom att umgås gärna med vänner och träna. 

Detta kan vara en typ av kreativitet där de tillsammans med vänner kan utbyta erfarenheter 

och tipsa varandra om saker som rör familjen. Att träna kan vara ett sätt att ladda om 

batterierna för att få ork till att utöva de plikter familjelivet innebär. Camilla och Peter gör i 

stort sett allt tillsammans, även på fritiden, vilket både kan vara bra och dåligt. Om relationen 

är god och båda mår bra av detta är det bra, men om någon av parterna är mer beroende av 

den andra är det inte lika bra. Att göra allt gemensamt kan vara ett tecken på att någon av 

parten är förtryckt och underordnad den andra. Men detta sker endast om det som görs 

gemensamt alltid är på initiativ av den ena parten och den andra alltid bara ”hänger med” utan 

att egentligen ha en egen vilja eller mod att säga ifrån. 

 

Kvinnan anses enligt Björnberg och Kollind vara mer relationsorienterad - där hon i första 

hand ser till andras behov och först i andra, eller tredje hand till sig själv - än mannen84 vilket 

tydligt går att avläsa i respondenternas svar. Kvinnan är den som passar upp på mannen och 

vill att familjen ska ha det bra. Det är ofta kvinnan som ser till att allt flyter på som det ska. På 

grund av sina ”kvinnliga omvårdande egenskaper” är det hon som till största delen är hemma. 

Åquist säger att kvinnor skapar symbolvärden genom bostaden och heminredningen som 

kopplas till hennes identitet och säger en del om vem hon är. Mannens identitet är oftare 

kopplad till hans roll i arbetslivet85. Detta kan vara en av orsakerna till att det i större 

utsträckning är kvinnorna som har huvudansvaret för hemmet, som sköter de pyssliga 

sysslorna och vill att det ska vara fint omkring dem. Det finns hos många kvinnor inpräntat att 

deras personlighet mer eller mindre kopplas ihop med hemmet, har de stökigt hemma är de en 

slarvet vilket ingen vill bli förknippad med. Hur hemmet ser ut kopplas också ofta ihop med 

                                                
83 Åquist, 1994:86 
84 Björnberg & Kollind, 2003:77 
85 Åquist, 1994: 87 



41 

hur kvinnan är som moder, har hon fint är hon en god moder och har hon stökigt har hon 

ingen koll på sina barn. Att vara och uppfattas som en god moder ligger hos många kvinnor 

djupt förankrat och en stor del av kvinnans identitet förknippas med hur hon av andra upplevs 

som mamma, om hon kan ta hand om sina barn eller inte.  

 

Synen på om respondenterna upplever att det finns några specifika manliga och kvinnliga 

arbetsuppgifter framkommer inte i deras svar. Det går dock klart och tydligt att se att 

arbetsfördelningen dem emellan klart kan kopplas till Hirdmans teori om den patriarkala 

strukturen och isärhållnings principer där det finns en klar arbetsdelning som är starkt kopplad 

till könen86. Kvinnorna gör de pyssliga arbetsuppgifterna och männen de mer praktiska och 

tekniska. Genom förhandlingar av olika slag och försakelser får både män och kvinnor ge upp 

en del för att hemmet ska hållas i gott skick. Alla respondenter talar om att de delat upp 

uppgifter utifrån olika kompetenser, intresse, tid eller lust. De har en rättviseorientering där 

vad de gör och vad deras partner gör vägs mot varandra för att det ska upplevas rättvist, att 

ingen ska göra mer eller mindre än den andra. Blir det så att någon av dem gör mer upplevs 

detta orättvist, vilket kan leda till konflikt.87 Vem som gör vad kan alltså bli en central del i 

relationen och det är viktigt att båda gör lika mycket så att det inte blir en som får dra det 

största lasset. Även om det i olika perioder kan upplevas väldigt snedfördelat upplever ändå 

respondenterna att de i det stora hela har det ganska bra och att arbetsfördelningen är relativt 

rättvis.  

