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Att bli förälder ställer partnerskapet och relationen till omvärld på prov. Det första barnet är

på många sätt en omvälvning för både mor, far och omgivning. Denna uppsats ser på denna

omvandling som en kris. Hur reagerar nyblivna föräldrar på sin nya situation? Förändras

partnerskapet och i så fall hur? Finns det variabler som styr föräldrarnas sätt att hantera krisen

som process, eller finns det ett homogent sätt att tackla föräldraskapet, oavsett bakgrund? Hur

ser föräldrarna på varandra och hur påverkas deras intima relation (sexualitet, romantik och

lust), arbetsliv, vardag i hem och fritid av att en tredje part ska deltaga och tas hänsyn till?

Vad är det som starkast präglar de nyblivna föräldrarnas beteende och egenskaper?

Syftet är att lyfta fram osynliga vardagsproblem som uppkommer då första barnet föds,

problem som föräldrarna kanske inte alltid förväntat sig skulle spela en så avgörande roll i

vardagen.

Utifrån Bordieu, Simmel och Giddens teorier om relationer har uppsatsen en dialektisk

approach. Vikten ligger på empirisk analys av kvantitativ samt kvalitativ data insamlade

under sex månader år 2000.

Resultatet av undersökningen visar på att de problem svenska medelklassföräldrar ställs inför

är i hög grad universella, i motsats till vad generellt lyfts fram, d v s hur bakgrund och t ex

ålder styr föräldrarnas syn på föräldraskap och förmåga att tackla problemet. Inga sociala

faktorer hade märkbart samband med attityder och beteenden.
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1. Inledning

1.1 Frågeställning

Kan det vara rätt att tala om första barnet som en livskris? Är det verkligen en så stor händelse

att starka ord som kris kan vara relevanta? Det kan diskuteras, men det är ofta ungefär samma

dilemman blivande föräldrar ställs inför. Problematik av samma natur och med liknande kon-

sekvenser känslomässigt och praktiskt leder övergripande till mönster som de flesta föräldrar

genomgår. Dessa mönster är inte alltid synliga för omgivningen och kan även vara svåra för

föräldrarna själva att se, eftersom de har barnet att tänka på. Det handlar om uppenbara ting

som avspeglar sig i vardagen och som just därför kan vara svåra att se.

De nyblivna föräldrarna ställs inför många komplicerade frågeställningar. Ska vi klara av att

ta hand om barnet? Finns det tillräckliga resurser, både sociala och ekonomiska, för att ta

hand om en person till? Var det verkligen genomtänkt? Ville vi ha barn överhuvudtaget? Frå-

gorna är många och svaren är få. De flesta frågor tenderar att handla om barnet, inte om för-

hållandet mellan föräldrarna. Samhället antar att paret är överens om det mesta och trivs ut-

märkt i sitt förhållande om de påtar sig ansvaret att skaffa ett barn tillsammans.

För det mesta är det ju så att paret faktiskt trivs bra med varandra och planerar att leva till-

sammans vid det här laget. Denna uppsats utgår från att så är fallet dels p g a begränsade re-

surser, men även därför att det ligger ett intresse i att nyansera bilden av det som samhället

kallas ”det perfekta parets” krishantering. Även dessa par som inte har uppenbara problem

med sin partner och/eller sociala situation handskas naturligtvis med kriser. Det är inte ovan-

ligt att höra s k perfekta par vädja till sin omgivning och familj att inse och förstå att de är en

vanlig familj som brottas med problem i vardagen. Även om de kanske har materiella förut-

sättningar och varandras stöd, betyder det inte att t ex första barnet är en konfliktfri och allt-

igenom lycklig upplevelse. Det kan skapa problem för dessa par att omgivningen förutsätter

att allt går på räls, eftersom de vanligen är bra på att ta hand om sig själva, oftast uppfyller

samhällets normer och på ytan inte sticker ut med socialt betungande problem. Att ett par är

hundra procent mentalt förberett inför första barnet är inte omöjligt men den verklighet som

väntar kan vara svår att förbereda sig på.
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Parets konkreta sätt att leva förändras naturligtvis genom de krav ett nyfött barn ställer på

omgivningen. Men relationen mellan mannen och kvinnan, deras kärlek för varandra och sätt

att umgås, socialt och intimt, förändras också och den processen börjar långt tidigare, redan

när tanken på barn dyker upp. Parets relation ställs genom graviditeten inför avgörande val

och prövningar som kommer att påverka hela deras framtida situation, en känslomässigt på-

frestande situation som tär på parets relation i mer eller mindre grad. Ställningstaganden som

är beroende av en mängd olika faktorer, såsom t ex ålder, mognad, den övriga familjen, vän-

ner, kultur och tradition, religion, moral, ekonomi, arbete och utbildning. 1

Frågan är således: Hur påverkas parrelationen socialt och intimt då två blir tre, då paret blir en

barnfamilj, och förändrar det kärlekens form?

I vilken riktning och hur har relationen utvecklats efter barnet? Vad saknar paret från tiden

före barnet? Har vänskapskretsen förändrats? Har paret eventuellt nytt umgänge? Är det så att

kärlekens form är en produkt av sin tid? Finns det en kärleksrelation mellan nyblivna föräldrar

som är tidstypisk? Kan en kärleksrelation anses vara ett fält med positioner, eller ett habitus?

