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Förord 

Denna uppsats har varit en omtumlande resa där vi har kastats mellan hopp och förtvivlan, 

men den hade inte varit möjlig utan vår handledare och tillika stöttepelare Charlott Nyman, 

tack vare hennes erfarenheter har vi fått ökade kunskaper och tagit oss igenom 

uppsatsprocessen, och förhoppningsvis vet vi nu vad tydlighet innebär.  

 Vi vill även ta tillfälle i akt och tacka varandra för ett suveränt samarbete trots 

våra olikheter som skapat frustration från båda sidor, har det ändå inneburit ett 

kompletterande samarbete som bidragit till uppsatsens innehåll och, på gott och ont, en 

djupare vänskap.  

 Våra nära och kära förtjänar ett tack som haft överseende med denna osociala 

period och det känns riktigt skönt att få träffa folk igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstrakt 
 
Föreställningar om manligt och kvinnligt påverkar inom vilka områden de olika könen ansvarar 

och hur organiseringen av vardagen ser ut inom parrelationer. När par blir föräldrar kan 

organiseringen av vardagen och ansvaret återgå till mer traditionella mönster än hur fördelningen 

såg ut innan. Studiens syfte är att få en förståelse för hur förstagångsföräldrar upplever 

vardagslivet efter första barnets födelse, mer specifikt innebär detta en inblick i hur par fördelar 

hushållets sysslor och omsorg av barnet samt hur de resonerar kring hur vardagen ska organiseras. 

Detta är en kvalitativ studie där intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Det rekryterades tre 

heterosexuella par som intervjuades var och en för sig. Genom att använda tematisk analys fann vi 

tre övergripande teman som står till grund för analysdelen. I temat “som mamma och pappa” 

visade resultaten att föräldraledigheten och amningen är starkare kopplat till modern som förälder 

än till fadern. Detta medförde att både de manliga och kvinliga respondenterna kände sig 

begränsade. Resultaten från temat “normer kring genus - intressen och olika krav” visar hur par 

tenderar att fördela hushållsarbetet, och ansvara för olika områden gällande barnet, utifrån 

personlighet och intressen. Sista temat, “enighet snarare än jämn fördelning”, resulterade i en 

förståelse för hur paren tolkar begreppet jämställdhet inom relationen. Istället för att handla om en 

jämn fördelningen av hushållsarbetet och ansvaret över barnet menar respondenterna att 

jämställdhet innebär att de är överens om hur fördelningen ser ut. 

 

Nyckelord: Föräldraskap, jämställdhet, genus, organisering av vardagen, 
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1. Inledning 

Jämställdhet är ett ämne som diskuteras mycket och som är starkt förenat med förhållandet 

mellan kvinnor och män. Jämställdheten kan ses som ett begrepp förankrat i jämlikhet, då det 

handlar om lika rättigheter och möjligheter oberoende på en individs bakgrund och 

erfarenheter. Jämställdhet betyder då just detta, men belyser mer specifikt rättigheter och 

möjligheter mellan kvinnor och män (SCB, 2014).  

 I Sverige speglas detta genom de större reformer som införts för att främja 

jämställdheten, både inom arbetslivet, för att få en mer jämn könsfördelning inom olika 

yrkesgrupper, men även en jämn fördelning av hushållsarbete och föräldraskapet inom privata 

familjer. Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) syftar till män och kvinnors lika rätt till 

anställning och utvecklingsmöjligheter inom arbetet. Jämställdhetsbonusen infördes för att 

uttaget av föräldraledigheten skulle bli jämnare fördelad mellan föräldrarna, delas det lika på 

föräldraledigheten utbetalas en bonus till föräldrarna. De så kallade pappamånaderna infördes 

av samma anledning som jämställdhetsbonusen, men innebär att två månader är specifikt 

reserverad till vardera föräldern som den andra då inte kan nyttja. Sverige ses ofta som ett 

föregångsland i frågan om jämställdhet och främst när det gäller möjligheten till ett aktivt och 

deltagande föräldraskap från båda föräldrarna (Regeringen.se, 2015). Därmed kan det verka 

förhållandevis enkelt att leva jämställt som man och kvinna i Sverige i jämförelse med andra 

länder. Däremot är det tydligt att kulturella normer och värderingar, som länge satt sin prägel 

på samhället genom historien, är svårföränderliga. Föreställningen om kvinnan som moder, 

och den biologiska förutsättningen till reproduktion, har traditionellt ansetts vara den primära 

uppgiften för henne. Att bli moder och ta hand om hem och barn legitimerades med den 

kvinnliga förmågan omhändertagande, som i många avseenden ansågs naturliga och 

medfödda. Mannen å andra sidan som den konkurrensinriktade och försörjande av de två, 

hade inte alls samma utrymme i hemmet, men desto större frihet i det offentliga på 

arbetsmarknaden, där kvinnan inte var betrodd med ansvar (Bäck-Wiklund & Bergsten, 

1997). 

 Waldenborg (2015) beskriver hur synen på kvinnan som ansvarig över hem och 

familj fortfarande är något som influerar de svenska hemmen. I en artikel publicerad i 

Västerbotten Kuriren (Waldenborg, 2015, 24 januari) beskriver författaren hur heterosexuella 

par, efter de blivit föräldrar, söker sig till familjeterapeuter för att diskutera, då en omedveten 

förändring in i mer traditionella mönster uppstått, gällande arbetsfördelning i hemmet efter 

första barnets födelse. Hon menar att det pragmatiska tänkandet överskuggar tanken på 
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jämställdhet och man fastnar i en traditionell fördelning av hushållssysslor som senare blir 

svåra att ta sig ur. Kvinnan blir den som ansvarar över gemensamma barn, men även den i 

förhållandet som utför merparten av hushållsarbete så som städning, tvättning, inköp av mat. 

Därmed diskuteras jämställdhet i det privata ofta i termer som en ojämn arbetsfördelning i 

hemmet, och vad som är att sträva mot är att män ska ta större ansvar inom dessa områden. 

Trots mer moderna tankesätt kring kvinnligt och manligt verkar det därmed relativt enkelt att 

per automatik och omedvetet i en relation falla in i mer traditionella mönster då det inte finns 

lagar och reformer att förlita sig på.  

 Samtidigt som jämställdhet är ett mångfasetterat begrepp kan det genom 

Waldenborg (2015) förstås att jämställdhetsfrågan upplevs olika viktig att reflektera över 

beroende på situation. Sammanfattningsvis menar hon att par med barn tenderar att organisera 

sina liv mer traditionellt än de som inte har barn. Föräldraskapet verkar på så sätt inte bara 

komma med utmaningar som att det finns en till i familjen att ta hänsyn till, utan även 

arbetsfördelningen verkar skifta i och med barnafödande. De normer och förväntningar som 

finns kring föräldraskapet utgöra därmed hinder för jämställdheten inom familjen. Huruvida 

det är barnet i sig som är grunden till ett mer ojämställt förhållande kan dock diskuteras. 

Föräldraskapet torde redan vara influerat av ett system som bygger på att män har en 

överordnad position i samhället, som framkallar en traditionell fördelning av sysslor, och som 

vid barnets födsel endast förstärks (Holmberg, 1993). Jämställdhetsdiskussionen tar därför 

utgångspunkt i att både män och kvinnor tjänar på att motverka traditionella fördelningar och 

mönster, i det offentliga såväl som det privata, som är beroende på kön. Det finns därmed ett 

gemensamt intresse och ett positivt utbyte, från båda sidor, att män tar mer ansvar för typiskt 

feminina områden och kvinnor får ta del av mer typiskt maskulina områden.  

 Med detta förklarat är intresset med denna studie att förstå, genom att ta del av 

pars individuella upplevelser, hur fördelningen ser ut och motiveras bland nyblivna föräldrar. 

Vidare blir det intressant att se vilka utmaningar som medföljer föräldraskapet och hur detta 

formar det vardagliga livet. 

 

1.1 Syfte 

Vårt syfte med studien är att få en förståelse för hur förstagångsföräldrar upplever deras 

vardagsliv efter de fått första barnet. Fokus kommer att ligga på hur par fördelar vardagens 

sysslor och omsorg av barnet, samt hur par resonerar kring hur vardagen ska organiseras. 
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2. Metod 

I det här avsnittet redogörs forskningsprocessen och det val som tillämpats. Här ingår den 

metod som varit bäst lämpad utifrån syftet samt vilka urvalskriterier som tagits hänsyn till 

men även hur rekryteringen har gått till. Genomförandet av intervjun kommer även beskrivas 

och vilken analysmetod som använts till datamaterialet. Vidare ansågs det inte bara vara 

relevant att redogöra för förförståelsen till ämnet utan även vilka etiska aspekter som vi haft i 

åtanke under studiens gång. 

 

2.1 Val av metod 

Inom forskning finns ett antal tillvägagångssätt för att samla in data och material till en 

genomtänkt studie. Vilken ansats som ska användas beror på forskningsfrågan och hur syftet 

är formulerat. En forskare måste ta hänsyn till vissa frågor vid val av metod såsom vad det är 

som ska undersökas och vad forskaren vill åstadkomma med studien. Ska studien förklara, 

förstå eller beskriva ett visst fenomen? Att allmänt använda sig av kvalitativ ansats, och 

intervjuer mer specifikt, kan leda till att underliggande tankar och reflektioner hos 

respondenterna synliggörs. Individers egna upplevelser och erfarenheter av det fenomen som 

studeras uppmärksammas, och kan i ett vidare perspektiv ge en djupare förståelse (Svensson 

& Ahrne, 2011). Eftersom syftet är att öka förståelsen för hur par fördelar vardagens sysslor 

och omsorg av barn samt hur par resonerar kring hur vardagen ska organiseras, blir det rimligt 

att använda en kvalitativ ansats som metod. Då vi fokuserar på respondenternas egna 

upplevelser blir därmed intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt till att fånga detta. 

 

2.2 Urval och rekrytering 

I studien har ett antal överväganden gjorts för att, i förhållande till syftet, få lämpade 

respondenter och därmed kunna samla in meningsfull data. De överväganden som gjorts kring 

urvalskriterier är att respondenterna ska leva i en heterosexuell relation, de ska vara 

förstagångsföräldrar och ha ett barn som är 0-2 år. De sista kriterier är att respondenterna ska 

befinna sig inom Umeå kommun. Dessa urvalskriterier kommer nedan motiveras mer 

ingående.  

 Ett kriterium i vår studie innebar att paren ska definiera sig som heterosexuella. 

Vi resonerade som så att traditionella uppdelningar i sysslor, vem som sköter vad av 

hushållsarbetet och hur ansvaret är fördelat kring barnet, kan komma till ett tydligare uttryck 

bland heterosexuella par. Hushållsarbete och ta hand om barnen har länge varit kvinnans 
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ansvar, och förväntningarna på män inom dessa områden är inte lika stora. Ansvarsområden 

män traditionellt sett haft, så som försörjare till familjen och den som sköter reparationer på 

hus och bil, anser vi kommer till uttryck på ett tydligare sätt då paren definerar sig som just 

kvinna och man.  

 Eftersom paren i denna studie behöver minnas hur deras förhållande och vardag 

såg ut innan de blev föräldrar bedömdes att de skulle vara förstagångsföräldrar. Det kan 

annars vara problematiskt, ifall det finns fler barn inom familjen, att minnas hur situationen 

såg ut innan barnens födelse då det passerat många år.  

Det beslutades även att barnets ålder fick sträcka sig mellan 0-2 år gammalt. Motivet bakom 

detta är detsamma som kriteriet om förstagångsföräldrar, har det förflutit många år efter 

barnets födelse kan det bli svårt att minnas hur situationen såg ut innan föräldraskapet.  

 Av bekvämlighetsskäl blev ett kriterium att paren skulle befinns sig inom Umeå 

kommun, detta på grund av tidsmässiga skäl och för att underlätta att kunna träffas inför 

intervjutillfället, då det hade tagit för långt tid att transportera sig utanför kommunen.  

 Till sist har vi resonerat kring om urvalet ska vara heterogent eller homogent, då 

homogent urval innebär att respondenterna bland annat har liknande bakgrund och inom 

samma åldersgrupp och heterogent betyder det motsatta, olika åldrar och bakgrunder. Vi har 

däremot inte kunnat ha detta i beaktning både på grund av tidsmässiga aspekter men även då 

vi haft svårt att rekrytera respondenter och därmed fått godta ett mindre antal par. Det hade 

dock varit intressant att få respondenter från olika bakgrunder och utbildningar för att se om 

upplevelserna av att vara förstagångsförälder skiljer sig åt.  

 För att rekrytera respondenter har vi använt snöbollsurval, som är ett icke-

slumpmässigt urval (Svensson & Ahrne, 2011). Allt eftersom intervjuerna genomfördes 

frågade vi även paren om de hade bekanta som kunde tänkas ställa upp (ibid). Detta 

kompletterades med hjälp av uppsatta lappar på platser där nyblivna föräldrar vistas, så som 

barnavårdscentralen, öppna förskolan, på universitetet men även via sociala nätvärk. Genom 

dessa tillvägagångssätt rekryterades tre heterosexuella par, det blev således sex intervjuer, 

som ansågs vara tillräckligt för omfånget på studien.  

 

2.3 Genomförande 

Forskare måste förhålla sig till om intervjuerna genomförs med paren tillsammans kommer 

svar och åsikter framföras som något enhetligt istället för något individuellt, därmed har det 

valts att genomföra intervjun med var och en i paret var för sig (Magnusson, 2006). 

Uppfattningar och upplevelser om vardagen kan skilja sig mellan paren och sådana olikheter 
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kan komma till uttryck då de inte intervjuas tillsammans. Vidare kan respondenten på ett 

friare sätt komma till tals och få fram sin åsikt, som kan uppfattas mer problematiskt om 

partnern deltar. Samtidigt är vi medvetna om hur par, trots den andres frånvaro. vill framställa 

relationen som en enhet och svaren kommer även i viss utsträckning reflektera det. Att 

framställa relationenen som enhetlig kan vara viktigare än de egna resonemangen (Ibid).  

Då det gäller hur intervjuerna skulle genomföras ansågs det mest fördelaktigt att genomföra 

intervjuerna personligen, och inte via telefon. På så sätt kan kroppsspråk och ansiktsuttryck 

förstärka det som sägs, och på ett betydelsefullt sätt bidra till helheten av intervjun.

 I intervjuguiden formulerades, enligt Ryens (2004), halvstrukturerande 

intervjufrågor runt tre teman som blev fokus för studien. Dessa teman behandlar föräldraskap, 

vardagsliv och parrelationen som på olika sätt bidrar till att belysa hur de organiserar 

vardagen i och med föräldraskapet. En halvstrukturerande intervjuguide ansågs lämplig då 

huvudfrågor under varje tema kan ställas, däremot behöver frågorna inte komma i 

ordningsföljd utan intervjun kan mer följa ett samtal (ibid). Detta för att kunna uppfatta 

underliggande tankar och få respondenterna att resonera högt. Respondenter fick själv 

möjlighet att välja tid och plats för intervjuerna och alla valde att intervjuerna hölls i 

bostaden. På så vis skedde intervjuerna på ett mer avslappnat sätt eftersom respondenterna 

befann sig i sin hemmamiljö. För att få en uppfattning om vilka respondenten är och för att 

mjuka upp stämningen ställdes ett antal bakgrundsfrågor i början av intervjun, dessa 

behandlade bland annat ålder, utbildning och arbete. Vid första intervjun blev vi medvetna om 

att frågorna i intervjuguiden i början var skrivna i en ordning som gjorde det svårt att veta hur 

och om respondenterna svarat på frågorna. Intervjuguiden var utformad på så vis att det 

ställdes före - och efterfrågor inom olika områden i varje tema (se bilaga 2). Exempelvis 

under temat vardagsliv, ställdes före - och efterfrågor på området hushållsarbete, hur de 

fördelade hushållsarbetet innan de blev föräldrar och hur de fördelar idag. Däremot under 

första temat var strukturen inte densamma, här ställdes först alla förefrågor om varje område, 

så som amning och föräldraledighet, och alla efterfrågor inom samma område ställdes senare. 