 

Paren är även till viss del kontraktsorienterade då de för att få en rättvis arbetsfördelning 

skapar kontrakt och regler för hur och när sysslorna ska utföras.88 Dessa kan vara outtalade 

och oskrivna regler men om någon av parterna bryter mot dessa märks detta och konflikter 

uppstår och arbetsfördelningen upplevs orättvis. Vissa av sysslorna kan förklaras utifrån 

Fiskes marknadsprissättande modell, där parterna köpslår och förhandlar om vem som ska 

utföra denna89, även om de i det läget kanske inte tänker i sådana termer. De vill ha något och 

får då offra något annat, det kan tillexempel vara att ena parten ska sköta disken en dag, men 

hellre vill göra något annat istället. Han eller hon försöker då köpslå med den andra för att 

slippa denna syssla men får då göra något annat en annan dag. 

 

                                                
86 Gemzöe, 2002:93 
87 Björnberg & Kollind, 2003:39ff 
88 Björnberg & Kollind, 2003:94 
89 Björnberg & Kollind, 2003:31 
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Att kvinnorna varit hemma största delen av tiden med barnen både när de var små och när 

de varit sjuka beror enligt respondenterna till stor del på att det bara blivit så, att det varit 

ekonomin och arbetsbelastning på jobbet som styrt kan klart länkas samman med den 

patriarkala strukturen som finns i samhället. Kvinnorna tjänar i alla fall mindre än männen 

vilket gör att de förlorar mer ekonomiskt på att ha mannen hemma. Mannen har sett till att dra 

in pengar till familjen och kvinnan har fått dra det stora lasset hemma. 

6.5. Konflikter 
De konflikter som respondenterna tar upp kan kopplas till det Björnberg och Kollind 

skriver om olust och lustfyllda arbetsuppgifter90, att arbetsuppgifterna upplevs rättvist 

fördelade, att parterna är lyhörda och engagerade i varandra91 samt att det finns en jämlik 

balansering i äktenskapet92. Respondenterna säger att de gärna diskuterar eventuella konflikter 

för att dessa ska lösas och inget ska hänga i luften, men Sara påpekar vikten av att ”få saker 

och ting gjorda utan någon större diskussion”, vilket kan uppfattas som att hon hellre gör 

sakerna själv än att tjatar på mannen att han ska hjälpa till. Enligt Björnberg och Kollind 

måste bägge parter se till de ömsesidiga behov som finns, ta gemensamt ansvar och prioritera 

gemenskapen i förhållandet.93 Både Anna och Fredrik poängterar detta i sina svar och alla par 

hävdar att en av de grundläggande konflikterna som sker i deras relation beror just på bristen 

av detta. En av parterna får ta mer ansvar för en viss syssla, vilket inte upplevs som rättvist 

och på så sätt gör att makarna hamnar i en konfliktsituation. Björnberg och Kollind säger att 

man måste se till vad båda gör för att kunna avgöra om relationen är jämställd94 och här kan 

mina respondenter brista. De ser till vad de gör, men inte vad de andra gör och de skattar inte 

likheter och skillnader mot varandra. De är helt fokuserade på att jämföra det de upplever som 

lustfyllt med det de upplever med olust. Det kan ju helt enkelt vara så att de inte upplever 

samma saker som lustfyllda. Som Fredrik och Barbro säger ”pysslighet ligger inte för mig” 

och ”vi gör det var och en gör bäst och gillar mest helt enkelt”. 

                                                
90 Björnberg & Kollind, 2003:60 
91 Björnberg & Kollind, 2003:39ff 
92 Björnberg & Kollind, 2003:31 
93 Björnberg & Kollind, 2003:86 
94 Björnberg & Kollind , 2003:84 
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7. Reflektioner 

Jag har med denna undersökning inte haft för avsikt att göra någon generalisering som ska 

kunna appliceras på någon specifik grupp eller samhälle. Därför är mina respondenter inte 

miniatyr av något samhälle utan enbart utvalda efter de kriterier jag presenterade i min 

metoddel. 