Vad är i så fall styrande för dess form? Är familjen och dess bakgrund viktigare än den ut-

bildning och ålder paret har? Eller är kärleksrelationen isolerad från den övriga familjens

åsikter och vanor?

1.2 Syfte och mål

Syftet är inte att avslöja de dåliga sidorna i förhållandet. Inte heller är avsikten att se barnet

som en källa till problem i förhållandet mellan föräldrarna. Det är däremot högst troligt att

alla står ut med något hos sin partner som de helst varit utan. Den mediala bilden av det per-

fekta paret kan vara högst påfrestande genom de höga krav det ställer på individen.

Snarare syftar undersökningen till att synliggöra undanröjda petitesser som i vanliga fall inte

anses legitima som föremål för allvarligare konflikter, men som är källa till allmän irritation.

Dessa petitesser kan i en krissituation bli ett stort bekymmer. Vidare är syftet att fokusera på

parets relation, inte barnet.

Med andra ord ses graviditet, nedkomst och barn som förändringar i parets relation. Under-

sökningens mål är att betrakta kärleken som en process, inte som en statisk konstant. Kärleken

betraktas som bestående av olika faser och därmed kriser - första barnet är en – som har olika

                                                
1 Passer&Smith, Psychology, Frontiers and Applications, sid. 490-492, 502, McGraw-Hill 2000.
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innebörd och mening och därmed även konsekvenser för kärlekens utveckling. Sociala före-

ställningar formar förväntningarna på hur dessa kriser ska tacklas. Det är dessa föreställningar

och förväntningar samt hur de överensstämmer med verkligheten som är intressanta att under-

söka.
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2. Olika teorier om kärlekens beskaffenhet

2.1 Problematikens bakgrund – självförverkligande som bedrift och misslyckande.

”Som … antytts finns det i vår kultur en stark positiv värdering av det som ’självförverkligande’
står för. Man ser dock ofta en glidning i detta begrepp, så att graden av självförverkligande blir
något som kan mätas i prestanda och yttre ting. // Att se att dessa ideal är ihåliga är inte svårt.
Att själv frigöra sig från dem kan emellertid vara svårare. Det är utan tvekan så att tillkomsten
av ett barn kan vara ett mycket påfrestande och personlighetsutvecklande skeende.”

Johan Cullberg (1996:88)2

Citatet ovan är egentligen kärnan av problemet, nämligen att i vår kulturs definition av själv-

förverkligande ligger bland annat det att ”frambringa ett välskapt barn”3. Det är något man

inte talar om och många skulle troligen förneka att ett sjukt barn är ett tabubelagt ämne som

omgärdas av helt andra känslor än friska barn. Däremot råder det ingen tvekan om att de som

uppfyller kravet accepteras. Det innebär att människor i omgivningen kan tala lättsamt utan

krystade försiktighetsåtgärder med censurerade samtalsämnen såsom konstgjord befruktning,

missfall, operation o s v.

Paradoxalt är det - att inte uppfylla kravet på att ”frambringa ett barn” - inte heller ett officiellt

misslyckande, trots att det för många känns så. Det är tabu att verbalt framställa barnafödande

som en definition av en naturligt kvinnlig egenskap även om det är en känsla som genomsyrar

kulturen.

Det finns också ett inofficiellt krav att uppnå vissa mål utan att vara alltför kalkylerande. Att

planera sin tillvaro anses konstlat och att inte alls planera oansvarigt. Detta gäller även famil-

jeplanering, som helst ska hända ”naturligt” vid rätt tidpunkt trots att verkligheten sällan ser

så ut? Och vem avgör vad som anses naturligt och rätt tidpunkt?

Om ett par misslyckas i sina försök att skaffa barn får omgivningen inte sällan svårt att tala

avslappnat om detta med paret, vilket antyder att spänningar och krav finns omkring oss trots

att det inte alltid erkänns. Skenet hålls uppe av självbevarelsedrift, optimism eller andra an-

ledningar. Det är dock inte alls omöjligt att paret ser detta som ganska oproblematiskt trots att

omgivningen uppfattar deras situation som allvarlig.

                                                
2 Cullberg, Johan, Kris och utveckling – en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie, sid. 88- Natur och Kultur
1996.
3 Ibid. sid. 125.
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Den motsatta bilden finns också då det barnlösa paret i kris möts av en totalt oförstående om-

givning. Så kan vara fallet om deras planer inte är normativa och därför svårare för omgiv-

ningen att förstå. Ett par som tidigt i livet planerar graviditet och inte lyckas kan därför mötas

av en omgivnings oförstånd och få höra att ”de har massor av tid”, vilket inte alls betyder att

upplevelsen att misslyckas känns mindre smärtsam. 4

Att plötsligt vara oplanerat gravid är inte mindre besvärligt. De känslor mamma och pappa

står inför är av den art att de måste ta ställning. Huruvida de ska behålla barnet eller inte sätter

deras kärlek på prov, om det nu överhuvudtaget fanns kärlek i bilden. Omgivningens bild av

ett sådant par kan påverkas i olika riktning, beroende på deras status. Är det officiellt ett fast

förhållande är det ofta legitimt och ett glädjebud. Om relationen däremot är av mindre fast

karaktär kan det betraktas som fult eller slarvigt att de inte skyddade sig.