Därmed reviderades vissa avsnitt i intervjuguiden som gjorde det lättare för oss att överskåda 

hur de svarat.  

 Som en avslutande del i intervjun hade respondenterna möjlighet att ta upp 

sådant som de ansåg viktigt eller övriga synpunkter på intervjun i sin helhet. Några gav 

synpunkter på frågorna, att det var bra men svåra, medan andra inte hade något att tillägga.  

                      I arbetet med uppsatsen har vi varierat mellan olika sätt att skriva, till följd att vi 

är två författare. Till en början arbetade vi med olika avsnitt i uppsatsen för att effektivisera 
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skrivandet av arbetet. Genomgående har vi läst igenom varandras delar för att försäkra oss om 

att delarna inte känns upprepande, och samma ämnen som tas upp, men även för att se 

hurvida språket och texten känns enhetlig genom uppsatsen. I ett senare skede av arbetet, och 

då speciellt i analysdelen, har vi suttit tillsammans under större delar för att bådas 

infallsvinklar och idéer ska komma med under de olika temana.  

 

2.4 Analysmetod 

Alla intervjuer har spelats in, vilket underlättat att komma ihåg vad som sagts men också ta 

tillvara på sinnestämningen under hela intervjun. Materialet har sedan analyserats med hjälp 

av tematisk analys som på många sätt är en flexibel och användbar strategi inom kvalitativ 

metod (Braun & Clarke, 2006). Då en rik och detaljerad beskrivning av materialet kan ges 

genom tematisk analys är det en lämplig metod att använda för denna studie i förhållande till 

syftet. Teman som kan hittas i materialet säger därmed något viktigt i relation till syftet och 

återkommande mönster i intervjuerna representerar något betydelsefullt. Vad som anses vara 

ett viktigt tema är något forskare själva väljer utifrån forskningsfråga och detta har även vi 

förhållit oss till (ibid).  

                  Eftersom tematisk analys är en flexibel metod finns ett antal beslut att ta när det 

gäller hur materialet ska tolkas och kodas. Då vi menar öka förståelsen för ämnet och att 

respondenternas egna uppfattningar och upplevelser ska få komma till uttryck, var det 

fördelaktigt att anta ett mer induktivt förhållningssätt. I denna studie blev inte teori styrande 

för bearbetningen av materialet utan i kodningsprocessen har vi låtit tankar och idéer komma 

från materialet i sig. Genom detta har vi kunnat vara öppen för vad vi hittat i materialet och 

låtit detta vara ledande för vår teoribildning.  

 Braun och Clarke (2006) har utarbetat tydliga faser i hur tematisk kodning ska 

ske för att få ut så mycket som möjligt av datamaterialet. I den första fasen menar Braun och 

Clarke (ibid) att man ska bekanta sig med materialet. I förhållande till detta transkiberade vi 

intervjuerna en och en på ett noggrant sätt och har läst dessa flertalet gånger för att få en bred 

förståelse i vad som har sagts och redan här uppstod intressanta idéer. Hela materialet kodades 

sedan systematiskt utifrån fas två, och till en början blev det för mycket koder för att kunna 

skapa en struktur, därför genomfördes en ny kodning och dessa har i nästa steg sorterats in i 

tänkbara teman. 

 Inom tematisk analys fokuserar forskaren i första hand på en nivå av teman, 

antingen semantiska eller latenta. Används den semantiska strategin identifieras det som 

explicit sägs i intervjuerna, forskaren gör inte en analys av underliggande tankar. Idealiskt är 
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att det sker en process där koderna har organiserats utifrån det som beskrivits till att 

sammanfattas som en tolkning av dem. För att i nästa steg kunna teoretisera betydelsen av 

mönstren (ibid) Utifrån detta konstruerades teman utifrån den semantiska nivån för att kunna 

utläsa viktiga mönster ur datamaterialet som sedan kan komma att tolkas till en bredare 

förståelse och innebörd (ibid). 

 Vidare i processen, i fas fyra, har det gjorts en avvägning angående vilka teman 

som varit mindre viktiga eller i förhållande till syftet inte passat, dessa har då sorterats bort. 

De teman som varit intressanta och betydelsefulla för studien har behållits. Dessa har sedan, i 

fas fem, genererats till bredare teman som innefattar essensen av datamaterialet. Temana har 

även fått en tydlig beskrivning som förklarar vad de handlar om och vilka citat och koder som 

ingår i det temat (ibid). Övergripande teman som kunnat urskiljas är “Som mamma och 

pappa”, “Normer kring genus – intresse och olika krav” samt “Enighet snarare än jämn 

fördelning”, dessa kommer sedan vara styrande i analysen. I tabellen nedan visas ett urval av 

citat och koder som har genererats till teman.  

 

Citat Koder Undertema Tema 

Vi prata väl…jag fråga väl han hur länge han ville va, och när han 

ville va, och han visste ju som inte men eftersom han tjäna mer så 

kan han jobba längre och så kan han va ledig mindre då, och det var 

så vi resonerade också. 

Jag fråga 

När han ville 

Eftersom 

han tjäna 

mer 

Det beror på 

honom 

Vem har 

valfrihet? 

Som mamma 

och pappa 

för han tycker att han ser liksom inte när det blir stökigt, att jag har 

högre krav 

Han ser inte 

Högre krav 

Olika krav Normer 

kring genus 

 

 

2.5 Förförståelse och etiska dilemman 

Här resoneras det kring vår egen förförståelse i relation till studien, samt vilka etiska aspekter 

vi tagit hänsyn till både när det gäller genomförandet av intervjuer men även hur materialet 

har hanterats i efterhand. 

 Vid intervjuer finns det ett antal etiska aspekter att ha i åtanke, bland annat 

gäller det att värderande eller ledande frågor inte ställs under intervjun som respondenterna 

kan uppfatta som dömande eller negativa. Det är även viktigt att under intervjuns gång förbli 

neutrala till respondenternas svar och på så vi inte bedöma vad som berättas. Eftersom 

intervjuerna sker med var och en i paret för sig krävs det att inte yttra något uttalande från den 
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ena partnerns intervju till den andra partnern. 

Till följd av vår utbildning och ett intresse kring jämställdhet och genus har vi en syn på hur 

samhället är skapat och ser ut. Vi ser en struktur i samhället där vi beroende på kön blir 

indelade i olika områden både i det offentliga rummet och i privatlivet. Trots detta försöker vi 

ha ett öppet förhållningssätt till respondenterna och vad de har gett uttryck för. Med detta 

menar vi att inte tolka in för mycket i vad som sägs i citaten. 

 Inom kvalitativ forskning, på ett mer allmänt plan, finns ett antal etiska 

dilemman att ta hänsyn till. Genom att använda intervjuer som metod kan känslig information 

komma fram som kan bli problematisk att använda i analysen. Därmed har ett antal 

överväganden vidtagits för att, så långt det är möjligt, skydda respondenternas identitet och 

integritet. När det gäller dessa etiska överväganden har vi förhållit oss till fyra huvudkrav som 

är återkommande inom humanistisk-och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet). 

Vid intervjutillfället gavs ett sammanfattat informationsblad som då innefattade dessa fyra 

krav. 

 Det första kravet behandlar informationskravet som inbegriper information om 

respondenternas roll i studien, samt att informera om syftet för studien och alla de villkor som 

gäller för deras deltagande. Respondenterna blev upplysta om att deras roll i studien innebar 

att öka vår förståelse för hur de upplever familjelivet och syftet till studien stod med i 

informationsbladet. 

 Samtyckeskravet är ännu ett krav vi förhållit oss till i studien, och innebär att 

respondenterna samtyckt till studien, alltså tackat ja till att delta. Detta omfattar, förutom 

deras självständiga rätt att bestämma deltagandet, även hur länge de vill delta. Således innebär 

detta att respondenterna när som helst, under studiens gång, får avbryta sin medverkan oavsett 

anledning. I informationsbladet fanns även en tydlig beskrivning att detta är en frivillig 

intervju samt att det frivilliga deltagandet kvarstår fram tills studien är färdigställd.  

 Ytterligare för att skydda deltagarnas personliga uppgifter har vi förhållit oss till 

konfidalitetskravet. Detta innebär att de personliga uppgifter som lämnas  

endast ska vara tillgängliga för författarna av uppsatsen. Därmed innefattas man av 

tystnadsplikt och vidtar åtgärder för att respondenterna inte ska kunna identifieras av 

utomstående (ibid). Innan intervjun genomfördes gjordes respondenterna medvetna om att vi 

som genomför studien har tystnadsplikt och kommer därmed skydda deras anonymitet i så 

lång utsträckning som möjligt. För att på bästa sätt ta hänsyn till detta nämns paren inte heller 

vid sina riktiga namn utan de har tilldelats pseudonymer. De heter Albin och Anna, Bertil och 

Birgitta samt Calle och Cornelia.   
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I studien har det även, enligt nyttjandekravet, framförts att materialet och annan information 

vi tar del av, endast kommer användas i studiens syfte och inspelningarna kommer raderas 

efter arbetets slut. Det innebär att vi inte får sälja eller låna ut uppgifter till företag eller dylikt 

som kan använda materialet genom exempelvis marknadsföring (ibid).  

 

3. Teoretiska resonemang och tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar olika teoretiska resonemang och tidigare forskning som används i 

studiens analysdel. Dessa aspekter kommer ligga till grund för den senare analysen och menar 

utveckla förståelsen för de teman som hittats och som på olika sätt behandlar genus, 

parrelationer och föräldraskap. Familjen och föräldraskap kan anses vara könade institutioner 

och de förväntningar och normer som finns på rollen som moder och fader kan te sig på ett 

traditionellt sätt. Hur heterosexuella par organiserar vardagslivet kan även det bero på könade 

föreställningar om manligt och kvinnligt. I förhållande till syftet anses genusteorier, från olika 

aspekter, lämpliga att använda för att kunna uppfatta sådana könade mönster.  

 

3.1 Teoretiska resonemang 

3.1.1 Genus - konsten att göra kön 

I detta avsnitt kommer genus och genusteori beskrivas mer detaljerat. Detta diskuteras utifrån 

olika författare som alla bidragit till att vidga begreppet och hur genus, ur olika perspektiv, 

kan förstås i dagliga sociala interaktioner och processer. West och Zimmermans teori blir den 

inledande presentationen av ämnet som också var dem som lade grunden för förståelsen av 

genus. Vidare redogörs Connells beskrivning av genus och maskuliniteter men även Butlers 

perspektiv utifrån den heterosexuella matrisen. Tillsist beskrivs Hirdmans genuskontrakt och 

hur det manliga anses vara normerande i samhället och hur detta ska skiljas från det kvinnliga.  

 

Candace West och Don H. Zimmerman 

West och Zimmerman (1987) utvecklade en förståelse av kön, där kön är en rutin, metod och 

ett återkommande utförande i det vardagliga livet som individen själv deltar i. Den 

könstillhörighet som tilldelas bygger på ett producerande, reproducerande och legitimerandet 

av könet. Att göra kön är en social interaktion och aktivitet som särskilt strävar efter att 

naturligt framhäva maskulint och feminint. Det innebär att det skapas skillnader mellan 

flickor och pojkar, män och kvinnor, som inte är naturliga eller biologiska. Dessa skillnader 

används för att förstärka det essentiella av män och kvinnor, så att skillnaderna uppfattas som 
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något grundläggande i varje man och kvinna.  

                 West och Zimmerman (ibid) menar på att görandet av kön är oundvikligt på grund 

av de sociala konsekvenserna som könstillhörigheten innebär; Om vi misslyckas med att göra 

kön, exempelvis om en man uppträder kvinnligt, kan vi som individer ställas till svars. Trots 

att det är strukturen i samhället som påverkar hur kön skapas blir det ändå ändå individen som 

drabbas då strukturen inte följs. Genom att få en förståelse för hur kön framställs i sociala 

situationer ger det en klarhet av samhällsstrukturerna, men även de sociala processer som 

kontrollerar och upprätthåller strukturen. 

 

R.W. Connell 

Begreppet genus är ett mångtydigt sådant och distinktionen mellan kön och genus har 

diskuterats bland många. Genus som Connell (2009) beskriver det är en social konstruktion 

och att vara man eller kvinna är inget medfött utan är något som med tiden utvecklas. Utifrån 

dagliga sysslor arrangeras genus som tas i många hänseenden för givet. Som man eller kvinna 

formas livet efter de genusskillnader som finns mellan feminint och maskulint och ses på så 

sätt som något naturligt och allmänt. Något som även är en grundläggande tanke i 

konstruktionen av genus är att det är under ständig förändring och inte en statisk process, 

människor konstruerar aktivt genus under hela livet. Därmed menar Connell (Ibid) att normer 

kring feminint och maskulint inte är något som är endast påtvingat. Människor skapar själva 

genus i förhållande till genusordningen, som bygger på kvinnors strukturella underordning 

gentemot män, genom dagligt agerande. Vidare beskriver Connell (Ibid) hur genus både kan 

ge upphov till lidande och orättvisor samtidigt som det kan skapa framgång och bekräftelse av 

identiteten. Hur detta hänger samman förklaras genom avvikande från genusordningen. En 

man som är barnmorska och åtrår andra män kan anses vara något som skiljer sig från det 

typiskt maskulina, och avviker därmed från genusordningen.  

 Connell (1995) har även utvecklat ett resonemag kring ett antal maskuliniteter 

som i förhållande till varandra värderas olika i genushierarkin. Den hegemoniska 

maskuliniteten beskrivs som en idealtyp, en maskulinitet som är värt att stäva efter men som 

få verkligen uppnår. Trotts detta sätts andra maskuliniteter alltid i jämförelse med den 

hegemoniska som på ett legitimt sätt kan hävda patriarkatet och sin dominans. Begreppet 

hegemoni kan definieras som en kulturell dominans och betyder i det här sammanhanget en 

dominans över andra typer av maskuliniteter och därmed andra typer av män. 

Vem som överordnas och underordnas i genushierarkin beskriver Connell (ibid) härstammar 
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från allt det som kopplas till femininiteten. En sann maskulinitet härstammar från den manliga 

kroppen och att män av naturen är mer aggressiva än kvinnor, och inte skapade till att 

exempelvis ta hand om barn, sätts i motsats till det feminina och underordnade. Homosexuella 

män beskrivs som den mest underordnade maskuliniteten då detta är något som förknippas 

med typiskt kvinnligt agerande och feminina karaktärsdrag. Samtidigt är detta inte den enda 

maskuliniteten som underordnas, utan heterosexuella män kan även befinna sig lägre ner i 

hierarkin. Anledningen är dock fortfarande densamma, då män utför kvinnliga sysslor eller 

innehar egenskaper kopplat till femininitet. Det maskulina ställs alltid som en motpol till det 

feminina, och innebär alltid att maskuliniteten är eftersträvansvärd och femininiteten något 

som bör undvikas. Detta innebär att ju längre ifrån den hegemoniska maskuliniteten en 

individ agerar, desto längre ner i genushierarkin och underordningen befinner man sig. Viktigt 

att belysa är dock att maskuliniteten, likt som genus, alltid är under konstruktion och socialt 

skapad och kan därför alltid förändras.  