Jag hade två huvudtankar innan jag påbörjade min undersökning inför uppsatsskrivandet. 

Den ena var att skapa en tanke och gärna diskussion om jämställdhet hos respondenterna. Jag 

ville med min undersökning få en inblick i deras vardag för att se om den lagstiftade 

jämställdheten även nått in i den privata sfären. Den andra var att jag även ville ta reda på vad 

själva begreppet jämställdhet innebär för mina respondenter och om de upplever att deras 

relation är jämställd utifrån detta. Jag har för att få svar på detta lämnat ut en stor enkät till 

fyra par som de fått svara på. 

Alla par utom ett säger att frågorna tidvis skapat diskussioner kring detta och väckt en del 

tankar hos dem. Ingen av dem säger dock att det lett till några förändringar, men en 

förhoppning hos mig är att detta kanske även kan hjälpa till med detta. Hos ett av paren har 

kvinnan skrivit både sin och mannens enkät, då mannen enligt både henne och sig själv, har 

en för utomstående oläslig handstil. Hon har då läst frågorna för honom som han svarat på, 

och hon skrivit ner. När de gjorde detta hade de då och då vilda diskussioner kring 

uppfattningar och hur det verkligen ser ut hos dem.  

 

Då jag hade svårt att få till stånd djupare intervjuer med några par, det var bara ett som 

hade möjlighet, valde jag det näst bästa tillvägagångssättet nämligen att skapa en enkät genom 

att kombinera frågor med olika svarsalternativ och helt öppna frågor där de själva skulle 

formulera svaren. Jag var lite orolig då jag inte visste långa svar jag skulle få och hoppades att 

de inte bara skulle svara ja, nej eller vet inte. Jag tycker detta överlag fungerade bra och 

känner mig nöjd med de svar jag fått. Jag tycker att jag utifrån svaren fått en bra inblick i hur 

familjerna har det. Under sammanställningen dök det dock upp några ytterligare frågor som 

jag trodde kunde förtydliga vissa svar och mailade då ut dessa till respondenterna. Jag fick 

bara svar från ett av paren så jag valde att inte ta med detta till resultat och analys. Hade jag 

gjort intervjuer med dem hade dessa frågor kanske kommit under intervjuns gång och jag 

kunnat beakta även detta. Att be respondenterna både fylla i enkäten och föra dagbok under 

tre dagar tyckte jag kändes jättebra till en början, men när jag delade ut dem märkte jag att 

respondenterna tyckte det var mycket. Det var även detta som tog mest tid och som de lade 
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undan för att göra senare. Jag tycker dock att dessa dagböcker säger ganska mycket om parens 

fördelning av sysslor och är glad att jag valde denna del med trots att det innebar merarbete 

både för dem och för mig. Jag skulle dock önska att de även skrivit ner tankar kopplade till 

uppgifterna. Jag tycker det varit intressant att få läsa deras svar och har i vissa fall tydligt sett 

kopplingar till många teorier som kanske inte är så tydliga i vardagen. Att stanna upp och 

reflektera över det som görs, när och varför det görs tror jag är viktigt i alla relationer och 

skulle önska att fler kunde göra det. 

Om jag skulle göra samma undersökning igen skulle jag se till att göra intervjuer i stället 

då jag tror att de ändå kan ge lite mer och förtydliga frågor som kan komma upp både hos 

respondenterna och hos mig när jag sammanställer svaren. 

 

När jag läste igenom svaren och skulle koppla detta till teorin dök en del funderingar upp 

hos mig. Om båda har lika mycket att säga till om gällande allt och förhållandet är helt 

jämställt borde det väl ändå vara så att alla tar lika stort ansvar för allt och att det inte läggs 

vissa sysslor på kvinnan som mannen kan tänkas hjälpa till med om han känner för det och 

har tid? Två utav kvinnorna och en av männen har brutna äktenskap bakom sig, vad detta 

beror på har jag inte valt att titta på de kvinnliga respondenterna var de som valde att lämna 