Det finns kort sagt många varianter på temat, med de är alla intimt förknippade med vår syn

på att självförverkligande innebär ”mamma, pappa, barn”.

Begreppet självförverkligande innebär även att finna ”den enda rätta”. Att inte finna en livs-

kamrat är ett nederlag och även det föremål för debatt i vänskapskretsen. Driftiga vänner kan

försöka ”para ihop” den ensamma med sina vänner och bekanta, i hopp om att de kan finna

lyckan tillsammans. Varför gör människor detta? Är det nödvändigt? Är det inte bättre att

ensamma människor får leta i lugn och ro? Uppenbarligen finns det även ett krav från sam-

hället att människor ska vilja leva i par. 5

Människor som lever ensamma förutsätts ofta vara olyckliga, vilket inte alls behöver vara

fallet. Det är även möjligt att vissa ensamma människor tröttnat på att leta eller tröttnat på att

inte leva upp till de krav som omgivningen ställer om hur ett bra fungerande förhållande ska

se ut.

De som hittar en partner får uppleva en avslappnad attityd från vänner, som om deras framtid

nu var säkrad. Plötsligt kan det förutsättas att allt fallit på plats, som genom ett trollslag. Det

är inte heller omöjligt att individen själv upplever förälskelsen som en magisk problemlösare.

Det som igår var ett problem, är för den nyförälskade inte särskilt viktigt längre.

                                                
4 Cullberg, Johan, Kris och utveckling – en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie, sid. 145-157, Natur och
Kultur 1996.
5 Ibid. sid. 92-93.
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Men förälskelsen går över och förr eller senare inträder vardagen med brutal kraft. Naturligt-

vis var problemen inte borta, de kanske var mindre synliga, men inte borta.

Och ett är säkert. Om vardagen inte inträtt tidigare, så lär den definitivt göra det efter förloss-

ningen.

Min avsikt är att belysa några av de kanske mest vanliga problem som nyblivna föräldrar

ställs inför, just krav och förhoppningar skapade utifrån den egna och därmed oftast egentli-

gen samhällets bild av vad självförverkligande är ligger som grund.

  2.1.1 Familjelyckan, barn i karriären och barnet som problemlösare

”De flesta är dock före barnets tillkomst inte klara över att barnet medför så många svåra och
okända moment. Det finns ett utbrett tänkande att ett barn löser psykiska problem för många
kvinnor. Verkligheten är dock att tillkomsten av barn snarare förstärker psykiska problem för
föräldrarna, såvida de inte får god hjälp att ta itu med problemen och förstå sig själva bättre un-
der denna period.”

Johan Cullberg (1996:89)6

Det finns tillfällen då anskaffandet barn blir en åtgärd som ska fylla eller rätta till något i en

vuxen människas liv, något som den vuxne inte själv inser. Tragiskt nog finns det ingen direkt

bot, när misstaget upptäcks är skadan skedd. Vad man kan göra är att försöka förstå vad bar-

net skulle fylla för hål eller rätta till för fel. Risken finns annars att problemen skylls på något

annat, t ex förhållandet eller barnets skrik.

Det är otillräckligt att se förhållandets mognad och längd i år som är avgörande för hur reak-

tionen blir när barnet föds. Ett förhållande som varat i sju år har troligen mognat, paret känner

varandra och varandras behov. Det är dock lika viktigt att framhålla den individuella mognad

som ligger bakom, med ålder och livserfarenhet och allt vad det innebär. Även om paret lever

i symbios, behöver inte individerna vara särskilt mogna. Den personliga utvecklingen väger

lika tungt (om inte tyngre) och därmed borde en trettioåring mentalt vara bättre rustad än en

tjugoåring att ta sig igenom krisen. Men trettioåringen som levt singel liv i många år och ska

anpassa sig till ett familjeliv, står inför en svår prövning.

Det är inte ovanligt att karriären är något som måste offras då barnet nedkommer. Det gäller

särskilt kvinnorna. Huruvida kvinnan väljer det karriär eller barn beror på vad hon prioriterar.

                                                
6 Ibid., sid. 89.
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En kvinna i karriären kan dock inte räkna med att få full förståelse från arbetsgivaren om hon

väljer att prioritera barnet, trots att det enligt normerna är legitimt för henne som kvinna att

välja både mammarollen och karriär.

Det kan även vara så att kvinnan i brist på självförtroende väljer att föda barn istället för ut-

bildning och karriär. Dessa kvinnor kan tjugo år senare känna att livet gått dem förbi, efter-

som de inte gjort något för sin egen skull utan koncentrerat sig på den övriga familjens fram-

gång.7

Pappor är i en annan sits. Som familjens huvudsakliga försörjare anses det naturligt att han

väljer jobbet. Det är vanligt, vilket kommer att styrkas i analysen, att könsrollerna blir tydliga-

re efter barnet fötts. Som en trygg norm som omgivningen kan sympatisera med, blir det ofta

traditionsenligt mannen som arbetar och kvinnorna som är hemma med barnen.