 

Judith Butler 

Butler (2007) menar att det finns social och kulturell påverkan på vår kropp och våra 

egenskaper som kan återkopplas till de förväntningar som finns på män och kvinnor. Butler 

(ibid) menar att inom den heterosexuella matrisen det finns ett normsystem som män och 

kvinnor tvingas förhålla sig till. Det innefattas inte enbart regler för ett speciellt sätt att agera 

som man eller kvinna utan också en föreställning att det är dessa två kön man måste 

positionera sig som. Förutom att det endast finns två kön, som ställs i motpol till varandra 

både kroppsligt och beteendemässigt, förväntas de också åtrå varandra. Heterosexualiteten är 

det som knyter samman denna förståelseram och som ett samlingsbegrepp för hur män och 

kvinnor måste förhålla sig till kön, genus och sexualitet.  

 Det biologiska könet och genus är djupt sammankopplat med de kulturella 

föreställningar som finns kring manligt och kvinnligt än idag, och därmed kan det inte göras 

en generell distinktion mellan kön och genus. Butler (ibid) menar att förbindelsen mellan kön, 

genus och sexualitet behöver överensstämma enligt den heterosexuella matrisen för att 

erkännas som kvinna eller man och uppfattas som begriplig av omgivningen. Här behöver en 

individ som har en kvinnlig kropp, uppträda som en kvinna samt vara heterosexuell och 

därmed åtrå män. Avviker någon av dessa tre delar, och då inte överensstämmer med de 

andra, upplevs man som mindre begriplig av andra.  
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Yvonne Hirdman 

Hirdman (2001) beskriver att inom varje samhälle finns ett system som bygger på kulturella 

normer och föreställningar om manligt och kvinnligt, men mer specifikt kvinnan som 

underordnad mannen. Könen tillskrivs könstypiska egenskaper, som att kvinnlighet 

förknippas med mjukhet och omhändertagande medan manlighet förknippas med fysisk 

styrka, försörjarroll och beskyddare. Kvinnans naturliga plats är i hemmet, som underordnad 

och underbetald. Hennes ansvar är sysslor i hemmet och allt vad det innefattar, 

hushållsarbetet, föda barn och ta hand om barnen. Kvinnan ses på så sätt som närmare naturen 

och djuren och de manliga egenskaperna ses därmed som mer värdefulla. Detta legitimerar att 

män och kvinnor av naturen är skapade och menade att utföra olika sysslor och ansvara inom 

olika områden.  

                   Genuskontraktet är det kontrakt som män och kvinnor förhåller sig till inom 

ramen för genussystemet. Detta kontrakt bygger på två principer, isärhållandet av könen och 

mannen som norm. Mannen och manlighet ses som det överordnade könet i samhället och det 

manliga blir alltid eftersträvansvärt. Att vara man innebär att inte vara kvinna och att vara 

man är att vara normbärare, därmed jämförs allt mot manligheten. Isärhållandet av könen 

innebär att det maskulina ständigt ställs i motsats till det feminina. Genom detta tankesätt 

hålls könen alltid isär men däremot menar Hirdman (ibid) att genuskontraktet kan utmanas då 

kvinnor och män träder in på varandras områden. Detta leder till att maktstrukturen synliggörs 

och mannen som norm kan rubbas.  

                   Genusteorierna som ovan nämnts kan komma att ligga till grund för studien och 

den empiri som insamlats. För att ytterligare rama in forskningsområdet, föräldraskap och 

organisering av vardagen, är det relevant att belysa vad tidigare forskare kommit fram till 

inom ämnet.   

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Fördelning av hushållsarbete och legitimering av en ojämn fördelning 

Magnusson (2006) resonerar kring jämställdhet och menar att det finns olika tekniker som par 

använder som motiverar bort en ojämn fördelning och argument mot ett jämställt förhållande. 

Ett motiv beskrivs att vara mäns och kvinnors olikheter i grunden är anledningen till 

ojämställdheten i förhållandet. Föreställningen om att kvinnor har en inneboende instinkt och 

naturlig känsla kring hem och barn är svår att påverka och legitimerar en ojämn fördelning. 

Fortsättningsvis beskriver Magnusson (ibid) hur argument som personlighet och intresse 
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influerar hur det resoneras kring jämställdhet. Kvinnors högre renlighetsstandard, jämfört med 

mäns, är även en strategi till att argumentera mot en ojämn fördelning som leder till en 

legitimering av ojämställdheten. Föräldraledigheten har visat sig kunna påverka en ojämn 

fördelning till att bli mer jämn (Almqvist och Duvander 2014). Studien visar att fäder som 

utnyttjar föräldraledigheten i större utsträckning tar ett ökat ansvar även i hushållsarbetet men 

främst när det gäller omsorgen av barnet. Fördelningen av föräldraledigheten kan alltså 

påverka hur paren fördelar andra sysslor i vardagslivet och öka jämställdheten i förhållandet. I 

kontrast till detta beskriver Brandth och Kvande (1998) hur män som tar föräldraledigt 

faktiskt inte alls verkar ansvara för någon större del av hushållsarbetet än vad de gjort innan 

föräldraledigheten. I studien belyser de förhållandet mellan maskulinitet och omsorg av barn i 

och med föräldraledigheten. Till skillnad från Almqvist och Duvander (2014) som menar att 

föräldraledigheten i viss utsträckning påverkar mäns ökade ansvar i hemmet, menar Brandth 

och Kvande (1998) att det råder en obalans i hur tiden spenderas hemma mellan modern och 

fadern under föräldraledigheten. Trots att fäder tagit ut föräldraledighet, har fortfarande 

kvinnan det största ansvaret. Det fanns en förväntan från mödrarna i studien att männen skulle 

ta på sig större ansvar gällande hushållsarbete under föräldraledighetstiden, men kvinnorna 

upplevde inga stora förändringar (ibid). 

 För att rättfärdiga denna ojämna fördelning av hushållsarbetet nämns kvinnors 

mer lämpade och bättre kvalitéer och att de ställer högre krav på renlighet än vad mannen gör. 

Nordenmark och Nyman (2003) menar hur upplevelsen av en rättvis fördelning har relevans i 

diskussionen om jämställdhet. De resonerar kring att par anser sig själva som jämställda då 

fördelningen av hushållsarbetet upplevs rättvis och båda i förhållandet bidrar. Vem som utför 

vilka sysslor har inte betydelse för hur rättvis fördelningen uppfattas vara. Van Hooff’s (2011) 

studie utvecklar detta resonemang ytterligare då männen motiverar att de inte hinner städa och 

menade att de gör annat, exempelvis reparerar huset (ibid). Detta argument återfinns även i 

Brandth och Kvandes (1998) studie då männen inte ansåg sig ha rätt karaktärsdrag och 

personlighet till att sköta stora delar av hushållet. Alltså verkar det som att hushållsarbete inte 

uppfattas ingå i föräldraledighetens uppgifter utan är något som argumenteras att bero på 

intresse. Eftersom hushållsarbete alltid varit en feminin syssla och kvinnor stått för största 

delen av denna, behåller männen sin maskulinitet genom att avsäga sig ansvar från detta 

område (ibid). Genom att männen inte utför hushållsarbetet kan detta ses som en implicit 

delegation till kvinnan, det blir då kvinnans skyldighet eftersom mannen avsagt sig ansvaret. 

Till följd av detta reproduceras kvinnans ansvar och auktoritet i hemmet och detta legitimeras 

med den “naturliga förmågan” hos kvinnan istället för mannens bristande ansvar (Knudson-
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Martin & Rankin Mahoney, 2005). Om det finns en förklaring som intresse, personlighet eller 

annan accepterande anledning till den ojämna fördelningen, medför det att par inte heller 

anser den vara orättvis (Thompson 1991, ref i Shelton & John, 1996). Då kvinnor står för 

merparten av hushållsarbetet, jämför sig kvinnor med andra kvinnor för att uppfatta orättvisa i 

det egna hushållet. Att inte jämföra med den andre i förhållandet gör att en ojämn fördelning 

kan upplevas rättvis då andra kvinnor i omgivningen verkar spendera ungefär lika mycket tid i 

hushållsarbete (Nordenmark & Nyman, 2003). 

                    Ovan nämnda studier belyser hur par, istället för att utmana rådande könsroller 

och sträva efter en jämn fördelning, har en arbetsfördelningen som är mer baserad på intresse 

och lämplighet. Detta medför att de rättfärdigar fördelningen, som det mest funktionella, för 

att den på så sätt överensstämmer med deras föreställningar om kön. Orsaken till varför en 

ojämn fördelning av hushållsarbetet fortfarande är ett vanligt förekommande, är något att 

fundera över. Trots att åsikter kring jämställdhet och genus utvecklats tillsammans mot ett 

mer modernt samhället verkar ändå de praktiska förhållandena motsägelsefulla.  

 

3.2.2 Teori och praktik 

Viljan till att ha en jämn fördelning i hushållet skiljer sig från hur de praktiska förhållandena 

ser ut, Buhlmann, m.fl. (2010) har undersökt hur detta skapar en inre konflikt hos par. 

Författarna menar att par i praktiken inte kan leva upp till de värderingar de har om en jämn 

fördelning av hushållsarbete, vilket leder till en motsättning som blir problematiskt för paren 

att förhålla sig till. Detta kan kopplas tillbaka till West och Zimmerman (1987) resonemang i 

hur kön konstrueras. Trots att paren har jämställda värderingar görs ändå kön, i praktiken, 

enligt förväntningar som finns på manligt och kvinnligt. 

 Hur åsikter och hur den praktiska fördelningen faktiskt ser ut har även Nyman 

(1999) bidragit till. Även fast det fanns en stark enighet kring en jämn fördelning, som i det 

här fallet handlade om ekonomin i familjen, tenderade par att i praktiken fördela på ett 

tämligen traditionellt sätt. Trots att båda i förhållandet gav uttryck för en positiv inställning 

till jämställdhet fanns en tendens till en könad fördelning när det gäller för vem som ansvarar 

för inhandlandet till familjen, som skapade ojämställdhet även inom detta område. Hur paren 

sedan motiverade denna fördelning kan ses som en effekt av de föreställningar som finns på 

män och kvinnor. Den könade fördelningen, av vem som ansvarar för vad, resulterade i att 

kvinnorna hade bättre koll på vad som behövdes till hem och barn, som är en traditionellt 

kvinnlig föreställning, och därför ansvarade hon över detta. Männen å andra sidan ansvarade i 

det stora hela för ekonomin. Genom att förklara bort en traditionell uppdelning kan den inre 
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konflikten och motsättningarna minska. Trots att det ovan finns en ambivalens i värderingar 

och åsikter och hur det praktiskt ser ut verkar förhållandet inte entydigt.  

 Beroende på om mannen har en jämställd genusideologi (gender ideology) kan 

fördelningen i hushållsarbete och omsorg av barnet vara mer jämställt. Med genusideologi 

menas en individs åsikter till en speciell arbetsfördelning som beror på kön (Evertsson, 2014). 

Är genusideologin jämställd finns en uppfattning om att hushållsarbete och omsorg av barn 

borde delas lika och traditionella könsmönster bör motarbetas. En genusideologi åt ett mer 

traditionellt håll innebär att det sällan reflekteras över fördelningen även om den skulle vara 

ojämn, detta reproducerar därmed könade uppdelningar. Beroende på vilken genusideologi en 

individ har, jämställd eller traditionell, påverkar om kvinnor anser att uppdelningen är rättvis 

eller inte (ibid). Alltså till skillnad från Buhlmann, m.fl. (2010) och Nyman (1999) visar detta 

på att jämställda värderingar spelar in i till vilken utsträckning par fördelar sysslor som 

omsorgen av barnet och hushållsarbetet (Evertsson 2014). Dock visar studien även fast 

mannen har en stark genusideologi, ägnar sig kvinnan åt fler timmar i hushållsarbetet. Å andra 

sidan visar det sig att när kvinnan i förhållandet ägnar mindre timmar åt hushållsarbete, än 

vad kvinnor tenderar göra generellt, ökar mannens tid i hushållsarbetet då han har en stark 

genusideologi. Därmed tar mannen större ansvar då kvinnan tar ett steg tillbaka (ibid).  

 Även fast det kan anses problematiskt att förena värderingar med praktiska 

handlingar, influerar ändå jämställda åsikter hur det praktiskt ser ut i det vardagliga livet. 

Däremot vad som anses mer viktigt att fördela lika i förhållandet visar forskningen är omsorg 

av barnet.  

 

3.2.3 Fördelning av omsorg av barnet 

Almqvist och Duvander (2014) diskuterar att omsorg av barnet är det föräldrar anser vara 

mest viktigt att dela på. Det visar sig även att paren spenderar sin tid under föräldraledigheten 

olika. Fäderna spenderade mer tid med att ta hand om barnet och sköta sysslor kopplat till 

detta, medan mödrarna tenderar att inte bara spendera tid med barnet, utan även sköta övriga 

hushållssysslor. Det kan även finnas skillnader i hur paren ansvarar över olika områden då det 

gäller omsorgen av barnet. Oberoende på hur föräldraledigheten är fördelad är vissa aspekter 

kring omsorg av barnet fortfarande könade och främst kvinnans ansvar. Detta kan handla om 

vardagliga aspekter som rör inhandlade av kläder till barnet och andra saker som barnet är i 

behov av (ibid). 

 Bilden av hur föräldrar spenderar sin tid olika under föräldraledigheten 

utvecklas även av Brandth och Kvande (1998). De menar att detta går att förklara med 
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maskulinitet, hur maskulinitet och ansvar över barn är något män ständigt balanserar mellan. 

Samtidigt som närheten till barnet var något att sträva mot spenderade fäder under sin 

föräldraledighet mycket tid utanför hemmet med mer aktiva sysslor eller åtog sig uppgifter 

kopplat till lönearbetet under ledigheten. Medan kvinnor spenderade mycket tid åt 

hushållssysslor och omsorg av barnet, i hemmet, var fädernas vardag mer aktiv som 

föräldraledig och inte så olik från hur vardagen såg ut när de lönearbetade. Detta kan även 

föras tillbaka till Connells (1995) resonemang kring maskulinitet. Föreställningen om mäns 

inneboende maskulinitet leder till att de av naturen inte är lämpade att ta hand om barn och att 

feminina sysslor leder till en nedgradering i hierarkin. Till följd av detta fås en förståelse för 

hur fäder kombinerar maskulina sysslor, arbete och aktiva sysselsättningar, med omsorg av 

barnet under föräldraledigheten. Varför omsorgen av barnet anses viktigare att dela på än 

hushållsarbetet diskuterar även Evertsson (2014). Hon beskriver att denna syn kan vara 

påverkad av samhället, och de olika reformer som införts angående barnomsorg. Att i 

politiken lyfta fram specifika delar, som barnomsorg och föräldraledighet, i samband med 

jämställdhet är det även detta som fokuseras på inom familjen. Genom detta anser makarna att 

det primära för att uppnå jämställdhet handlar om en jämn fördelning om omsorgen av barnet, 

och hur fördelningen av hushållsarbetet ser ut i familjen anses inte vara förenat med 

jämställdhet. Ovan har det synliggjorts hur par anser att delat ansvar över omsorgen av barnet 

är det mest viktiga, men trots detta fördelas föräldraledigheten på ett relativt traditionellt sätt. 

 

3.2.4 Föräldraledighet i Sverige 

Fördelningen av föräldraledigheten ses i Sverige som en viktig komponent i mätandet av 

jämställdhet, och i det svenska samhället har regeringen vidtagit olika reformer för att främja 

fädernas uttag av föräldraledigheten. Som en del i föräldraförsäkringen har det beslutats att 

båda föräldrarna har rätt att stanna hemma med sina barn i två månader vardera med 

ersättning. De båda “pappamånaderna”, som är specifikt reserverad till fadern i familjen, samt 

den skattefria jämställdhetsbonus föräldrar får om de delar lika på föräldraledigheten, ska 

bidra med en ökad jämställdhet inom detta område (Regeringen.se). 