maken. Kan detta ha något med den ökade insikten kring jämställdhet att göra tro? Jag kan 

bara spekulera och tror att detta kan vara en av orsakerna. En av kvinnorna sade att hon hade 

förhoppning om att hon inte skulle behöva göra allt i hemmet och den andra att det skulle 

fungera mellan maken och sonen. Kan dessa förhoppningar ha att göra med de tidigare 

relationerna? Den kvinna som inte ville göra allt kanske fick göra detta tidigare och ville nu 

ha en mer jämlik relation. Att lönearbete och möjlighet att ta ut skilsmässa minskat kvinnors 

beroende av mannen och därmed även ökad jämställdhet i familjen är något Åquist påpekar. 

En tanke som slog mig här var att om det nu är så, hur kommer det sig då att kvinnor ändå 

stannar kvar i ett äktenskap där de anser att de inte lever jämställt med sina män?  

 

Upplever då respondenterna att deras förhållande är jämställt? Eller kan det vara så att det 

feminismerna och teorin om patriarkatet hävdar, nämligen att det finns en kvinnlig 

underordning och ett kvinnligt förtryck där mannen är den som utövar detta, även sker i 

hemmet? Detta är inget respondenterna svarat på och inte heller något jag frågat, men om man 

tittar på deras svar anser kvinnorna i större utsträckning att arbetsdelningen inte är riktigt 

jämlik, enligt deras åsikt. Det finns enligt respondenterna vissa sysslor som måste utföras och 

det är då den som är bäst lämpad, har tid eller tycker det är roligast som gör detta. Men har de 
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då gått igenom alla sysslor en efter en och poängbedömt dessa för att se vem som tycker det 

är roligast och vem som då ska tilldelas sysslan eller är det så att det ligger kvar att vissa 

sysslor är mer eller mindre könsbestämda? Jag kan inte svara på detta, men det kanske är en 

tanke på hur man ska göra, eller så kanske det är att driva saken till sin spets och göra den 

större än den är. De flesta verkar ändå nöjda med hur relationen ser ut och det är ingen av 

respondenterna som säger sig vilja byta något, alla lever enligt sin uppfattning i den för dem 

ideala relationen. Om det är så att de upplever relationen som bra, är det då någon mening att 

påpeka skillnader mellan kön och hävda att det inte är rättvist? Eller är kvinnorna mer 

anpassningsbara och själva anser att det är deras uppgift att göra mer? I så fall kommer vi 

tillbaka till synen på underordningen som härrör från den patriarkala strukturen. Oavsett vad 

som sägs och upplevs går det alltså att spåra handlingar och tankar till detta och det är väl då 

något som borde medvetandegöras ännu mer om vi vill att ett jämlikt förhållande ska innebära 

att båda parter gör exakt lika mycket. Det kanske då är bäst för parterna att ha en ännu mer 

kontraktsorienterad relation där båda gör samma saker, lika mycket.  

Jag utgick från det JämO skriver om jämställdhet och tycker själv att det är helt klart att 

det ska vara på det sättet som beskrivs på deras hemsida. Men då jag läste de olika teorierna 

gick det upp för mig hur svårt det kan vara att få till stånd detta. Om man tittar hur det under 

så lång tid sett ut med det patriarkala samhället så finns dessa tankar och uppfattningar 

förmodligen djupt rotade hos oss. Att det för oss verkar självklart att både kvinnor och män 

ska ha samma rättigheter och skyldigheter upplevs också som en självklarhet. Men om man 

jämför hur lång tid detta pågått med vad som hänt i samhället så kan man se att det faktiskt 

hänt en hel del. Många kan tycka att det tar alldeles för lång tid, men det är bara 150 år sedan 

som kvinnan inte hade några som helst rättigheter, då hon var helt beroende av mannen. Hon 

har sedan dess i olika grad fått mer och mer rättigheter och det patriarkala förtrycket har 

gradvis lättats. Jag tror att detta är en långsam process och att det kommer att behövas mer tid, 

men att det så småningom kommer att bli lika överallt. Det gäller ju att få alla att tänka på 

samma sätt, vilket inte är så lätt. För att kvinnan ska bli helt likvärdig mannen vill han se vad 

det ger för effekter, hur han påverkas positivt av detta och se till att eventuella försakningar 

han måste göra inte upplevs negativa utan tvärtom positiva för hans del. 
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8. Sammanfattande avslutning 