Detta kan dock skapa frustration hos båda parter. Kvinnan kan känna sig förtryckt genom att

hamna i en roll hon inte drömt om, och inte orkar bekämpa. Mannen kan känna sig främman-

de inför de stunder mamma och barn har på dagarna och sakna detta. Det är ingen tvekan om

att de flesta män vill vara hemma med sina barn, vilket kommer att styrkas i analysen.

Slutligen kan den idylliska bilden av den perfekta familjelyckan som helhet sägas vara en

utopi. Är det rätt att bygga upp perfektionistiska krav på familjen som begrepp? Vem gagnar

det egentligen?

Kanske är det så att människor har behov av att kategorisera sin tillvaro, av att bygga upp

perfekta föreställningar för att kunna skapa ordning och mål i sina liv, trots att de allra flesta

inser att livet inte är perfekt. I det följande kapitlet presenteras några relevanta teorier i kort-

het. Teorierna behandlar just att ordna tillvaron systematiskt på olika plan för att försöka för-

stå hur och framför allt varför vi människor handlar och tänker som vi gör.

   2.2 Simmels dyad och triad – tvåsamhet och tresamhet.

Georg Simmel behandlar i Hur är samhället möjligt och andra essäer8 dyaden och triaden

som två olika slags relationer. Dyaden skiljer sig på flera sätt markant från triaden. I dyaden

kan ingen lämna gruppen utan att gruppen upplöses. Detta ger upphov till spänningar. Triaden

                                                                                                                                                        
7 Ibid., sid. 91.
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kan skapa en mängd konstellationer - intriger, allianser och kontrakt. Dessutom kan en person

lämna triaden utan att gruppen går i upplösning.9

Asplund är i Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft10 kritisk mot Tönnies bild av familjen

som ett Gemeinschafts naturliga kärna och poängterar – som Simmel hävdade - att det artifi-

ciella finns även här.
”en familj utgör- i motsats till vad Tönnies uppges ha hävdat - ingen på blodsband baserad ren
gemenskap; en familj är i lika hög grad en gesellschaftpräglad förbindelse eller allians mellan
två personer…en kompromiss mellan motstridiga viljor. […] ”Gemeinschaft” är ingen enkel och
ursprunglig social relation. Gemenskapen är istället en komplex och inlärd social relation, be-
mängd med beräkningar och kalkyler, konflikter och rent av våld.”

Johan Asplund (1991:20)

Alienation kräver att individen har en trängande anledning för att skapa relationer med sin

omgivning. Simmel lade vikt vid individens nyckelroll och kreativitet som dynamik i sam-

hället. Avskärmning från omgivningen är något många föräldrar upplever. Trots att familj och

vänner ställer upp med barnpassning, är det svårt för många föräldrar att ta ledigt. De föredrar

ofta att ”vara duktiga” och passa sina egna barn, eftersom ingen annan ska belastas. Denna

isolation kan i vissa fall bli en vana men i längden inser de flesta att det är ohållbart att aldrig

komma ifrån barnet. Även om individerna tar avstånd från sin omgivning blir det till slut nöd-

vändigt att ta initiativ, att vara kreativ i sitt handlande och tänkande11.

Genom att tvingas ta initiativ och bryta alienationen kommer dyader, triader och andra grup-

per som individerna ingår i ofrånkomligen genomgå en utveckling, en kris eller konflikt, som

slutligen kommer att utmynna i något nytt och kreativt. Om föräldrarna inte inser detta, d v s

att de inte efter ett tag börjar återskapa ett eget privatliv utan barn, kan förhållandet stagnera

och självdö. Denna återskapande process är viktig att genomgå för förhållandets överlevnad,

eftersom relationen omöjligt kan fortsätta att vara likadan som före barnet.

Att ignorera betydelsen av kärlek och respekt mellan mamma och pappa i en föräldrarelation

är självklart fatalt, men om föräldrarna upptäcker att de inte älskar varandra längre är det lika

illa att ignorera detta, då ett sådant beteende hämmar krisens utveckling. Detta kan göra att

paret stagnerar i en utdragen kris.

Därmed är vår samhällsstruktur ett resultat av Simmels subjektiva och objektiva kultur med

dess interaktioner på olika abstraktionsnivåer.

                                                                                                                                                        
8 Simmel, Georg, Hur är samhället möjligt och andra essäer, Korpen, 1981
9 Ibid. sid. 161-166.
10 Asplund, Johan, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Korpen 1991.
11 Ritzer, Georg, Sociological theory, sid. 160-161, McGraw-Hill 1996.
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”Objective culture refers to those things that people produce... Individual (subjective) culture is
the capacity of the actor to produce, absorb, and control the elements of objective culture”12.

Simmel såg denna konflikt som en nödvändighet i ett dynamiskt samhälle, stort som litet13.

Simmels teorier var som Marx konfliktbaserade14 och i viss grad ekonomiska15, men utgången

av konflikten verkade inte lika självklar hos Simmel som hos Marx, istället var han orolig

över samhällsutvecklingen.