 Trots att en mer jämn fördelning av föräldraledigheten verkar tillta bland 

föräldrar idag är det däremot en relativt långsam ökning. Statisk från Statistiska centralbyrån 

visar på stora skillnader mellan mäns och kvinnors uttag, då kvinnor tar ut 75% av 

föräldraledigheten jämfört med män som tar ut 25% (SCB, 2014). En förklaring till detta kan 

vara löneskillnaderna mellan könen som motiverar kvinnan till att ta ut större delen av 

föräldraledigheten av ekonomiska skäl. En annan aspekt är att mannen på ett mer flexibelt sätt 
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kan välja mellan föräldraledighet och karriär medan kvinnan alltid förväntas sätta barnet först 

(Ahrne och Roman, 1997). Även fast de politiska reformer kan ses som positivt för ett steg 

mot ett mer jämställt samhälle, är det alltså fortfarande kvinnor som tenderar ta ut merparten 

av föräldraledigheten. Hur detta förhåller sig kan förstås utifrån Ahrne och Romans (ibid) 

resonemang kring ekonomisk rationalitet. De menar att fördelningen av föräldraledigheten 

bestäms utifrån ekonomin och vad som kommer gynna familjen mest. Eftersom män generellt 

har högre inkomst än kvinnor leder det till att mannen lönearbetar längre än kvinnan då 

familjen i stort tjänar på en sådan fördelning. 

 Haas och Hwang (2008) menar att de reformer som genomförts i Sverige 

angående föräldraledigheten är ett steg i rätt riktning mot en mindre traditionell uppdelning 

inom familjen. Att tydligt uppmuntra fäder till att ta ut mer av föräldraledigheten kan vara en 

god möjlighet till mindre könsstereotypa uppdelningar. Däremot menar författarna att det inte 

räcker till för att det ska ha en betydande effekt på en mer jämn fördelning av 

föräldraledigheten och i förlängningen delat ansvar för barnet, utan andra politiska åtgärder 

måste även vidtas. Arbetsgivaren har fortsättningsvis visat sig ha betydelse för hur länge fäder 

väljer att vara föräldraledig. Ahrne och Roman (1997) beskriver att arbetsgivare med negativ 

inställning hindrar fäders uttag av föräldraledighet. 

 

4. Resultat och Analys 

Nedan följer de olika analysavsnitt som är baserad på de teman som utkristalliserats i 

kodningsprocessen. Det första huvudtemat, “Som mamma och pappa”, behandlar 

övergripande föräldraskapet och hur synen på en moder och fader tar sig uttryck bland 

respondenterna. Hur organiseringen av vardagslivet ser ut och vilka argument som ligger 

bakom fördelningen av vardagens sysslor behandlas under andra huvudtemat “Normer kring 

genus - intressen och olika krav”. “Enighet snarare än jämn fördelning” är det sista 

huvudtemat som analyseras i denna studie och beskriver parens egen tolkning av jämställdhet 

i deras relation.  

 

4.1 Tema: Som mamma och pappa  

Detta tema har delats in i två underteman för att skilja på de olika aspekterna av huvudtemat 

på ett tydligt sätt. Undertemat “självklart att amma” beskriver föräldrarnas syn på amning, och 

vilka svårigheter som är kopplade till detta. Det andra undertemat benämns “Föräldraledighet 
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- mannens val och kvinnas måste” som beskriver hur paren i denna studie resonerat kring 

föräldraledigheten och dess fördelning.  

 

4.1.1 Självklarhet att amma 

Respondenterna var överens om att de, i och med första barnet, skulle amma barnet. En 

tendens bland paren var att det inte uppkommit stora diskussioner eller resonemang till 

hurvida modern skulle amma eller inte. Även fast det idag finns andra alternativ till att amma, 

till exempel att mata med hjälp av mjölkersättning, verkade detta inte vara ett alternativ som 

ansågs jämförbart med amning. Respondenterna menade att det var självklart att amma om 

det gick, och mjölkersättning var något som endast övervägdes om det av någon anledning 

inte skulle gå att amma. Att amning var så naturlig och givet och inte något som föräldrarna 

behövde fatta något riktigt beslut om kan illustreras med följande citat: 

 

Nä alltså jag tror vi pratade om (amningen) att jag...eller jag hade sagt att jag skulle hemskt 

gärna vilja göra det om det går. Det var inte så att det var bestämt eller skrivit i sten eller, mer 

såhär undermedvetet självklart tror jag (Anna). 

 

Detta uttalande tydliggör synen på amning som en undermedveten självklarhet då Anna 

menade att det var något som paret inte riktigt diskuterat utan det fanns ett antagande att det är 

något uppenbart och något hon som moder vill göra. Däremot var detta antagande inte bara 

något som uttrycktes från de kvinnliga respondenterna utan fäderna såg även detta som ett 

icke-beslut, och något som förväntades av deras partner. Följande citat visar på en förvåning 

över att frågan om att amma eller inte ens ställdes: 

 

Amma eller inte? Det diskuterade vi inte, hon (partnern) skulle amma. Hon ville det, det 

känns väl som, det finns väl inget som säger att man inte ska amma om det funkar 

(Bertil). 

 

Återigen visas en syn på amning som något förutbestämt och givet, att det inte diskuterades 

under graviditeten verkar innebära en slags enighet kring frågan utan att paren resonerat öppet 

om det. Vidare beskrev Bertil att det finns inget som säger att man inte ska amma om det 

fungerar och alternativ till amning kan övervägas i de fall det inte går. En annan av de 

kvinnliga respondenterna, Cornelia, uttryckte: “Jamen jag visste ju att jag ville amma om jag 

kunde” och visar även här hur amma är något man som moder vill om det fungerar. Hirdman 

(2001) menar att genom historien har synen på biologi ansetts vara det mest naturliga. En 
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sådan syn har även legitimerat kvinnan som den mest logiska föräldern och en given uppgift 

för kvinnan var att bli moder. Självklarheten till att amma som respondenterna ger uttryck för 

kan förklaras av just detta. Eftersom amningen är förenat med den kvinnliga kroppen kommer 

det biologiska i amningen ses som det mest självklara och naturliga uppgiften för en kvinna 

och moder.  

 Trots att amning ansågs självklart av våra respondenter uppgav samtliga av 

männen i studien en känsla av vanmakt till att inte ha förmågan att hjälpa till och kunna bidra 

till att tillfredsställa barnets behov när det var nödvändigt. Följande exempel illustrerar denna 

känsla: 

 

Det är det enda som gäller, då är man ganska maktlös då så att man kan ju känna ibland, 

vad man än gör räcker inte för nu är det hon (partnern) hon vill ha, och då måste hon 

(partnern) vara här, det kan ju vara den nackdelen (Albin). 

 

Den begränsning som Albin ger uttryck för kan tolkas som en känsla av maktlöshet och en 

bristande förmåga att kunna mata deras dotter. Den enda som i en sådan situation kan vara till 

hjälp är modern, då hon är den enda med de biologiska förutsättningarna. Även Calle menar 

att de nackdelar som finns med amning är att inte kunna hjälpa till med matningen: “Svårt det 

skulle väl vara det att jag inte kan hjälpa till”. Även de kvinnliga respondenterna kände det 

betungande att inte kunna dela ansvaret för att mata deras barn med sin partner. Både Birgitta 

och Cornelia uttryckte en slags begränsning när det gäller att amma:  

 

Jamen när han (sonen) skriker då är det ju inte lönt att han (partnern) kliver upp ens en 

gång för jag vet ju att det är mig han (sonen) vill ha (Birgitta). 

 

Svårt för han (sonen) ville amma heeela tiden, och det var som jobbigt för man kunde ju 

som inte göra nånting för man satt ju som och ammade han hela tiden, så det vart som 

jobbigt (Cornelia). 

 

Då frågan om amning till en början ansågs som obefogad att ens ställa, ger respondenterna 

däremot uttryck för vissa motsättningar både när det gäller fädernas känsla av maktlöshet och 

mödrarnas hela ansvar för amningen. Amningen hade redan från början varit given från bådas 

sidor. Både begränsningen och maktlösheten var något samtliga par diskuterade, men i och 

med att det fanns ett starkt förgivettagande kring amning verkade detta överskugga de 

negativa känslorna. Hirdmans (2001) princip om isärhållandet av könen legitimerar att män 
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och kvinnor ansvara över olika områden genom biologiska skillnader. Då män inte har 

förutssättingar till att amma blir det i och med detta kvinnans ansvar och legitimerar en 

naturlig ordning. Det verkar som att de nackdelar som uppkommer i och med amning inte 

upplevs vara ett nog stort hinder, för respondenterna, till att överväga att ha en större 

diskussion om huruvida man ska amma eller inte. 

              Frågan om amning är därmed trots allt inte helt oproblematisk, den förutbestämda 

tanken till att amma trots de nackdelar som tillkommer, kan härröra från tanken på vad en 

moder är och gör. Följande citat beskriver känslor som uppstår då amningen har varit 

problematisk:    

 

Amningen var superkänslig för då fick jag pumpa rätt mycket och så känner man sig lite 

som en ko i mjölkmaskin, så det tycker jag har varit jobbigt att aa (...) Och sen använde 

jag amningsnappen men då har det känts sådär jaha...varför kan jag inte amma som alla 

andra, varför kan jag inte det här. (....) Det har varit jättekänsligt. Det har känts så löjligt 

att det har varit det, för jag har ju kunnat ge henne mat (Anna). 

 

När amningen inte fungerat som Anna förväntat sig upplevdes det som både “jobbigt” och 

“känsligt”. Även fast deras dotter inte behöver vara hungrig, då det går att ge mat på andra 

sätt, uppfattas ändå en känsla av misslyckande då det är just amma som inte går. Hirdman 

(2001) menar att den fundamentala tanken om isärhållandet av könen grundar sig just i 

biologi, kvinnans förmåga att föda barn och mannens oförmåga till detta ställs i motsats till 

varandra. Isärhållandet legitimerar därmed kvinnans identitet som moder och ansvar över 

barn och familj. Förklaringen till varför Anna, som inte kunde amma, upplevde att det var ett 

känsligt område kan bero på en känsla av att hon inte kunde uppfylla sitt ansvar som kvinna 

och moder. Denna känsla kan även förstås genom Butlers (2007) begrepp om 

genusbegriplighet som förutsätter en överensstämmelse mellan kön, genus och sexualitet. Att 

amningen har varit “jättekänslig” just för att Anna haft problem att amma visar hur hennes 

biologiska kön påverkar vilka förväntningar som finns i konstruktionen av det kvinnliga 

genuset (ibid). Då amma är något biologiskt som alla kvinnor har förutsättningar till att klara 

av, uttrycks en känsla att vara otillräcklig i relation till identiteten som moder.  

   Synen på biologi och reproduktion kan förstås av de historiska och kulturella 

uppfattningar om manligt och kvinnligt. De kulturella föreställningar som finns på kvinnor 

menar Butler (2007) är starkt sammankopplade med biologi och därför kan inte kön och 

genus diskuteras utan varandra. Självklarheten till att amma verkar vara starkt kopplat till 

synen av en fulländad moder. De förväntningar som finns på kvinnor, och i det här fallet kvinnor 
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som mödrar, är normerande i samhället och de som blir styrande även i parrelationen. Den 

könstillhörighet en individ föds in i sätter grunden för de föreställningar och förväntningar 

som måste levas upp till. Med hjälp av Annas uttalande får man en förståelse för att samhällets 

förväntningar, normer och krav på mödrar påverkar den enskildes upplevelser och känslor, och 

speciellt då dessa förväntningar inte kan uppnås. Uppfattningen om en själv, samt hur andra 

uppfattar en, kommer påverka hur vårt genus konstrueras i samband med kön. “Görandet av 

kön” är en aktiv process individer daligen deltar i och då amning är starkt förknippat med 

kvinnlighet blir amning något önskvärt. Självklarheten kring amning kan genom West och 

Zimmerman (1987) ses som ett sätt för de kvinnliga respondenterna att konstruera och 

legitimera sitt kön som kvinna. Till följd av att konstruera kvinnlighet på rätt sätt och 

framhäva det naturliga i kvinnan behöver inte respondenterna försvara amningen av barnet då 

detta ses som det enda rätta. 

 Genom våra respondenter fås en ökad förståelse för att amning är en självklarhet 

hos båda i förhållandet och alternativ övervägs endast om det inte skulle gå att amma. I ett 

vidare perspektiv kan detta även förstås genom Hirdmans (2001) resonemang kring biologins 

tydliga inflytande. Den kulturella förståelsen av att biologi ses som det mest naturliga och det 

alternativ som är att föredra i jämförelse med det icke-naturliga är fortfarande normerande i 

samhället. Då amningen nästan inte heller ses som ett val då det är “undermedvetet 

självklart” och “det finns väl inget som säger att man inte ska amma om det funkar”, belyser 

hur det biologiska i amningen ses som det mest “riktiga” och naturliga. Amningen som 

ursprunget ur kvinnans biologiska förutsättningar legitimerar därmed detta som det bästa och 

mest genuina alternativet och kan vara motivet bakom den enighet som funnits bland 

respondenternas tankar kring amning.  

 

4.1.2 Föräldraledighet - Mannens val och Kvinnans “måste” 

Hur föräldraledigheten ska fördelas har, till skillnad från amningen, varit något som paren 

diskuterat mer explicit. Däremot verkar det även inom detta område finnas olika 

förgivettaganden kring vem som ska vara föräldraledig först samt under hur lång period 

föräldraledigheten skulle förläggas. Det som till en början var en fördelning och ett beslut som 

resonerats kring från båda parterna verkade ändå fäderna ha större valmöjlighet jämfört med 

mödrarna i hur föräldraledigheten skulle fördelas. Följande två citat belyser hur den enas 

föräldraledighet är beroende av den andras: 

 

Vi pratade väl…jag frågade väl hur länge han (partnern) ville vara, och när han ville vara, 
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och han visste som inte, men eftersom han tjänade mer så kan han jobba längre och så 

kan han vara ledig mindre då, och det var så vi resonerade också (Cornelia). 

 

Litegrann…vi sa väl att jag skulle va mammaledig först fram till dess att han (sonen) 

slutar amma i princip så eventuellt upp till ett år, beroende på hur han (partnern) kände. 

Och så har det ju blivit, jag ska ju vara mammaledig fram till nästan ett år. Och sen ska 

han vara pappaledig ett tag också då. Jaa…jag vet faktiskt inte, det kändes som bara rätt 

på nått vis. Vi vill nog helst vara hemma tills han (sonen) är ett och ett halv och då 

kändes det som mer naturligt att jag är hemma första tiden då (Birgitta).  

 

Hur båda ovanstående respondenter uttrycker sig visar att beroende på hur mannen kände 

inför föräldraledigheten kommer påverka hur länge kvinnan kommer vara hemma. I de här 

fallen har männen möjlighet att välja mellan att arbeta längre eller att vara föräldraledig under 

en längre period. Cornelia förklarade att hon frågat Calle hur länge och när han ville vara 

föräldraledig vilket i det här fallet belyser hur fadern är den med större valfrihet när det gäller 

fördelningen av föräldraledigheten. Även Birgitta klargjorde att hennes föräldraledighet beror 

på “hur han kände” och hennes tid som föräldraledig kommer därmed vara styrd av hur länge 

Bertil vill vara hemma. Hirdman (2001) menar att isärhållandet av könen framhåller mannen 

som norm och manligheten är eftersträvansvärt och därmed överordnat kvinnligheten enligt 

en självklar ordning. Att vara det överordnade könet innebär en större handlingfrihet då män 

genom historien haft fler områden att vistas inom, medan kvinnor endast ansvarat över 

hemmet. Kvinnan anses, i och med den biologiska skillnaden, när det gäller barnafödande, 

närmre naturen och djuren och därmed underordnad männen. Kvinnor måste därmed anpassa 

sig till män och manligheten medan män kan omkonstruera feminina områden till mer 

maskulina och på så sätt bevara sin överordning (ibid). De kvinnliga respondenterna, Birgitta 

och Cornelia menar att deras föräldraledighet kommer bestämmas efter hur länge deras 

partner vill vara ledig. Här kan männens större handlingsfrihet synliggöras då männen kan 

välja hur mycket de tar ut av föräldraledigheten, medan kvinnorna anpassar sitt uttag efter 

männen.  