Denna uppsats behandlar jämställdhet i hemmet där 4 par svarat på frågor om vem som 

gör vad och hur detta kommer sig. Jag har genom enkäter ställt en del frågor, både flervals 

och öppna där respondenterna själva skrivit ner sina svar. Jag har i min analys utgått från 

olika teorier som jag kopplat till respondenternas svar. Dessa teorier behandlar den patriarkala 

strukturen, äktenskapet, individen och relationen. Jag har använt mig av den fenomenologiska 

ansatsen, som fokuserar på vardagsupplevelser, när jag studerat och analyserat svaren. Jag har 

då genom enkäter fått en inblick i respondenternas livsvärld, hur det ser ut i deras vardag. 

Genom deras dagboksförande har jag även fått en inblick i deras livsberättelse, som jag sedan 

kunnat jämföra med upplevelsen av livsvärlden. Jag valde denna ansats då jag inte är ute efter 

absolut sanning och inte heller vill göra generaliseringar utan är intresserad av just dessa pars 

upplevelser. 

 

Respondenterna upplever att de har en bra relation och en relativt jämn arbetsfördelning. 

De trivs bra med sin partner och har inte så mycket de skulle vilja ändra på. Alla par är gifta 

och har gemensamma hemmaboende barn. 

 

Alla par har en klar uppfattning om hur de ser på jämställdhet och tycker att de applicerar 

denna syn på vardagslivet. Kvinnorna är dock lite mer skeptiska än männen över hur pass 

jämställt förhållandet verkligen är och detta märks även i deras dagböcker där det framgår att 

kvinnan i alla par gör lite mer än mannen. En av kvinnorna anser sig dock vara lite mer 

konservativ i sin syn på äktenskapet och tar även på sig mer att göra än mannen gällande 

husliga sysslor. Även om paren inte uttalat säger att de ser på vissa sysslor som typiskt 

manliga eller kvinnliga framgår det ganska tydligt att kvinnorna är de som sköter det mesta av 

det pyssliga arbetet i hemmet medan männen gör det praktiska. Detta kan kopplas till synen 

på kvinnliga och manliga sysslor som tas upp i olika relations- och identitetsteorier. 

 

Gällande den ekonomiska situationen hos paren har alla gemensam ekonomi där de 

gemensamt sköter all betalning som rör hemmet och familjen. Det står var och en fritt i de 

flesta fall att handla det de anser behövs förutom när det gäller större inköp där de säger att de 

först gemensamt diskuterar om detta verkligen behövs och om paret anser sig ha råd med det 

för tillfället. 
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Alla par upplever att både de och partnern tillfört relationen en del när de träffades, vissa 

egenskaper och visst agerande har de förändrat hos varandra. De upplever att de med tiden 

växer samman och mer och mer ser sig som en gemensam enhet än två separata, men de 

hävdar ändå vikten av att få vara för sig själv för att kunna orka med familjen och 

hushållssysslorna. 

De lever alla i ett mer eller mindre beroendeförhållande till varandra där beroendet inte 

upplevs negativt utan mer som att de kompletterar varandra. 

 

Det är även kvinnorna som överlag tagit hand om barnen när de varit små och sjuka. Ett 

par har delat rakt av på föräldraledigheten medan det i två av paren varit kvinnan som själv 

varit hemma hela tiden. De säger alla att detta val skett på grund av den ekonomiska 

situationen. Vid sjukdom däremot finns en lite mer jämn fördelning där det i ett av paren är 

mannen som oftast är hemma och i ett par delas lika, beroende på arbetssituationen när barnet 

är sjukt. I de andra fallen upplever kvinnan att hon varit den som tagit störst ansvar medan 

mannen upplever att det varit lika. 