Simmel hade säkert kunnat tänka sig nedkomsten av ett första barn som en kris. Antingen

fungerar relationen eller också går man skilda vägar. Men det är naturligtvis så mycket mer att

ta hänsyn till när man har skaffat barn. Det är inte lika enkelt att skilja sig, varken praktiskt,

känslomässigt  eller moraliskt.

  2.2.1 Kärlek och intimitet enligt Giddens.

Tre olika kärleksformer finns beskrivna i Anthony Giddens Intimitetens omvandling – sexua-

litet kärlek och erotik i det moderna samhället16 skildrar en civilisationsprocess, den rena

relationens17 framväxt. Sexualiteten ofta används som redskap och exempel.

Giddens föredrar utan att förneka maktens inflytande att tala om ”institutionell reflexivitet”18.

Då jagidentiteten (och kroppen) idag är ”ett reflexivt projekt”, med en ”mängd resurser” re-

sulterar detta i att individens livsstilsbeslut blir mer styrande än yttre administrativ makt19.

Han kritiserar även Foucault för att försumma kärlekens natur och framväxten av det roman-

tiska kärlekens ideal. Intimitet handlar om modernitet, inte endast sexualitet, och därmed jag-

identitet och reflexivitet.20

Den passionerade kärleken är universell. Passionen är farlig eftersom den är omstörtande och

genererar en beredskap att göra uppoffringar. Med andra ord skapar den kaos och är irratio-

nell. Giddens förknippar dock den passionerade kärleken främst med det premoderna sam-

                                                
12 Ritzer, sid. 160, min kursivering.
13 Simmel ansåg att människans samhälle och livsstil påverkas av den objektiva kulturen och den subjektiva
kulturen och att båda har fördelar och nackdelar. Den objektiva kulturen kan sägas ha vissa paralleller med Ge-
sellschaft och den subjektiva med Gemeinschaft. I detta fall kan framhävas synen på familjen och normer.
Gemeinschaft och den subjektiva kulturen präglar människorna implicit, genom oskrivna regler.
Gesellschaft och den objektiva kulturen däremot präglar oss att binda kontrakt och bygga allianser på ett mer
nätverksbaserat sätt. Detta påverkar naturligtvis familjens relationer och dess plats i samhället.
14 Asplund, sid. 27.
15 Ibid., sid. 73, 75.
16 Anthony Giddens, Intimitetens omvandling – Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället, Nya Doxa
1992.
17 Ibid., sid. 58.
18 Ibid., sid. 33.
19 Ibid., sid. 34-35.
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hället och mannens sexualitet då den var något erotiskt, sexuellt och trollbindande. Mer eller

mindre legitimt för mannen gav det prestige med utomäktenskapliga kontakter som bröt var-

dagen. Passion amour var inte för kvinnor, som skulle vara passiva. En kvinna som hängav

sig åt den passionerade kärleken kunde anses då lida av någon mental åkomma som kunde

ursäkta hennes utsvävningar, t ex hysteri.

Den romantiska kärleken, romansen, är kulturspecifik med sina kristna moraliska värden.

Romansen förbinds med det moderna samhället och heterosexualitet, två kompletterande delar

som tillsammans blir en helhet och även en familj. Den romantiska kärleken erbjuder en per-

sonlig berättelse, en delad framtid med en ”speciell” individ. Reflexivitet i den romantiska

kärleken handlar om val, frihet och självförverkligande. Könen anses här jämställda, i det att

båda är aktiva. Men arbetsdelningen är klar: mannen tjänar pengar och kvinnan passar hus-

hållet och barnen. Giddens kallar den romantiska kärleken för feminiserad  kärlek - moderlig-

het och kvinnlighet har blivit egenskaper21. Sexualitetens betydelse är reducerad till fortplant-

ning. Betydelsen av romantik har ändrat sedan 1800-talet, eftersom förnuftet i moderniteten

tar allt mer plats på bekostnad av känslan.22

Den sammanflödande kärleken är att ”öppna sig för den andra”23, den senmoderna epokens

dominerande form av kärlek, som utmärks av en aktiv relation på lika villkor och jämlikt ut-

byte mellan olika människor. Heterosexualitet är inte längre enda alternativet. Den samman-

flödande kärleken behöver inte längre projiceras mot den andra, den handlar främst om över-

enskommelser. Känslomässigt är intimitet en förutsättning för den sammanflödande kärleken.

Det handlar inte längre om en livslång förpliktelse och kärleken blir därför ofta flyktig. Den

speciella personen man söker i romantisk kärlek har blivit den speciella relationen. Ökad re-

flexivitet märks genom odlandet av sexuell skicklighet (ars erotica eller erotisk konst), som

har återtagit en central plats i relationen, liksom sexuell emancipation i form av t ex plastisk

sexualitet. Att vår sexualitet idag egentligen är frikopplad från fortplantning, speglas i senmo-

derna relationers uttryck och indirekt i hela samhällets. Sexualiteten är idag mer njutning än

redskap för fortplantning. Vi kan få barn utan att vara intima med någon men det är fortfaran-

de det vanligaste sättet att få barn på.