 En rapport från socialförsäkringskassan (2013) visar att män i genomsnitt är 

föräldralediga tre månader medan kvinnor i genomsnitt är ledig fjorton månader. Statistiken 

visar att män generellt tar ut mindre föräldraledighet och vad som erfarits från samtliga 

intervjuer visar en omedveten självklarhet att kvinnan tar ut först men också längst av 

föräldraledigheten. I andra citatet menade Birgitta att “det kändes som mer naturligt att jag är 

hemma första tiden”, vilket tyder på en självklarhet när det gäller föräldraskapet att modern i 
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det här fallet skulle vara hemma både först och längst. Detta resonemang kan tolkas som trots 

att fördelningen av föräldraledigheten har diskuterats bland respondenterna, verkar ändå vissa 

aspekter givna.  

                   Den isärhållande principen går även att applicera här, även om det i detta fall 

gäller ett omvänt förhållande beträffande den under- och överordning som råder mellan 

könen. Beträffande rollen som förälder och föräldraledigheten kan kvinnan å andra sidan 

anses vara i högre ställning gentemot mannen. Föreställningen av att kvinnan, och modern, 

motiveras vara den som av naturen är mer lämpad att vara förälder och ta hand om barn 

resulterar i en syn på henne som den primära föräldern. Synen på kvinnan som den främsta 

föräldern leder till mindre valfrihet då amningen endast är en förutsättning kopplat till den 

kvinnliga kroppen och hon antas därmed vara hemma. Då kvinnlighet och moderskap anses 

förenat med varandra medför detta en strävan för kvinnor att göra kön på rätt sätt, därmed kan 

det större uttaget av föräldraledigheten ses som ett måste för kvinnor (Hirdman, 2001). I 

citatet ovan gavs det uttryck för att det är “rätt” och “naturligt” att som moder vara ledig 

först och längst, detta upplevs därmed inte som egendomligt. I Albin och Annas förhållande 

kommer fördelningen av föräldraledigheten inte te sig på ett traditionellt sätt, han kommer 

vara föräldraledig längre. Albin berättar “hon känner väl att det kanske blir lite kort tid 

hemma och gå ut och jobba så tidigt och det kan jag väl också tycka”. I deras förhållande är 

det Anna som kommer vara föräldraledig kortare tid, och i citatet uttrycks det att båda 

upplevde en sådan fördelning lite väl kort för hennes del. Fördelningen av föräldraledigheten i 

det här fallet kan anses bryta mot normer och föreställningar om vem av föräldrarna som 

anses ska vara hemma längst med barnet. Genuskontraktet och den ishärhållande principen 

förutsätter att män och kvinnor bör ha, och ansvarar över, olika områden. Då Albin i det här 

fallet kommer ta större ansvar på ett typiskt kvinnligt könat område, som att vara hemma med 

barn, kan detta ses som en utmaning av genuskontraktet (ibid). 

 West och Zimmerman (1987) menar att människor i sociala sammanhang gör 

kön, genus blir därmed en rutin där maskuliniteter och femininiteter framhävs. Vidare kan 

denna fördelning av föräldraledigheten ses som ett sätt att konstruera kön. Sysslor som 

innefattar barnafödande, ta hand om barn samt organisera hemmet, är fortfarande områden 

som anses kvinnligt könade. Därmed kan denna fördelning av föräldraledigheten ses som ett 

sätt för kvinnorna att göra kön. Samtidigt som männen inom rimliga gränser kliver in på den 

kvinnliga arenan, att vara hemma med barn, är detta för dem ett sätt att göra kön enligt de 

manliga premisserna. Manliga egenskaper och maskuliniteten ställs alltid som överordnad 

från det feminina och kvinnliga. Männens överordnade position gentemot kvinnor leder till att 
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de får välja längden på föräldraledigheten medan kvinnor inte har den möjligheten. Kvinnliga 

sysslor som att vara föräldraledig och ta hand om barn är något som värderas lågt i 

genushiearkin, vilket legitimerar männens valfrihet till att vara hemma med barnet (Connell, 

1995). Genom att de manliga respondenterna gör intrång lagom mycket på ett typiskt feminint 

område, som att vara föräldraledig men under en kortare tid, nedgraderas de inte för mycket i 

maskulinitetshierarkin. Att inte nedgraderas bekräftar därmed konstruktionen av maskulinitet 

och det manliga könet. 

                    Vilka motiv som ligger bakom fördelningen av föräldraledigheten kan variera. 

Albin som i deras förhållande kommer att vara hemma längre än sin partner menar:  

 

Vi var ganska snabbt överens om att båda vill ju vara hemma, (...) egentligen var det en rent 

ekonomisk fråga och hon (partnern) känner väl lite att det kanske blir lite kort tid hemma att 

gå ut och jobba så tidigt och det kan jag väl kanske också tycka men man får ta det för vad 

det är (Albin). 

 

Hur föräldraledigheten fördelas i relationen menade Albin bero på vem av dem som tillför 

mest inkomst till familjen. I intervjun förklarades det att kvinnan i förhållandet hade lägre 

föräldrapenning då hon är föräldraledig. Den låga föräldrapenningen förklaras bero på att hon 

precis slutat studera och inte jobbat nog länge innan graviditeten, därmed blir hennes inkomst 

lägre än för Albin som jobbat längre. Det här kan förstås utifrån Ahrne och Romans (1997) 

begrepp om ekonomiskt rationalitet. Då män generellt har högre lön än kvinnor, och därmed 

bidrar mer procentuellt till familjens inkomst, kan detta vara en förklaring till mäns låga uttag 

av föräldraledigheten, just för att familjen i stort tjänar på att han fortsätter arbeta. Även fast 

det i det här fallet är Albin som kommer vara föräldraledig längst handlar det fortfarande om 

en “rent ekonomisk fråga”, då hans föräldrapenning kommer bidra mer till familjens inkomst 

och därmed blir ekonomin styrande för hur deras fördelning kommer se ut. Även Cornelia 

berättade att Calles inkomst var styrande för hur deras fördelning såg ut: “eftersom han 

tjänade mer så kan han jobba längre och så kan han vara ledig mindre då”. Motiven bakom 

fördelningen av föräldraledigheten visar sig bero på den ekonomiska rationaliteten liksom i 

Albin och Annas förhållande. Det som upplevs ge mest inkomst till familjen är det som 

kommer vara ledande för hur fördelningen av föräldraledigheten kommer se ut. 

                  Motiven till fördelningen av föräldraledigheten kan vara, och har i intervjuerna 

varit, många. De ekonomiska skälen har diskuterats kort ovanför men det är långt ifrån den 

enda anledningen till fördelningen. Diskussionen om föräldraledigheten verkar även ta plats 

utanför hemmet och med andra än ens partner. Följande citat beskriver hur arbetskollegor kan 
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ha inverkan på hur par fördelar föräldraledigheten:   

 

Det blir en månads semester nu då sen blir det tre månader föräldraledigt. Men då var det 

en på jobbet som hade gjort ungefär likadant när han hade barn, så jag tänkte att jamen då 

gör jag så också för det funkade bra för honom. Ungefär så tänkte jag (Calle). 

 

Fördelningen kring föräldraledigheten är alltså inget som bara bestäms inom relationen, utan 

tips och råd från kollegor tas också emot. Då det verkat vara en fungerande fördelning 

resonerade Calle att det var rimligt att prova även inom den egna familjen. Ahrne och Roman 

(1997) beskriver även att tidigare undersökningar visat hur chefer på arbetsplatser kan ha 

negativa attityder till fäders uttag av föräldraledigheten, och att detta kan motarbeta fädernas 

vilja till att faktiskt vara hemma med barnet. Liknade exempel har även framförts av Bertil 

som menar: “Bara arbetskollegor på jobbet som tycker att det är jättebarnsligt att vara 

pappaledig, dom tycker ju att det är helt sjukt”. Enligt Bertil uttryckte arbetskollegorna att det 

var konstigt att vara pappaledig och han upplever även motsättningar i vad Birgitta anser och 

vad han vill och har för förväntningar på tiden som föräldraledig: 

 

Gumman vill ju helst då att jag ska vara hemma då (från midsommar) fram till januari 

men…jaa..jag har lite svårt att...känns tungt och  tufft att vara hemma sju månader. (...) 

Känns som det kommer bli långa dagar. Då har jag som sagt att jag ska vara hemma till 

januari men…det är som inte spikat så. Det kan bli fram till september kanske (Bertil).  

 

Sju månaders föräldraledighet upplevs betungande och omställningen från en vardag präglad 

av arbete till föräldraledighet verkar vara stor då Bertil vidare i intervjun förklarade att han 

inte kommer att ha så många att umgås med. De långa dagarna som Bertil uttrycker syftar 

därmed till att tiden som föräldraledig kommer kännetecknas som mindre social och aktiv i 

jämförelse med arbete. Trots detta finns en vilja från fädernas sida till att vara hemma, detta 

ges uttryck för i tidigare citat men en respondent menar även “man ska ta vara på den tiden, 

när dom är små.” men tanken på att vara föräldraledig en längre period verkar bekymrande. 

Vidare formulerar Birgitta ett resonemang om vilken anledning som kan ligga bakom i vilken 

ordning uttaget av föräldraledigheten sker och anledningen till mannens lägre uttag:  

 

Jag vet inte, han (partnern) är ju ganska rastlös utav sig så jag vet inte riktigt om han 

kommer att kunna vara hemma med han (sonen) så länge, kunna roa sig så länge innan 

han (partnern) börjar klättra på väggarna. Så då sa han (partnern) att då tar jag sista 
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stunden då (av föräldraledigheten). Så det blev så. Sen när han (sonen) är ett år, jamen då 

kan man ju som roa han mer när han börjar gå och åka lite rutschkana och jaa (Birgitta). 

 

Att Bertil ska bli rastlös och uppleva att tiden som föräldraledig kommer bli långsam och att 

han kommer bli sysslolös är en oro som går att tolka ur citatet. Därmed argumenteras det för 

att i sista delen av föräldraledigheten finns förutsättningar till att få en mer aktiv vardag som 

kommer passa honom bättre. Bertil som person är rastlös och kommer därför ha svårt att vara 

föräldraledig och övergå i ett mer lugnt tempo, vilket Birgitta inte verkar uppleva samma 

problem kring. Tiden som föräldraledig verkar te sig annorlunda beroende på vem det är som 

är hemma. Detta citat visar inte explicit vilka ansvarsområden som finns inom deras 

förhållande beroende på om modern eller fadern är hemma. Däremot visar det att 

föräldraskapet ter sig på olika sätt beroende på om det är Birgitta eller Bertil som är hemma, 

de kommer aktivera sig med olika saker med barnet. Tidigare forskning visar även att 

föräldrarna spenderar sin tid som föräldraledig olika, samt att vissa sysslor kring barnet trots 

allt är könskodade (Almqvist & Duvander, 2015). Birgitta menar att den senare delen av 

föräldraledigheten kommer vara mer lämpad åt fadern då det finns andra aktiviteter kring 

barnet som inte behöver vara så stillsamma.  

                 Uppfattningen om män som, genom den manliga kroppen, det mer aktiva könet och 

inte lämpad att ta hand om barn, är fortfarande något som kännetecknar dagens syn på män 

och manlighet (Connell, 1995). Som Brandth och Kvandes (1998) studie visat måste män 

balansera mellan att behålla maskuliniteten samtidigt som de kliver in på av det mest feminina 

området, omsorgen av barnen. Författarna menar att män kan bevara sin maskulinitet genom 

en aktiv vardag, med utflykter och lekar med barnet, som föräldraledig. Birgitta menar att när 

deras son blivit lite äldre “går det att roa” honom mer och “åka rutschkana”, vilket visar på 

en könad syn på föräldraskapet. Genom mer aktiva sysselsättningar kan Bertil under sin 

föräldraledighet, trots intrång på ett feminint område, kompensera för ett feminint beteende 

för att behålla ett maskulint anseende. Connells (1995) teoretiska resonemang av 

maskuliniteter kan även belysa vilken påverkan maskuliniteten har på fördelningen av 

föräldraledigheten. Maskuliniteten symboliserar här fysisk kapacitet och aktiva 

sysselsättningar som blir en motpol till det kvinnliga och feminina ansvaret över hem och 

barn. “De långa dagarna” som föräldraledig, enligt Bertil, resulterar i en mindre aktiv och 

social vardag som inte är förknippat med maskuliniteten. Då femininiteten anses inge mindre 

status i förhållande till maskuliniteten finns en önskan hos män att ta avstånd från det 

kvinnliga området, som att vara hemma med barn. Ett sådant avstånd utmanar inte de könade 
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föreställningarna som finns på kvinnor och män och därmed avviker man inte från normen för 

mycket. Uttaget av föräldraledigheten kanske blir kortare för Bertil än vad paret diskuterat 

från början, och därmed distanserar han sig från det feminina området.  

 Genom respondenterna fås en förståelse till att det mest logiska och det mest 

uppenbara är att kvinnan tar ut föräldraledigheten under en längre period. Det handlar inte 

bara om självklarheten kring modern som den främsta föräldern, utan maskuliniteten kan även 

vara en förklaring till varför männen i vår studie tar ut mindre del av föräldraledigheten i 

jämförelse med kvinnorna. Enligt Connell (1995) kan maskulinitet ses som positivt och något 

att sträva mot, det feminina å andra sidan innebär det motsatta. Det innebär att ju längre ifrån 

den hegemoniska maskuliniteten, och ju närmare femininiteten, en individ agerar, desto längre ner 

i genushierarkin och underordningen befinner man sig. Etableringen på arbetsmarknaden och 

ansvarig för hushållets försörjning är fortfarande kopplat till det manliga genuset och därmed 

maskulinitet. Valet mellan att fortsätta arbeta eller ta föräldraledigt kan i det här fallet 

symbolisera just maskulinitet och femininitet, dominans eller underordning. Männens 

möjligheter till ett maskulint genus inom ett feminint område är i och med detta relativt 

begränsat. Genom att ta föräldraledigt under en längre period, ansvara för typiskt feminina 

sysslor som omsorg och omhändertagande av barn, och därmed agera i ett feminint genus, 

inges ett intryck av lägre status. De manliga respondeterna, Calle och Bertil, väljer att ta 

föräldraledigt under en relativt kort period, i jämförelse med deras partner. På så vis 

upprätthålls maskuliniteten och därmed sker ingen nedgradering i förhållande till 

genushierarkin. 