 

Alla par upplever att de har en relativt god kommunikation utom ett, där mannen säger att 

kvinnan har svårt att lyssna och ”ta order”, alltså att någon annan säger till henne vad hon ska 

göra. De vill inte gärna att konflikter ska kvarstå utan lösas så snart som möjligt. Konflikterna 

kan visa sig på olika sätt; genom tjafsa och bråk eller tystnad men alla respondenter är 

överens med att de måste lösas och de anser även att de genom diskussioner kan göra detta. 

vad de irriterar sig på hos den andre varierar hos paren och även vad de tror att den andre kan 

tänkas irritera sig på hos dem. Kvinnorna har även här fler saker som de både irriterar sig på 

hos mannen och även saker hos dem som de tror kan irritera honom. 

Det är ingen som upplever att de vare sig oftare än den andre tar upp saker till diskussion 

eller diskuterar olika saker. 

 

Även om jag inte haft ambition att göra generaliseringar går det hos respondenterna se 

vissa likheter i deras uppfattningar i svaren. Att göra denna undersökning även bland ogifta 

par skulle kunna vara intressant för att sedan göra jämförelse med detta resultat. Det skulle 

även vara intressant att göra en undersökning bland skilda par för att se om jämställdhet i 

förhållandet kan vara en del av orsaken till att förhållandet inte höll. 
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Bilaga1 – Enkätfrågor angående jämställdhet i familjen 
 

Din bakgrund 
 

1. Kön:  Kvinna  Man 
 

2. Högsta utbildning: 
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Högskola/universitet 
 Annat, i så fall vad? _______________________________________  

 

3. Civilstånd: 
 Sammanboende 
 Gift 
 Annat, i så fall vad? _______________________________________  

 

4. Vad gör du? 
 Arbetar som/med __________________________________________  
 Studerar 
 Arbetssökande 
 Annat, i så fall vad? _______________________________________  

 

4a. Om du arbetar, har du fast arbete? 
 Ja, heltid 
 Ja, deltid. Antal timmar/vecka _______________________________  
 Annat ___________________________________________________  
 Nej 

 

4b. Hur mycket tjänar du per månad? ____________________________  
 
 

Er gemensamma bakgrund 
 

5. Hur länge har ni känt varandra? ______________________________  
 

6. Hur länge har ni varit tillsammans? ___________________________  
 

7. Hur länge har ni bott tillsammans? ____________________________  
 

8. Vem tog första initiativ till/bestämde att ni skulle flytta ihop? 
___________________________________________________________  
 

9. Hur bodde ni innan ni flyttade ihop? 
Jag: _______________________________________________________  
Min partner: ________________________________________________  
 
 

Barn 
 

10. Hur många barn har ni gemensamt och vilken ålder är det på barnen? 
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___________________________________________________________  
 

11. Har du eller din partner barn eller från tidigare förhållande som bor hos er? I så fall hur 
många och i vilken ålder? 
Jag: _______________________________________________________  
Min partner: ________________________________________________  
 

12. Har du utnyttjat din rätt till föräldraledighet när ditt/dina barn var små? 
 Ja 
 Nej 

 

12a. Om Ja på ovanstående fråga, hur många dagar har du tagit ut per barn? 
___________________________________________________________  
 

12b. Om du svarat Nej på ovanstående fråga, vad beror det på? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

13. Vem brukar/brukade vara hemma när barnen är/var sjuka? 
 Jag 
 Min partner 
 Vi delar/har delat lika 

 

13a. Vad har påverkat ert beslut om vem som skulle vara hemma? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