                                                                                                                                                        
20 Ibid., sid. 38.
21 Ibid sid. 45.
22 Ibid. sid. 43-44.
23 Ibid., sid. 60.
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Modernismen tar sig uttryck i offentligheten såväl som i privatlivet och förändras konstant,

präglade av institutioner som moral och etik. Kärlekens domäner är mer anonym än ekonomi

och teknologi. Giddens hävdar att intimitet som medlare kan ge oss ett bättre samhälle om vi

tillämpar den rena relationens etik och moral, som i grund och botten är en ”privatlivets de-

mokrati”24.

Demokrati i denna mening förutsätter trohet, jagautonomi, ansvar, förtroende, kommunika-

tion, jämlikhet mellan parterna, förhandlade specifika skyldigheter och rättigheter utsatta för

”kontinuerlig reflektiv uppmärksamhet”. Relationen idag är föremål för förhandlingar, ett

”rullande kontrakt”, som hela tiden ska uppdateras, vårdas och alltid kan brytas av parterna.

Förr har det varit omöjligt att utveckla en demokratisk relation, eftersom vårt samhälle hade

en annan struktur. Idag är dock offentlig demokrati och jämlikhet ett mål för de flesta, och

detta skapar förutsättningar för en differentiering av individens privata val, något som kanske

är synligast i sexualitetens olika former. Detta skapar en ny referensram, såväl etiskt som mo-

raliskt och en demokratisering av individens livsstil.

En sådan demokratisering av individens livsstil förutsätter tillämpning av ovanstående kriteri-

er, nämligen ”autonomiprincipen” med dess villkor, såsom öppen konstruktiv debatt, jämlik-

het och lika villkor och förbehåll, deltagande, samt offentligt ansvar som genom insyn och

förtroende (i sin tur via ansvar och öppenhet) skapar en politisk legitimitet. Individerna får i

demokratisk anda förhandla om vad etik och moral i deras relation ska innebära, istället för

att samhällets definitioner får styra.

Dessa individuella levnadsprocesser och differentieringar på mikroplan kan ej hållas isolerat

från makrokontexter som globalisering och världspolitik, då de enligt Giddens står i dialek-

tiskt förhållande till varandra. Därför bör rimligen världssamhällets antagonister, genom att

privatlivet blir mer demokratiskt, lära sig respektfullt förhandlande och att kommunicera bätt-

re. Privat och offentligt, individ och samhälle, är alltid på något plan beroende av motparten

och därmed även av dialog och kommunikation.25

När ett par får barn förändras de faktiska förutsättningarna för relationen, oavsett vilken form

sexuella och romantiska vanor tagit sig tidigare. Det är inte lätt att bibehålla romantiken och

                                                
24 Ibid., sid. 159.
25 Ibid., sid. 160-.
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sexuallivet kan av biologiska skäl omöjligt vara vad de varit direkt efter en förlossning. Re-

kommendationerna ligger på att undvika samlag tills såret läker, ca 6 veckor eller längre.

I en relation där sexuallivet varit viktigt blir definitionen av kärlek helt plötsligt en annan.

Men de flesta par är ändå överens om att det är helt legitimt att avstå från och inte vilja ha sex

under de nya förutsättningarna. Det finns rent utav en rädsla bland många män att de skadar

kvinnan om de har sex, även efter rekommendationerna uppfyllts, så många tar det säkra för

det osäkra och väntar längre. Ibland är lusten är inte heller vad den varit även om den kanske

inte är helt borta. De flesta säger att de har sexuell lust, dock inte lika mycket.

Det kan även vara svårt att inse att romantik plötsligt är mindre prioriterat. Många kvinnor

känner ett stort behov av just romantik, kanske för att all uppmärksamhet riktas mot barnet.

Om relationen tidigare präglats av romantiska kvällar på tu man hand, blir kontrasten stor.

När barnet inte sovit på fem dagar är båda trötta och försöker hålla skenet uppe om t ex mor-

mor ringer för att fråga hur det är , säger mamma att allt är bra. Mamman orkar inte bryta ihop

för då brister mormors förväntningar (mormor vill ju höra hur bra det går inte motsatsen) och

allt skulle bli ännu värre. I sådana situationer skulle det förvåna om mamma inte längtar efter

en mysig och tyst kväll, en kväll som förr med mannen eller pojkvännen, inte pappan och

barnet.

De regler paret levt efter, deras ömsesidiga kontrakt, deras förhandlingar och allians står inför

en omprövning. Ska relationen överleva de nya regler som måste skrivas in i relationens kon-

trakt? I varierande grad påverkas alla par av denna omvälvning, medvetet eller omedvetet. Nu

är paret de facto tvungna att vara förnuftiga eftersom de har ett barn att ta hand om, även om

de kanske tidigare älskat och levt mer passionerat.

Kärleken antar en mer praktisk form, det som i sin idealtypiska rena form av Giddens kallas

romantisk eller feminiserad kärlek – en moderlig, kvinnlig, omsorgskännande figur som är

utan sexualiserad lust, hon är endast madonna. Därmed är hon som nyförlöst även helig och

sexuella invitationer är opassande, till och med tabu, även i fantasin. Det flesta män vill inte

ens antyda att de längtar, när kvinnan är nyligen nedkommen.