          Bertils uttalande kan bringa förståelse att genom arbetskollegornas yttrande 

värderas föräldraledigheten varken högt eller inger status som man. Reaktioner som att det är 

“löjligt” och “helt sjukt” att vara föräldraledig kan i detta sammanhang förstås utifrån Butlers 

(2007) resonemang kring genusbegriplighet. Denna genusbegriplighet innebär att en individ 

som har det biologiska könet man, uppträder som en man och har rätt sorts begär för att 

omgivningen ska uppfatta oss människor som begripliga. Detta innebär alltså rätt sorts 

kopplingar mellan kön, genus och sexualitet för att andra ska se oss som acceptabla kvinnor 

och män. Att Bertil i det här fallet skulle vilja vara föräldraledig kommer därmed anses 

avvikande från det manliga genuset och uppfattas som mindre begriplig från arbetskollegor 

och omgivning eftersom det är starkare kopplat till ett kvinnligt genus. Förväntningar gällande 

omsorg av barn är inte lika starkt kopplade till det manliga könet som det är till det kvinnliga, 

detta resulterar, bland respondenterna i studien, till en större valfrihet för män att ta 

föräldraledigt medan det för kvinnor ses som ett “måste”. 
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4.2 Tema: Normer kring genus - Intresse och olika krav 

Under den här delen analyseras respondenternas fördelning av hushållsarbete samt 

fördelningen av inköp till hem och barn. Mer specifikt handlar detta om hur fördelningen ser 

ut men även vilka motiv och argument som finns till en sådan fördelning.  

 Samtliga par nämnde att det var kvinnan i förhållandet som gjorde merparten av 

hushållsarbetet. En av de manliga respondenterna, Calle, menade: “om man ska tippa över det 

så är det kanske mer på hon då”. Tidigare i intervjun nämnde han att fördelningen av 

hushållsarbetet är jämt fördelat men ska man väga det mot varandra är det ändå Cornelia i 

deras förhållande som axlar det större ansvaret för hushållsarbetet.  

 Genomgående i intervjuerna synliggörs ett mönster i hur paren motiverar en 

speciell fördelning av sysslorna i hemmet. Anledningen till hur fördelningen av 

hushållssysslorna ser ut i förhållandet verkar te sig olika. I intervjuerna verkar en av 

anledningarna bakom motiven till fördelningen kunna återföras till respondenternas 

personlighet. Nedan belyser Birgitta och Anna hur de olika kraven resulterar i att det större 

ansvaret faller på dem:  

 

Just städningsbiten är vi mest oense om i dem delarna, för han (partnern) tycker att han 

ser liksom inte när det blir stökigt, att jag har högre krav. (Anna) 

 

Jaa, det var väl oftast jag som skrev handlingslapparna i alla fall, frågar man han 

(partnern) så har han som inte koll, tycker inte vi behöver något. Han ser det väl inte på 

samma sätt som jag. (Birgitta) 

 

Anna ger uttryck för att det är hennes partner som anser att hennes höga krav på renlighet är 

något som han inte kan leva upp till. Detta, menar Anna, skapar oenighet i frågan då partnern 

inte ser när det är stökigt och behöver städas. Även Bertil berättar “det känns ju som man har 

ju olika krav hur saker och ting ska vara”, och vidare i intervjun berättar han att det därmed 

blir Birgitta i deras förhållande som tar mer ansvar över städ och tvätt till följd av de olika 

kraven. I andra citatet ovan menade Birgitta att hon har det största ansvaret för inköp av mat 

eftersom Bertil inte har koll på vad som behöver inhandlas. Motivet att “han ser det väl inte 

på samma sätt” visar på att det finns en skillnad mellan Birgitta och hennes partner att veta 

vad som behövs. Därmed blir det hennes skyldighet att tillgodose familjens behov i frågan om 

att handla mat, och Bertils mindre ansvar ursäktas med hans oförmåga att uppfatta vad som 

behöver inhandlas till familjen.  
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  Isärhållande principen bygger på män och kvinnors ansvar över olika områden som 

ett resultat av de biologiska skillnader som finns mellan könen (Hirdman, 2001). Genom 

kvinnans biologiska förutsättningar till reproduktion legitimeras hennes ansvar över hem och 

omsorg av barn. Hur hemmet organiseras bland respondenterna kan uppfattas som en 

traditionell fördelning som är beroende på kön. Anna menade att “han ser liksom inte när det 

blir stökigt, att jag har högre krav” visar att Albin inte tar initiativ till att städa. Även Bertil 

menade att i hans förhållande har de olika uppfattning av hur hushållsarbetet ska vara. Att 

som kvinna ha högre krav på renlighet kan vara ursprunget ur tanken på henne som den av 

naturen mest lämpade att ha ansvar över hushållsarbetets sysslor (Hirdman, 2001).  

               Kvinnans högre renlighetsstandard går också att förstå genom Magnussons (2006) 

resonemang kring tekniker par använder sig av för att motivera en ojämn fördelning. I studien 

anser samtliga att det är kvinnan som har högre krav när det gäller hushållsarbete, som tvätt 

och städ, vilket kan visa på varför det, i deras hushåll, finns en ojämn fördelning. Anna 

uttryckte att hennes högre krav på städning i hushållet är anledningen till varför hon tar större 

ansvar. Detta upplevs inte obefogat eftersom Albin helt enkelt inte uppfattar när det är stökigt 

och därmed finns en rimlig anledning till varför han inte städar. Likt som för Albin och Anna 

rättfärdigas Bertils oförmåga att uppfatta vad som behöver inhandlas till familjen då Birgitta 

menade att han helt enkelt inte har “koll”. Då männen inte “ser” det som kvinnor ser, påvisar 

att hushållsarbete och organisering i hemmet inte tillhör deras område och berättigar därmed 

män och kvinnors olika ansvar (Hirdman, 2001).  

    Motiv som olika krav och att männen inte ser när det behöver städas eller inhadlas 

mat, verkar inte vara de enda argumenten till en ojämn fördelning. När det reflekteras över en 

ojämn fördelning av hushållssysslor och när den upplevs orättvis, är något som kan variera 

beroende på situation. Birgitta beskriver att det är hon som utför samtliga hushållssysslor men 

upplever också att fördelningen av hushållsarbetet var mer orättvist förut jämfört med nu, då 

de blivit föräldrar. Hon menar: 

 

Och så blir det ju nu också när jag är hemma, jamen jag tvättar, jag städar, jag handlar 

jamen lagar mat tills han (partnern) kommer hem. Och jag tänker ju att när han är hemma 

då förväntar jag mig ju att han ska göra de grejerna, faktiskt (Birgitta) 

 

Jag reflekterade mer över det förut, innan tycker jag det var jag som gjorde ganska 

mycket. (...) Men jag tycker nästan att fördelningen har blivit bättre sen vi fick sonen, jag 

är inte lika irriterad över det längre i alla fall, det blir som naturligt att jag städar och sånt 

när jag är hemma. (Birgitta) 
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I första citatet fås en förståelse för att det är Birgitta som ansvarar över hela hushållet och att 

detta beror på att hon är hemma med deras son. I andra citatet belyser hon däremot att tidigare 

reflekterade hon mer över hur fördelningen såg ut, hon upplevde att merparten av ansvaret var 

hennes och det skapade irritation. Men nu när hon ändå är hemma, upplevs fördelningen inte 

ojämn trots att hon har allt ansvar, blir det därmed logiskt att det är hon som utför sysslorna i 

hemmet och detta rättfärdigar en ojämn fördelning. West och Zimmerman (1987) menar att 

“görandet av kön” är något som strävas efter för att på ett naturligt sätt framhäva maskulint 

och feminint. Hushållsarbete traditionellt sett är associerat, och anses tillhöra, det kvinnliga 

området och genom att utföra typiskt kvinnligt kodade sysslor görs kön inom ramarna för de 

kvinnliga premisserna. Då Birgitta berättade att hon ansvarar över hela hushållsarbetet blir 

detta en rutin som är återkommande i hennes vardag som resulterar i att hon aktivt deltar i en 

process i att göra det kvinnliga könet, och naturligt framhäva det som anses vara feminint. 

Genom att förhålla sig till de förväntningar som finns på kvinnan görs kön på rätt sätt (ibid). I 

kontrast till detta menar Birgitta däremot att anledningen till den sneda fördelningen beror på 

att hon är hemma. Nordenmark och Nyman (2003) menade att upplevelsen av en rättvis 

fördelning av hushållsarbetet kunde variera beroende på omständigheterna i vilken fas i livet 

paren befann sig. Ett sådant resonemang kan förstås genom Birgittas uttalande: “det blir som 

naturligt att jag städar och sånt när jag är hemma”. Birgitta och Bertil har blivit föräldrar 

vilket kan innebära en rad olika förändringar i förhållandet och hur vardagslivet ska 

organiseras. Denna nya period i deras relation kan ha inverkan på hur fördelningen av 

hushållssysslorna ter sig, och den nya fördelningen behöver inte uppfattas ojämn. Även fast 

Birgitta i det här fallet utför samtliga hushållssysslor kan fördelningen upplevas rättvis och 

naturlig eftersom hon är föräldraledig (ibid). 

     Vilken period i livet paren befinner sig i, samt att männen verkar haft lägre krav än 

kvinnorna när det gäller hushållsarbetet, är några motiv till hur fördelningen ser ut. Argument 

som intresse är en annan variation i hur paren organiserar vardagen. När det gäller inköp av 

saker till det gemensamma barnet blir det kvinnans större intresse som blir styrande för hur 

fördelningen ser ut. I citatet nedan förklarar Albin att det är hans partner som är den som 

inhandlar för att hon är mer lämpad att göra det, hon har ett “modeöga” vilket inte han har: 

Det gör nog hon (partnern) i större utsträckning. Men sen så har hon ett mer modeöga än 

mig, eller vad man ska använda för ord, så hon är lite mer drivande i det åtminstone. Sen 

så är det väl ofta att hon säger jag tycker vi ska köpa den här och så säger jag okej eller 

nää jag tycker inte det var så jättebra. (Albin) 
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Det är jag. Jaa…jag vet inte, jag tror inte han (partnern) tänker på att sonen behöver saker 

och ting. (...) jag är ju som intresserad av det, jag tycker det är roligt och sådär, jamen det 

är ju oftast mammorna som fixar känns det som. Det är ju samma sak med mat och sådär, 

jag gör ju ofta storkok på helgerna och sådär och sen fryser in, men jag tycker sådant är 

lite roligt. Att fixa lite. Men samtidigt tycker jag (...), det är ju inte bara mitt barn. 

(Birgitta)  

 

Albin menar att Anna är mer drivande angående sådant som gäller inköp av kläder, leksaker 

m.m. till barnet. Hennes intresse för mode är anledningen till att hon ansvarar för detta i större 

utsträckning. Anna bekräftar att fördelningen av inköp till deras gemensamma barn delvis 

beror på hennes intresse för mode: “jag tror att det kommer sig i att jag tycker det är lite 

roligare….men kanske ännu mer i att jag tror att han tycker det är direkt tråkigt”. Att hon 

tycker det är roligare att inhandla saker som barnet är i behov av blir ledande i hur 

fördelningen ser ut. Däremot kan det tolkas som att Albins brist på intresse i själva verket är 

den egentliga orsaken till fördelningen. I deras förhållande blir det därmed Anna som tar 

större ansvar för det som ska inhandlas till barnet då Albin, genom sitt bristande intresse, 

avsäger sig ansvaret. Connell (1995) menar att män som det överordnade könet har större 

valfrihet och handlingsutrymme inom samhällets olika områden. Till följd av att Albin är 

man, och drar fördel av sin könstillhörighet, kan det därmed anses som att han i större 

utsträckning kan avsäga sig ansvaret från att inhandla saker till det gemensamma barnet. Då 

feminint alltid ställs motsats till maskulint och därmed underordnat, leder det till att som 

kvinna ha ett mer begränsat handlingsutrymme och valfrihet. Ansvaret för inköp av sådant 

barnet är i behov av tillfaller både Birgitta och Anna och kan ses som en begränsning genom 

Connell (ibid). Deras något större intresse för inhandlade av saker till barnet blir en styrande 

faktor för hur ansvaret fördelas, och de har därmed inte samma möjlighet att avsäga sig detta 

ansvar.  

                       I andra citatet förklarade Birgitta att hon ansvarade för att införskaffa sådant 

som det gemensamma barnet är i behov av, men hon uttryckte även ett intresse för detta. 

Förutom intresset menade Birgitta att Bertil inte uppfattar när det behöver inhandlas något till 

sonen, och därmed blir det hennes ansvar även om hon uttryckte att Bertil borde ta större 

ansavar inom detta område. Både Anna och Birgitta anser att det är roligt att inhandla sådant 

barnet behöver och därför blir det även deras ansvar. Nyman (1999) menar att en könad 

fördelning, då ansvaret läggs på en person i förhållandet, kan leda till att det uppfattas som en 

börda. I det här fallet, när det gäller inköp till barnet, finns ett mönster där de kvinnliga 
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respondenterna har ansvaret. Birgitta upplever att ansvaret för att tillgodose barnets behov är 

hennes. Att fördelningen borde vara mer jämn mellan henne och Bertil är något som går att 

tolka ut citatet. Hon menade, trots att det är hennes intresse och kanske något som mödrar 

generellt gör i större utsträckning, är det ändå deras gemensamma barn och därmed bör Bertil 

också ha ett ansvar över sysslorna. Det ojämnt fördelade ansvaret kan tolkas som att Birgitta 

upplever ansvaret som en börda då det blir hennes skyldighet att tänka på barnets behov. 

Skulle fördelningen och ansvaret däremot vara mer jämn mellan Birgitta och Bertil kan det 

uppfattas som att bördan skulle bli mindre (ibid).  

                   Att inhandlandet av kläder och annat som barnet behöver tillfaller kvinnans 

ansvar kan genom Hirdman (2001) förstås som en könad uppdelning. Det biologiska i 

kvinnan rättfärdigar den sociala ordningen och kvinnans naturliga roll som moder. Kvinnans 

biologiska förutssättningar framkallar en syn på henne som av naturen omhändertagande och 

omsorg av barn blir en självklarhet. De kvinnliga respondenterna upplevde ett större ansvar 

över det gemensamma barnet. Birgitta uttryckte: “Jag tror inte han tänker på att sonen 

behöver saker och ting”. Till följd av den naturliga ordningen, som skiljer på kvinnans plats i 

hemmet och männens i det offentliga, har män inte ansvar över hem och omsorg av barnet. 

Respondenterna berättade även att det låg i den kvinnliga partnerns intresse att ansvara över 

barnets behov. Anna berättade att hon tycker det är lite roligt att inhandla sådant som barnet 

behöver, men att Albin ansåg det vara “direkt tråkigt” motiverade hennes ansvar. 

                      Eftersom kvinnans ansvarsområde är i hemmet, och kanske mer specifikt ta 

hand om barn, resulterar detta i att en moder i första hand har skyldighet att tillfredsställa 

barnets behov. Intresset uppfattas därmed inte som socialt skapat utan ursprunget från kvinnas 

biologiska instinkt till att sätta barnet i främsta rummet. Männen verkar således inte besitta 

den inneboende egenskapen, som kvinnorna tycks ha, att känna till barnets behov.  

Tillskrivandet av typiskt könade egenskaper vidmakthåller den isärhållande principen, män 

och kvinnor är av naturen olika och därmed menade att ansvara inom olika områden 

(Hirdman, 2001).  

                      I studien kan vi se att det är kvinnorna som har det största ansvaret över 

hushållsarbete men även inköp av kläder, leksaker, m.m. till det gemensamma barnet. 

Respondenterna menade att denna fördelning beror på kvinnans större intresse och mannens 

lägre krav på renlighet. Att motivera fördelningen som beroende på intresse, personlighet 

eller krav legitimerar och reproducerar en könad uppdelning av hushållets sysslor. Paren 

skapar en traditionell uppdelning utan att uppleva fördelningen som kopplat till kön utan den 

är mer förenat med intresse och olika krav (Evertsson & Nyman, 2009). Genom att 
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reproducera traditionell fördelning behålls det förväntningar som finns på kvinnor och män, 

och därmed utmanas inte genuskontraktet (Hirdman, 2001).  