14. Vem gör vad hos er när det gäller barnen? 
Lämnar/hämtar på dagis/skola:  Jag  Min partner  Båda 
Skjutsar till olika aktiviteter:  Jag  Min partner  Båda 
Går på föräldramöten:  Jag  Min partner  Båda 
Går med dem till tandläkaren:  Jag  Min partner  Båda 
Går med dem till läkaren:  Jag  Min partner  Båda 
Handlar deras kläder:  Jag  Min partner  Båda 
Betalar aktiviteter:  Jag  Min partner  Båda 
Går med dem till frisören:  Jag  Min partner  Båda 
Läser läxor:  Jag  Min partner  Båda 
Sköter nattning:  Jag  Min partner  Båda 
Leker med/aktiverar barnet/barnen:  Jag  Min partner  Båda 
 

14a. Hur har ni kommit fram till denna uppdelning? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

14b. Om du svarat att både du och din partner utför vissa saker, finns det då någon som 
sköter detta mer än den andra? Vem gör i så fall vad mest? 
Jag: _______________________________________________________  
___________________________________________________________  
Min partner: ________________________________________________  
___________________________________________________________  
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14c. Hur tycker du att detta fungerar? 
 Bra 
 Ganska bra, men vi bråkar om vissa sysslor ibland 
 Inte bra alls, vi bråkar ofta om vem som ska göra vad 
 Annat: __________________________________________________  

 

15. Upplever du denna fördelning som rättvis? 
 Ja 
 Nej 

 

15a. Motivera ditt svar på ovanstående fråga. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 

Hemmet 
 

16. Vem har huvudansvaret för skötsel av hemmet? 
 Jag 
 Min partner 
 Vi sköter det gemensamt 

 

17. Har ni delat upp arbetet som behöver göras i hemmet? 
 Ja 
 Nej 

 

17a. Om Ja, vem gör vad? 
Handlar:  Jag  Min partner  Båda 
Lagar mat:  Jag  Min partner  Båda 
Diskar:  Jag  Min partner  Båda 
Städar:  Jag  Min partner  Båda 
Tvättar:  Jag  Min partner  Båda 
Vattnar blommor:  Jag  Min partner  Båda 
Tar ut soporna:  Jag  Min partner  Båda 
Fixar stopp i avlopp:  Jag  Min partner  Båda 
Bäddar rent:  Jag  Min partner  Båda 
Pysslar i hemmet:  Jag  Min partner  Båda 
Byter glödlampor:  Jag  Min partner  Båda 
 

17b. Hur har ni kommit fram till denna uppdelning? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

17c. Om du svarat att både du och din partner utför vissa saker, vem utför den oftast av er? 
Jag: _______________________________________________________  
___________________________________________________________  
Min partner: ________________________________________________  
___________________________________________________________  
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17d. Hur fungerar detta? 
 Bra 
 Ganska bra, men vi bråkar om vissa sysslor ibland 
 Inte bra alls, vi bråkar ofta om vem som ska göra vad 
 Annat: __________________________________________________  

 

18. Om du svarat Ja på fråga 17, upplever du denna fördelning vara rättvis? 
 Ja 
 Nej 

 

18a. Motivera ditt svar på ovanstående fråga. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

19. Är det någon av er som oftare än den andre tar initiativ till att utföra vissa sysslor eller 
påpekar att vissa saker måste göras? 

 Ja 
 Nej 

 

19a. Vad är det i så fall för sysslor och vem tar initiativet eller påpekar? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

20. Om din partner är den som initierar vissa sysslor, hur upplever du detta? 
 Bra 
 Dåligt 

 

20a. Beskriv anledning till ditt ovanstående svar. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

21. Om det är du som initierar vissa sysslor, hur upplever du att detta mottas av din partner? 
 Bra 
 Dåligt 

 

21a. Beskriv anledning till ditt ovanstående svar. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 

Andra sysslor 
 

22. Har ni delat upp arbete som görs utanför hemmet? 
 Ja 
 Nej 
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22a. Om Ja, vem gör vad? 
Jag: _______________________________________________________  
___________________________________________________________  
Min partner: ________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

22b. Hur har ni kommit fram till denna uppdelning? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

22c. Hur fungerar detta? 
 Bra 
 Ganska bra, men vi bråkar om vissa sysslor ibland 
 Inte bra alls, vi bråkar ofta om vem som ska göra vad 
 Annat: __________________________________________________  