Hur påverkar detta förhållandet, att det plötsligt skärs bort en stor del av de trådar som håller

ihop förhållandet; romantik, sexualitet och även lust? Paren måste hitta andra vägar att binda

kontrakt med, om de inte väljer att lida. Denna kärlekens förändring är en process som många

upplever som ”konstigt” eller ”annorlunda”. Relationen eller kärleken består, men på andra
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villkor. Vilka villkoren och kraven är som kan ställas i den nya situationen tar tid att lära sig.

Har relationen tidigare varit friktionsfri är risken stor att paret upplever förändringen som

utom deras kontroll. Detta kan ge upphov till otrygghet och osäkerhet.

Hur föräldrarna upplever denna kris att bli föräldrar är olika, inte minst beroende på vilken

bakgrund de har. Samtal med personal på BVC antyder att det inte finns några generella

mönster men att det dock kan skönjas grupper som har bestämda förväntningar och krav på

sig.

Om paret levt tillsammans under många år kan vanor och mönster vara besvärliga att bryta.

När deras relation helt plötsligt ställs inför nya problem kan dessa kännas extra svåra att han-

tera. Dessa par har ofta en stabil ekonomi och är välutbildade, ibland nästan tvångsmässigt

materialistiska, och barnet är nästan alltid ett planerat och noga övervägt beslut. Allt ska vara

klart innan barnet kommer, så allt som bryter planen är potentiellt en källa till besvikelse.

Par som har en relativt kort gemensam historia har å andra sidan kanske inte hunnit leva ihop

så länge som krävs för att se sin partners alla sidor. Detta kan vara katastrofalt eller en över-

gångsperiod. Överlever de krisen lever de förmodligen lyckliga i alla sina dagar. Dessa par

kan ofta anpassa sig till den nya situationen lättare då de ofta inte haft så många andra relatio-

ner att jämföra med. Deras anpassningsförmåga är en nödvändighet då denna kategori av yng-

re ofta har det ekonomiskt sämre än genomsnittet. Ofta upplever de sig inte som offer, utan

går upp i sin föräldraroll med beundransvärd kreativitet och idealism.

Positiva och negativa egenskaper samt förutsättningar hos föräldrarna som ingen anade fanns

(t ex tålamod, temperament och nerver) eller som bara inte spelade roll tidigare (t ex ekono-

min och fördelning av blöjbyten), uppenbarar sig när barnet föddes.

2.2.2 Den nya familjens fält - habitus i omvandling.

”Doxa är en särskild ståndpunkt, de dominerandes ståndpunkt, som framställs och genomdrivs

som en allmängiltig ståndpunkt; det är den ståndpunkt som intas av dem som dominerar genom

att dominera staten och som befäst sin ståndpunkt som allmängiltig genom att skapa staten.”

Pierre Bourdieu (1999:109)26

                                                
26 Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft, Bidrag till en handlingsteori, sid. 109, Diadalos 1999. (min kursivering)
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Pierre Bourdieu integrerar agentaspekten i sitt strukturbegrepp och ser på reproduktion av

positioner i sociala fält. ”Spelarna” följer fältets interna regler för att nå eftersträvansvärda

positioner, som inget är i sig själv utan endast existerar i relation till andra positioner, genom

hierarkier och mönster. Bourdieu kallar detta för relationism. Sociala fält i sin mest uppenbara

form kallas i skämtsam ton för ”klubben för inbördes beundran”. Detta är ganska talande, då

sociala fält, enligt Bourdieu, faktiskt kräver självbekräftelse av medlemmar och främst leda-

ren för att leva vidare.

De utomstående (s a s icke-spelare) är de som ”inte förstår varför de spelar” eller inte har nå-

gon relation till fältet, de som inte bryr sig.

Detta är inte de samma som att inte förstår hur de spelar, vilket betyder att man bryr sig men

inte har det habitus och kapital som krävs för att förstå spelets regler och krav vilket resulterar

i en uteslutning. Det kan jämföras med en slags mobbning – du får inte vara med för att …

De sociala fältens regler kan omdefinieras, men för det krävs strategier. Att spela med, är en

nödvändighet om man vill behålla sin position. Eller som Gesser uttrycker det: ”Den som kla-

rar sig bäst, sväljer allt, oberoende av smak.”27 Insatsen i spelet om positioner är ekonomiskt,

symboliskt och socialt kapital. De sociala positionerna grundar sig på individens volym och

sammansättning av dessa olika slags kapital.

Det ekonomiska kapitalet är självklart en fördel. Förstår man att hantera pengar rätt, kan man

investera och tjäna kapital. Med pengar kan man köpa prestige. Det sociala kapitalet utgörs

av värderade sociala relationer mellan människor - t ex rykten och kontakter. Det symboliska

kapitalet handlar om ära och prestige, och undergruppen kulturellt kapital innebär utbildning

och samhällelig orienteringsförmåga.