                    De manliga respondenterna förklarade att det är kvinnan i förhållandet som 

ansvarar över hemmet och inköpen till barnet. Bertil beskrev att det var hans partner som 

utförde merparten av tvätt och städ, och Albin menade att Anna var den som ansvarade för 

inköpen. Män strävar alltid efter den hegemoniska maskuliniteten, och utföra sysslor som är 

kodade som typiskt manliga för att bibehålla sin dominans i patriarkatet och inte bli 

underordnade i genushierakin (Connell, 1995). Att utföra kvinnliga sysslor innebär en 

nedgradering i hierarkin och därmed något som bör undvikas. Till följd av detta överlåter 

mannen ansvaret för hem och barn till kvinnan och tar då även avstånd från ett feminint 

område. Att överlåta ansvaret för hem och barn kan ses som männens delegation till 

kvinnorna, genom att avstå från att utföra vissa sysslor, reproduceras kvinnans dominans och 

ansvar i hemmet (Knudson-Martin & Rankin Mahoney, 2005). Kvinnans auktoritet inom 

detta område ses däremot inte som problematiskt då detta anses underordnat och något män 

inte vill förknippas med. Tillsynes verkar inte den ojämna fördelningen vara något medvetet 

utan är egentligen mer av ett handlingsmönster, som de flesta i samhället följer och på så sätt 

uppfattas den som självklar och därmed också rättvis (Magnusson, 2006). Det sker en obalans 

som kan tolkas som könsskillnader i egenskaper, alltså en persons handlingar finns inuti 

individen som är orsaken till agerandet och därmed legitimeras den ojämna fördelningen 

(ibid). Detta handlingsmönster kan liknas vid Hirdmans (2001) begrepp genuskontraktet, att 

vi omedvetet följer det mönster och förväntningar som dominerar samhälle. På så vis kan 

respondenterna i denna studie se det som självklart att kvinnan utför vissa uppgifter för att det 

ligger i hennes individuella intresse och inte något som är socialt konstruerat.  

 

4.3 Tema: Enighet snarare än jämn fördelning 

Som ett sista tema i analysen kommer jämställdhet diskuteras, och mer specifikt hur 

jämställhet uppfattas, och vad det innebär för paren i studien. Frågan om jämställdhet 

upplevdes av respondenterna under intervjun som svår, och vad den egentligen syftar till är 

inte något som beskrivs kortfattat. Respondenterna var enade när frågan om de upplevde sig 

jämställda i förhållandet ställdes, samtliga menade att de var jämställda. Vidare hade alla 

ganska liknande syn på vad jämställdhet innebar när det diskuterades i intervjun. Främst 

handlade det om fördelningen av hushållsarbetet men mer specifikt att de var överens om hur 

fördelningen såg ut. Birgitta och Calle förklarar vad jämställdhet innebär för dem i deras 
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förhållande och vardag:  

 

Det är okej att ta hand om hela hushållet själv och han (partnern) kanske tar hand om 

bilen när den är paj, och man tycker det är okej jamen då är ju det jämställdhet i vårt 

förhållande. Alltså…att man just är överens om saker och ting (Birgitta). 

 

Jamen det är väl att man ska fördela arbetet mellan varandra på ett bra sätt. Och jag 

tycker att så länge man kommer överens om saker och nöjer sig så, är det ju som det är 

med det. Om hon (partnern) nu till exempel skulle tycka mer om att dammsuga och jag 

tycker mer om att laga bilen och vi båda har kommit överens om det då tycker jag att då 

är det kanske bra så. Allting behöver ju inte vara 50 50 mellan varandra, så länge man 

kommer överens (Calle).  

 

Det går att urskilja att både Calle och Birgitta är eniga om att jämställdhet handlar om 

fördelningen av sysslor i hemmet men tonvikt läggs på just upplevelsen av att vara överens. 

För Birgitta är det okej att ta hand om hushållssysslorna själv om Bertil ansvarar över ett 

annat område. Även Calle menade att hushållsarbetet inte behöver fördelas lika mellan dem, 

så länge de kommit överens anses fördelningen vara jämställd. I Calles uttalande uttrycks 

även att intressen är styrande för hur fördelningen ser ut och vad man gillar att göra är vad 

som avgör hur hushållsarbetet fördelas. Vidare beskriver Albin hur fördelningen ser ut i deras 

förhållande och hur det kopplas till jämställdhet:  

 

Jämställdhet handlar inte för oss om att jag ska laga mat hälften av gångerna, städa 

hälften av gångerna, diska hälften av gångerna, utan lite mer att jag kan göra det jag gillar 

att göra och hon (partnern) det hon gillar och göra. Så länge sakerna blir gjorda och sen så 

ibland få man göra saker som man inte tycker är så kul för att hjälpas åt tillsammans med 

det, men och då handlar det som oavsett vad man gillar och göra så att inte lägga något 

genusperspektiv (Albin). 

 

Precis som Calle och Birgitta, menade Albin att jämställdhet i deras relation inte behöver 

innebära en jämn fördelning av hushållssysslor men även hur fördelningen ser ut inte ska 

analyseras med ett genusperspektiv. Här uttrycks också en definition som handlar om 

intressen och vad man gillar att göra, och det är också det som borde vara styrande för hur 

fördelningen bland hemmets sysslor ser ut. Albin menade alltså att fördelningen är uppdelad 

utifrån individuella intressen och inte utifrån genus och de förväntningar som finns på manligt 

och kvinnligt. 
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Magnusson (2006) diskuterar jämställdhet och menar att det finns olika tekniker som par 

använder som motiverar en ojämn fördelning. Albin menade att jämställdhet till viss del 

handlar om fördelningen av hushållsarbetet men att i deras relation handlar om att “sakerna 

blir gjorda” och det är intresset som styr vem som gör vad. Det här kan ses som en strategi 

som Albin använder sig av för att styrka argumenten till att de i förhållandet upplever sig 

jämställda, men även att andra ska uppfatta deras förhållande som jämställt, trots att det 

föreligger en ojämn fördelning. Även Calle menade att en fördelning beroende på vad man 

gillar att göra kan motivera en ojämn fördelning och att förhållandet kan anses vara jämställt. 

Intresse, eller att man utför de sysslor som anses vara roliga, kan här ses som olika strategier 

respondenterna använder sig av, för att argumentera att förhållandet är jämställt och därmed 

rättfärdigas en ojämn fördelning (ibid). 

                    Nordenmark och Nymans (2003) resonemang kring sambandet mellan 

jämställdhet och upplevd rättvisa, kan förklara respondenternas argument. Oavsett hur 

fördelningen av hushållssysslor ser ut, kan den ändå upplevas rättvis och därmed anses 

förhållandet vara jämställt. Även fast samtliga nämner, och verkar vara medvetna om, att en 

jämn fördelning av hushållsarbetet är en komponent i diskussionen om jämställdhet, verkar 

ändå detta vara något som bortses från i den praktiska organiseringen av vardagen. Calle 

menade: “allting behöver ju inte vara 50/50 mellan varandra”, och visar att en jämn 

fördelning inte har stor betydelse i deras förhållande för att uppnå jämställdhet. Även Albin 

beskrev att i deras förhållande betyder inte jämställdhet att de måste dela lika på uppgifter i 

hemmet: “Jämställdhet handlar inte för oss om att jag ska laga mat hälften av gångerna”. 

Det handlar inte om vem det är som utför vilken syssla och inte heller om en jämn fördelning. 

Birgitta beskrev att om de inom relationen kommit överens om att hon ansvarar över hela 

hushållet och han lagar bilen kan det anses jämställt. Så länge båda i förhållandet bidrar och 

om det finns en överenskommelse inom förhållandet att en bidrar mer till hushållets sysslor 

än vad den andra gör, upplevs detta som rättvist och därmed också jämställt (Nordenmark & 

Nyman, 2003). Respondenterna har klartgjort att de är jämställda i sina relationer men i 

tidigare avsnitt i studien har det visats att det förekommer en traditionell uppdelning av 

hushållssysslorna (se avsnitt 5.2). För paren verkar det som att jämställdhet inte är förenat 

med en jämn fördelning av hushållsarbetet utan enighet och rättvisa är mer centralt. Hur 

individer i privata relationer ska förhålla sig till jämställdhet kan vara problematiskt och Anna 

diskuterar hur hennes förhållande är jämställt eller inte: 
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Näää...asså det är väl kanske inte i hur det ska vara rent samhällsbegreppsligt. Jag tror 

inte nått är jämställt men jag tycker det är bra att det värderas lika det båda gör, så det 

beror väl likadant på hur vad man läser in i det och vad jämställdhet egentligen betyder 

(Anna).  

 

Anna uttryckte att jämställdhet för henne betyder att arbetet som utförs ska uppskattas. Att 

kunna uppnå jämställdhet inom relationer, och en jämn fördelning av hushållssysslor som inte 

är könad, verkar dock svårt att åstadkomma. Anna menade att rent “samhällsbegreppsligt” 

existerar inte jämställdhet i det privata förhållandena, och det blir uppenbart att det kan betyda 

en rad olika saker beroende på sammanhanget av diskussionen. Jämställdhet för Anna har 

blivit viktigare att reflektera över nu när de blivit föräldrar. Senare i intervjun förklarar hon: 

“Jag vill att hon (dottern) ska ha en bild av att det inte finns så stereotypa könsroller att det 

är alltid samma person som gör de olika sakerna”. Nu, i och med föräldraskapet, har vikten 

av jämställdhet i förhållandet förändrats. Det blir viktigt för Anna att visa deras dotter hur 

fördelningen av hushållssysslor inte är styrt av kön. Albin å andra sidan menade: “att inte 

lägga något genusperspektiv på det”, och visar, i kontrast till Anna, hur en traditionell 

uppdelning av hushållsarbetet inte beror på förväntningar på kön, utan är styrt av intresset. 

Anna var dock den enda av respondenterna som tydligt uttryckte ett samband mellan 

jämställdhet och genus. 

 De andra paren ger uttryck för traditionella uppdelningar av sysslorna i sina 

resonemang kring jämställdhet, Birgitta menade att “det är okej att ta hand om hela hushållet 

själv och han kanske tar hand om bilen när den är paj”. Hon var inte den enda av 

respondenterna som uttryckte ett typiskt könat exempel, Calle berättade “Om hon nu till 

exempel skulle tycka mer om att dammsuga och jag tycker mer om att laga bilen”. Att detta 

kan komma att producera och reproducera traditionella uppdelningar kring kön verkar inte 

vara ett problem. Respondenterna ger uttryck för att jämställdhet inte handlar om genus och 

traditionella könsuppdelningar för dem i deras förhållande, och därför verkar det inte heller 

konstigt om en sådan uppdelning förekommer. Alla upplever sig vara jämställda, men då 

genusordningen reproduceras i deras vardag blir kopplingen mellan jämställdhet och genus 

plötsligt främmande. 

                  Genom att betrakta det respondenterna uttryckte i intervjuerna, i ljuset av Connells 

(2009) resonemang kring genus, kan vi också bli varse om att det har en stor inverkan på hur 

och varför fördelningen av sysslor i hemmet ter sig på ett visst sätt, och därmed har inverkan 

på jämställdheten ur samhällets perspektiv. Att som kvinna eller man utföra typiskt feminina 
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eller maskulina sysslor, som hushållsarbete eller laga bilen, kan här ses som en bekräftelse av 

det egna genuset. Därmed intas även en plats i genusordningen, genom att som kvinna utföra 

typiskt feminina sysslor upprätthålls hennes underordning och män bibehåller sin 

överordning. Att tillskriva varandra intressen som är typiskt könade, då Birgitta som kvinna 

skulle tycka att det är roligare att städa och att Calle som man tycker mer om att laga bilen, 

blir ett sätt för dem att förhålla sig till normer kring feminint och maskulint och kan på så sätt 

ses som naturligt och allmänt. Calle och Birgitta förhåller sig till genusordningen genom att 

nämna typiskt kvinnligt och manligt kodade sysslor och Albin menade att en sådan fördelning 

inte bör analyseras med ett genusperspektiv. Genom att uppträda enligt genusordningen 

förklarar Connell (ibid) kan ses som en metod att konstruera vårt genus i förhållande till de 

förväntningar och normer som finns gällande maskulint och feminint och hur följande kan 

bekräfta identiteten som kvinna eller man. Hur paren i studien tillskriver varandra olika 

intressen blir ett sätt att göra kön vilket leder till en bekräftelse av identiteten i vad det innebär 

att vara kvinna eller man. Respondenternas uttalanden om att som man hellre laga bilen och 

som kvinna tycka det är roligt att damsuga, blir ett sätt för dem att förstärka den essentiella 

skillnaden mellan könen (West & Zimmerman, 1987). Evertssons (2014) menar att 

inställningen till genus påverkar hur par praktiskt fördelar sysslorna i hemmet och därmed hur 

jämn fördelningen tenderar att vara. Respondenterna i studien drar inga tydliga kopplingar 

mellan genus och hur fördelningen av hushållsarbetet ser ut, Albin förklarade att 

“genusperspektiv” inte behöver vara en komponent i diskussionen om fördelning. Kanske är 

detta förklaringen till varför respondenterna inte kopplar samman jämställdhet och genus. 

 Genom citaten kan det anses som att jämställdhet handlar om något annat än en 

jämn fördelning. Att vara enig, utföra de sysslor som intresserar en eller är roliga, samt att det 

man gör uppskattas, är styrande för respondenternas resonemang. Vilka delar av 

jämställdheten som läggs mest betoning på i samhället kan bidra till skapandet av definitionen 

bland individer inom familjen. I Sverige har mycket fokus lagts på att främja fäderna till att ta 

ut längre föräldraledighet, ”pappamånaderna” och jämställdhetsbonusen ska öka uttaget. Att 

politiker valt att förespråka en jämn fördelning främst när det gäller föräldraledighet och 

omsorg av barnet menar Evertsson (2014) påverkar den individuella definitionen. Genom att 

vissa områden inom jämställdheten blir ledande i frågan resulterar detta i att andra delar av 

samma ämne osynliggörs. För respondenterna i denna studie innebär jämställdhet alltså inte 

en jämn fördelning av hushållsarbetet utan huruvida de är jämställda eller inte handlar istället 

om att vara enig och överens. 
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5. Diskussion 

Studiens syfte har varit att få en förståelse för hur förstagångsföräldrar upplever deras 

vardagsliv efter de fått första barnet. Mer specifikt har detta inneburit en inblick i hur par 

fördelar vardagens sysslor och omsorg om barnet, samt hur par resonerar kring hur vardagen 

ska organiseras. Sammanfattningsvis visar det sig att det i och med föräldraskapet finns ett 

antal förgivettaganden kring främst amning och föräldraledighet. Bland respondenterna verkar 

det vara en naturlig del i föräldraskapet att kvinnan är den som tar ut det mesta av 

föräldraledigheten. Amningen och föräldraledigheten är dock inte helt oproblematiska utan 

respondenterna har upplevt begränsningar, både hos sig själv som känslor av vanmakt kring 

amning då männen inte kunnat hjälpa till, samt att de kvinnliga respondenterna känt sig låsta i 

amningen då de haft hela ansvaret. Det har också uppkommit begränsningar till fäders uttag 

av föräldraledigheten då arbetskollegor påpekat att fäder inte ska vara hemma med barnet.  