 

23. Om du svarat Ja på fråga 22, upplever du att denna fördelning är rättvis? 
 Ja 
 Nej 

 

23a. Motivera ditt svar på ovanstående fråga. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 

Ekonomi 
 

24. Hur ser er ekonomiska situation ut? 
 Vi har gemensam ekonomi 
 Vi har separat ekonomi 
 Annat: __________________________________________________  

___________________________________________________________  
 

25. Vem har bestämt att ni ska sköta er ekonomi på detta vis? 
 Jag 
 Min partner 
 Vi har kommit överens om det tillsammans 
 Annat: __________________________________________________  

 

26. Hur har ni kommit fram till just denna form? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
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27. Hur sköter ni betalning av räkningar, handlande av mat, kläder, nöjen mm.? 
Jag: _______________________________________________________  
___________________________________________________________  
Min partner:_________________________________________________  
___________________________________________________________  
Tillsammans: _______________________________________________  
___________________________________________________________  
 

28. Rent allmänt, köper ni saker tillsammans eller var för sig? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

29. Om ni köper dyrare saker var för sig, diskuterar ni sådana köp innan? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

30. Om ni köper saker tillsammans, diskuterar ni sådana köp eller står det var och en fritt att 
handla ”det som behövs”? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 

Du själv 
 

31. Har du någon egen tid utanför familjen? 
 Ja 
 Nej 

 

32a. Om du svarat Ja på ovanstående fråga, hur spenderar du denna tid? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

33. Har din partner någon egen tid utanför familjen? 
 Ja 
 Nej 

 

33a. Om du svarat Ja på ovanstående fråga, hur spenderar din partner denna tid? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 

Er relation 
 

34. Vad innebär jämställdhet för dig? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
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35. Tycker du att du är en jämställd person? 
 Ja 
 Nej 

 

35a. Motivera ditt ovanstående svar. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

36. Tycker du att ditt förhållande är jämställt? 
 Ja 
 Nej 

 

36a. På vilket sätt? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

37. Hade du några speciella krav eller förväntningar på din partner innan ni flyttade ihop?  
I så fall vad? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

38. Tycker du att din partner lever upp till dessa krav eller förväntningar? 
 Ja 
 Nej 

 

38a. Motivera ditt svar. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

39. Tycker du att din partner har svårt att förstå och tillmötesgå eventuella krav du har på er 
relation? 

 Ja 
 Nej 

 

39a. Motivera ditt svar: 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

40. Har du fått din partner att ändra sig inom något särskilt område? I så fall vad? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

41. Har din partner fått dig att ändra dig inom något särskilt område? I så fall vad? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
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42. Tycker du att du kan prata med din partner om allt? Motivera. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

43. Upplever du att någon av er är mer beroende i er relation än den andra? Motivera. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 

Konflikter 
 

44. Om ni är oense om något i er relation, hur löser ni det då? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

45. Är det något särskilt du kan irritera dig på hos din partner? I så fall vad och varför just 
detta? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

46. Tror du det är något hos dig som kan irritera din partner? I så fall vad och varför just 
detta? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

47. Upplever du att det är någon i er relation som oftare än den andra tar upp och diskuterar 
problem? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

48. Om ni tar upp diskussioner båda två, tycker du att ni tar upp olika saker till diskussion 
då? _______________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

49. Tycker du, att du får fram det du vill ha sagt och att din partner lyssnar på dig? 
___________________________________________________________  
 

50. Lyssnar du till din partner när han/hon har något viktigt att ta upp till diskussion? 
___________________________________________________________  
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Egna synpunkter 
 

51. Beskriv hur ditt idealiska förhållande skulle se ut om du själv fick bestämma. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

52. Finns det något i ditt nuvarande förhållande som du saknar? I så fall vad? 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

53. Hur upplever du att ditt förhållande är idag gällande vem som gör vad och hur mycket?  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 

54. Om det är något annat du vill ta upp som inte finns med bland frågorna får du gärna 
skriva det här. 
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  
 
 
 
 