 I tidigare avsnitt har Brandth och Kvandes (1998) studie lyfts fram, där de visat 

att par fördelar hushållsarbetet efter intresse och personlighet, och mer specifikt har kvinnan 

“rätt” personlighet att ansvara över detta område. Även i vår studie finns det tecken på att en 

fördelning av hushållsarbete och ansvaret att inhandla sådant som det gemensamma barnet 

behöver är baserat på kön och något som förekommer bland respondenterna. Hur motiven och 

argumenten bakom en sådan fördelning kommer till uttryck upplevs från respondenternas sida 

vara förenat med personlighet och intresse och de upplever inte att de förväntningar som finns 

på manligt och kvinnligt kopplas till personligheter och intressen, utan de bör analyseras var 

för sig. Däremot är det sammankopplat då förväntningar på kvinnor och män utgår från att vi 

har olika intressen och egenskaper. Huruvida respondenterna i studien innan det blivit 

föräldrar återgår till mer traditionella mönster efter första barnets födelse är inte tydligt, 

däremot verkar en ojämn fördelning vara mer legitim i och med föräldraledigheten. 

 .Jämställdhet för oss har varit en oundviklig fråga när det diskuterats fördelning 

av sysslor i hemmet, därmed har det varit ett underliggande analysverktyg i studien. Hur 

jämställdhet ska tolkas och definieras kan dock förstås från olika aspekter. Införande av både 

”pappamånaderna” och jämställdhetsbonusen menar regeringen ska motverka traditionella 

fördelningar i föräldraskapet. Jämställdhetslagen syftar till, ur ett bredare perspektiv, inte bara 

främja en jämn fördelning i privata familjer utan också en jämn könsfördelning i arbetslivet. 

Även forskare definierar hur jämställdhet är förenat med en jämn fördelning av sysslor i 

hemmet. Magnusson (2006) har delat upp par i olika kategorier till följd av hur fördelningen 

av hushållsarbetet ser ut. Par med en jämn fördelning av hemarbetet menar Magnusson (ibid) 
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är mer jämställda än par med ojämn fördelning. Fortsättningsvis blir detta ett mått på 

jämställdheten i relationen, oavsett om paren själva upplever sig jämställda eller inte 

(Magnusson, 2006). Även Ahrne och Roman (1997) definierar jämställdhet utifrån hur par 

fördelar hushållssysslor, ju mer jämn fördelningen av hushållssysslorna är desto mer jämställd 

anser de att paren är.  

              Definitionen av jämställdhet som en jämn fördelning av hushållsarbetet är något vi 

tolkar in i begreppet och tagit hänsyn till när studien genomförts. Även vår förförståelse, kring 

samhällets struktur, har influerat hur vi förhållit oss till jämställdhet och att könade 

fördelningar i privatlivet bör moverkas och därmed innefattas i jämställdhetsfrågan. Trots att 

det finns en viss enighet om hur en jämn fördelning i hemmet är en del av jämställdheten, 

verkar respondenterna i studien uppleva det på ett annat sätt. De har givit uttryck för en 

mångfasetterad definition av vad jämställdhet betyder, och framförallt vad det innebär i deras 

relation. Samtliga upplever sig jämställda men ingen kan dock relatera till definitionen av 

jämställdhet som handlar om jämn fördelning och att motarbeta traditionella uppdelningar 

som är beroende på kön. Istället handlar jämställdhet om enighet, intressen och att man i 

förhållandet är överens om fördelningen (Magnusson, 2006). Respondenterna har redan innan 

föräldraskapet upplevt sig jämställda men de menar även att jämställdheten i relationen inte 

påverkats av att de blivit föräldrar. Holmberg (1993) menade att en fördelning baserat på kön 

skulle förstärkas, och Waldenborg (2015) beskrev att jämställda par blir ojämställda, efter 

första barnets födelse. De typiskt könade föreställningarna om manligt och kvinnligt kommer 

till uttyck tydligare i och med föräldraskpet, att modern är hemma med barnet och fadern 

därmed intar en försörjarroll förstärker könade uppdelningar i hemmet (ibid). Skillnaden 

mellan att inte ha barn och att ha barn upplevs inte av respondenterna som särskilt tydlig. De 

ovan nämnda beskrivningarna av jämställdhet kan tyckas innefatta olika tolkningar av 

begreppet. Hur jämställdhet ska tolkas, antingen som en jämn fördelning av hushållsarbete 

eller om man inom relationen är enig om hur fördelningen ser ut, är svårt att uttrycka sig om. 

Studien belyser därmed att jämställdhet i privata relationer är både komplext och mångtydigt. 

                    Varför kvinnan verkar vara den mest självklara att vara hemma med barnet, 

varför fördelningen ser ut på ett tämligen traditionellt sätt och vad motiven till detta är, är ett 

komplext förhållande. Kanske beror det på en önskan av att vardagen ska flyta på smidigt och 

genom oreflekterade handlingar och fördelningar uppnås detta (Evertsson & Nyman, 2009). 

Istället för att utmana de rådande strukturer och mönster i samhället och inom familjen, 

fortsätter traditionella mönster att reproduceras. För att slippa ta konsekvenser och effekter av 

att bryta genusordningen kan det anses mer tryggt och enkelt att följa de normer och 



44 
 

föreställningar som redan finns. Det kan anses ligga i bådas intresse att genusordningen 

utmanas och gränserna mellan maskulint och feminint skulle suddas ut. Att män skulle anses 

lika lämpade som föräldrar och ha samma utrymme i hemmet som kvinnor, och att kvinnor 

skulle bli avlastade från att axla merparten av ansvaret, kan förefalla positivt och något som 

båda kan dra fördel av. Delat ansvar och arbetsbörda skulle leda till uppluckringen av en 

traditionell ordning och mer jämställda relationer.  

 Genom de olika analystemana har det fåtts en ökad förståelse för hur 

förstagångsföräldrar upplever och organiserar vardagen och vilka självklarheter men även 

begränsningar som medföljer, och genom detta har syftet uppnåtts. Således har en ökad 

förståelse för hur amning och föräldraledighet är självklarheter kopplat till modern. Vidare har 

det även gett oss en insikt att det finns ett motsatsförhållande mellan hur respondenterna 

upplever fördelningen av hushållets sysslor och hur det faktiskt är fördelat. Alltså, 

respondenternas upplevelser av att fördelningen är jämn, rättvis och jämställd kan å andra 

sidan verka, i praktiken, vara ojämn, orättvis och ojämställd. Utifrån dessa tre par har studien 

bidragit till forskningsområdet genom att påvisa deras egna upplevelser av vardagslivet och 

hur det ska organiseras. Såklart kan vi inte uttrycka oss om några generella antaganden men 

genom studien fås en förståelse för hur par kan resonera och motivera hur fördelningen i 

hemmet ser ut, och hur en sådan fördelning är jämställd eller inte.   

 Sverige ses som ett föregångsland när det gäller jämställdhet med de olika 

politiska reformer som införts, främst angående ett aktivt föräldradeltagande, som är ett steg i 

rätt riktning (Haas & Hwang, 2008). De politiska reformerna kan inte täcka upp hela frågan 

om jämställdhet, då det är svårt att påverka hur individer fördelar arbetet inom familjen. 

Därmed behövs mer kunskap om hur fördelningen av sysslor i hemmet är sammanlänkat med 

jämställdhet, och traditionella mönster kan brytas. 

 Under studiens gång har det uppkommit ett antal tillkortakommanden inom 

forskning då det är svårt att få med alla aspekter som är intressanta och viktiga i samma 

undersökning. Detta gäller även denna studie och vi har antagit ett objektivt förhållningssätt i 

relation till studien för att kunna upptäcka sådana brister. Det är endast de kvinnliga 

respondenterna som hunnit vara föräldraledig, då barnen fortfarande varit små, därav kan vi 

inte veta hur fördelningen av sysslor skulle sett ut under männens tid som föräldraledig. Detta 

hade varit en intressant infallsvinkel och hade urvalskriteriet angående barnets ålder varit 

något högre skulle man kunnat se tydligare hur mycket männen ansvarar för hushållsarbetet 

under föräldraledigheten jämfört med kvinnan. Med hänseende till studiens syfte, då andra 

aspekter också varit relevanta, känns ändå det valda urvalskriteriet rimligt då åldern på barnet 
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påverkar parens minne i hur fördelningen såg ut innan föräldraskapet. Ovanstående kritik är 

något som kan utvecklas och förslagsvis något som kan tas i beaktning och forskas om i ett 

vidare perspektiv. På så sätt skulle det tydligare kunna komma till uttryck huruvida 

fördelningen av hushållets sysslor ser olika ut beroende på om modern eller fadern varit 

föräldraledig.   
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Bilaga 1 - Informationsblad 

Information om intervjun.  

Vår studie kommer handla om hur nyblivna föräldrar upplever att deras vardag och relation 

förändrats efter barnets ankomst. Vi vill därmed få en förståelse för hur förändringarna 

påverkar familjelivet i sin helhet. Din roll som deltagare i vår studie blir att öka vår förståelse 

för hur dessa förändringar kan se ut och komma till uttryck för nyblivna föräldrar. 

Vi kommer förhålla oss till samtyckeskravet som innebär att du själv bestämmer om du vill 

delta i vår studie. Vidare om vi ställer en fråga som du inte känner dig bekväm med att svara 

på är det helt okej att avstå. Oberoende på anledning, kan du även avsluta din medverkan när 

som helst.  

Alla uppgifter som du lämnar kommer att vara anonyma och sådant som kan kopplas till dig 

specifikt, så som arbetsplats, namn på vänner m.m., kommer vi att justera i analysen för att 

skydda din anonymitet. Det gäller tystnadsplikt från vår sida för att försäkra din anonymitet i 

så lång utsträckning som möjligt. Däremot kommer vi och vår handledare ta del av 

intervjuerna.  

Informationen vi får från er som valt att delta i vår studie kommer endast användas till vår 

uppsats. Inspelningarna kommer att raderas efter att uppsatsen är färdigskriven och godkänd  

Intervjun kommer att vara uppdelade i fyra olika teman, allmänt, föräldraskap, vardagsliv och 

parrelation, samt att den beräknas ta 1-1 ½ timme. Var gärna snäll och stäng av 

mobiltelefonen eller ha den på ljudlös så att vi inte blir störda under intervjun. Om du, under 

intervjuns gång vill ta en paus är det bara att säga till så gör vi det. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

Hur gammal är du? 

Var kommer du ifrån? 

Vad har du för utbildning och vad jobbar du med? 

Hur bor ni? 

Hur länge har du och din partner varit tillsammans? Och hur länge har ni varit sambos? 

Hur gammalt är ert barn? 

 

Föräldraskap: 

Det vi vill veta med föräldraskapet är hur paret har resonerat och tänkt kring hur dem vill/ska 

fördela föräldraledigheten. Om det har funnits några yttre påverkningar kring deras 

resonemang. Samt hur fördelningen av barnomsorgen ser ut oavsett föräldraledighet och 

hur/om de diskuterat det.  

Innan ni blev gravid, hur tänkte du allmänt om hur det skulle vara att bli förälder? 

Hur gick tankegångarna kring vad som kommer bli utmaningar och vad som kommer bli 

roligt/spännande med att få barn 

Vad är utmaningarna och vad är roligt med att ha fått barn? Blev det som du förväntade dig??  

Föräldraledighet: 

Diskuterade ni föräldraledigheten innan ni fick barn? Hur fördes diskussionen? 

Hur delar ni på föräldraledigheten? Blev det som ni diskuterade innan? Hur kommer det sig? 

Diskuterade ni någon fördelning innan hur ni praktiskt skulle ta hand om barnet (när det gäller 

matning, nattning, blöjbyten)? Hur fördes resonemangen?  

Hur ser det rent praktiskt ut när ni tar hand om barnet (så som blöjbyten, matning, nattning, 

lekning) när ni båda är hemma? Hur kommer det sig att ni gör så? Blev det som ni diskuterat 

innan? 

Amning: 

Hur gick tankegångarna kring amning? Såg ni några svårigheter/fördelar med att amma? 

Diskuterade ni något om du/hon skulle amma? Hur länge? Hur kommer det sig att ni kom 

fram till det? 

Så här i efterhand, blev det som ni diskuterat kring amning? Var ni eniga om besultet? Vad 

ser du nu för svårigheter/fördelar med att göra så? 
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Kände du att det fanns någon påverkan utifrån (åsikter från familj, vänner, mvc, media etc.) i 

hur ni resonerade kring att ta hand om barnet, amning och föräldraledigheten? Vad? Hur 

hanterade du det?  

Uppkom något oväntat i och med familjelivet som ni inte diskuterat eller tänkt på innan? 

 

Vardagsliv: 

Vi vill ta reda på hur paret fördelar hushållsarbetet, både innan och efter barnets ankomst. 

Varför har de fördelat som dem gjort. Hur deras sociala liv och fritid ser ut nu jämfört med 

hur det såg ut innan. Hur mycket som har förändrats i deras liv, på vilket sätt och hur det har 

varit. Vi vill även ta reda på hur dem ekonomiska resurserna fördelas och hur deras 

resonemang ser ut kring den ekonomiska frågan. Vem köper in vad till barnet/hushållet och 

varför. 

Hur mycket upplever du att din vardag har förändrats nu efter du blivit förälder?  

Hushållsarbete: 

Hur såg fördelning ut när det gäller hushållsarbete (såsom matlagning, tvätt, städ, diskning 

och inköp) innan ni blev föräldrar? hur kommer det sig? Har ni resonerat någonting kring 

fördelningen? 

Hur ser fördelningen av hushållsarbetet ut idag? Hur kommer det sig? Upplever du att det 

skett någon förändring nu när ni blivit föräldrar? Hur? 

Fritid: 

Hur ser din fritid ut? Sysselsätter du dig med någon hobby?  

Umgås du med vänner, familj? Hur frekvent och på vilket sätt?  

Upplever du att din fritid har förändrats nu när ni blivit föräldrar? Hur?  

Hur tänker du kring egen tid? Vad betyder det för dig? 

Upplever du att du har någon egentid och i så fall hur använder du den?   

Hur tycker du att fördelningen av egen tid ser ut mellan er?  

Ekonomi: 

Hur såg fördelningen av era ekonomiska resurser ut innan ni fick barn? Tänkte ni på hur ni 

skulle fördela det efteråt? Hur resonerade ni?  

Hur fördelas de ekonomiska resurserna idag? Hur har ni kommit fram till det?  

Vem inhandlar kläder, leksaker, m.m. till barnet? Hur kommer det sig? 

 

 



51 
 

Parrelationen: 

Vi vill veta om parrelationen har förändrats nu när de blivit föräldrar, har det 

förbättrats/försämrats? Hur ser paret på förändringar och på deras relation. Arbetar de mot att 

vara jämställda i relationen, hur? Hur ser konflikterna ut? vad handlar de om nu, jämfört med 

innan? hur hanteras det? Konflikterna kan visa på hur dem upplever om det är “rättvist” eller 

inte. Speciellt om konflikterna handlar om fördelningen av hushållsarbete och barnomsorg.  

Upplever du att er relation har förändrats efter ni blivit föräldrar? På vilket sätt? Hur ser du på 

det? 

Hur ser kärlekslivet ut idag? (är ni intima?) Hur har det förändrats nu när ni fått barn?  

Har ni någon egentid tillsammans nu? Hur använder ni den?  

Hur ser du på mys och romantik? Är det något  ni tar er tid för? 

Trivs du i relationen? Upplever du att det har förändrats efter ni fått barn? 

Är ni oeniga om saker? Upplever du att det är mer nu jämfört med innan ni fick barn? Hur 

hanterar ni det?  

Har du funderat om det är någon skillnad i vad ni är oeniga om nu jämfört med förut? Hur tror 

du att det kommer sig? 

 

Avslutande 

I debatter och media har det pratats mycket om jämställdhet.  

Har du reflekterat kring det begreppet? Vad innebär jämställdhet för dig?  

Anser du att ni är jämställda? Hur tänker du kring det? 

Känns det som att vi har missat att fråga om något?  

Är det något annat du vill ta upp? 

Om vi skulle komma på ytterligare frågor skulle det vara okej att kontakta dig igen? 

 

 