Individens kognitiva strukturer - habitus - disponerar vår personlighet, och är en personlig

hållning som lärts genom socialisering, menar Bourdieu. Habitus är länken mellan social po-

sition och livsstil, en dynamisk process som fortsätter att utvecklas med ens tillvaro livet ige-

nom. Livsstil och smak styrs till stor del av habitus. Habitus produceras av, och producerar

den sociala världen och vice versa28. Livsstilen (”practice”) formar habitus, och habitus för-

enar och genererar livsstil. Habitus föreslår vad vi bör tänka och göra. Bourdieu kallar det

”the logic of practice” att utifrån sitt habitus dra en logisk slutsats och handla därefter. De

                                                
27 Gesser, Utbildning, Jämlikhet, Arbetsdelning, Arkiv förlag 1985, sid. 126.
28 Ritzer, sid. 541.
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kommer att gynnas, vars habitus matchar fältet. Att ha en opassande habitus, s k hysteresis,

innebär att chanserna att lyckas är betydligt mindre. Därför finns en konserverande kraft i

samhällets alla fält, då det är lättare att behålla makt än att få makt, eftersom eliten i hög grad

har kapital att styra vad som är passande och opassande habitus.

Bourdieu anser att människans möjligheter är begränsad av det samlade kapital hon inte har.

Det symboliska våldet finns i alla sociala fält. Ett indirekt och ofta helt omedvetet socialt

tvång där roller och värden, tilldelas individen. Som Bourdieu uttrycker sig det:

”… nämligen legitimitetsproblemet. Det problematiska är att den etablerade ordningen inte upp-

fattas som ett problem och statens och den statliga ordningens legitimitet inte ifrågasätts (annat

än i krissituationer). Staten behöver inte nödvändigtvis ge order och använda fysiskt tvång, för

att skapa social ordning, så länge som den kan producera förkroppsligade kognitiva strukturer

som är i överensstämmelse med de objektiva strukturerna och så länge som den därmed kan be-

vara den tro Hume talade om, den doxiska underkastelsen under den etablerade ordningen.

  Men samtidigt får vi inte glömma bort denna politiska urtro, denna doxa, är en ortodoxi, ett le-

gitimt och dominerande synsätt som kunnat genomdrivas först efter strider mot konkurrerande

synsätt. Vi får inte heller glömma att den ’naturliga hållning’ som fenomenologerna talar om, det

vill säga den ’primära erfarenhet’ av världen som det sunda förnuftet ger, är en politisk konstrue-

rat förhållande, på samma sätt som de perceptionskategorier som gör denna hållning möjlig.29

Vad har då detta med barnafödande och relationer att göra? I grunden är tanken att visa hur

människor intar en hållning (habitus) som de själv inte kan styra. Visst har individen inflytan-

de över sitt eget liv men styrs även mer eller mindre av andra faktorer i samhället i alla for-

mer. Det kan sägas vara en holistisk syn på tillvaron. Därtill kommer en mycket viktig poäng.

Normen i det svenska samhället är fortfarande att ett stadigt par vill ha barn. T ex är barnfa-

miljernas situation är ett ständigt argument för och emot olika sakfrågor i riksdagen såväl som

i media eftersom de är legitimt erkända som grupp. Ensamma mammor har en annan ställning

i debatten. Hon tenderar symbolisera en motsägelsefull martyr som både har sig själv att

skylla och är en stackare som blivit övergiven, då det inte är legitimt att vara ensam. Det finns

ett dolt ”symboliskt tvång” att skaffa barn och leva lycklig. Eftersom normer per definition är

förknippat med vissa föreställningar finns det även krav och förväntningar från omvärlden

såväl som från paret själva. Detta är inte lätt att erkänna för föräldrar när de nyss är nedkom-

na. Det är tabu att beklaga sig och att anklaga någon för denna press är än värre nu när de nyss

uppfyllt kravet från omgivningen.
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Därmed inte sagt att de var medvetna om detta symboliska tvång. De kände förmodligen att

de själva tagit beslutet att skaffa barn (förutom de som blev gravida oplanerat). Tidpunkten

var rätt och de älskade varandra och båda ville ha barn. Men frågan här är egentligen inte var-

för de skaffade barn, utan varför kände de att de beslutade sig för att skaffa barn eftersom de

älskade varandra och ansåg att det var dags och ville ha barn?

Bourdieus svar är enligt min tolkning enkelt. De beslutade sig för att skaffa barn eftersom de

socialiserats av sin omgivnings normer att vilja ha barn och de älskar varandra eftersom deras

habitus samspelar bra. De ansåg att det var dags därför att doxa anser att en trettioåring bör

fundera på familj. Det är med andra ord symboliska ställningstaganden som förkroppsligade

upplevs som en egna beslut.

” Den förhärskande och allmänt erkända definitionen av den normativa familjen bygger på en

samling ord – bostad, hem, hushåll – som under sken av att beskriva den sociala verkligheten i

själva verket konstruerar den…Vi är benägna att betrakta familjen som naturlig eftersom den

skenbart alltid har sett ut på samma sätt, men den är i själva verket en sentida uppfinning och det

kan tänkas att den snart kommer att försvinna…

   Men om vi accepterar att familjen bara är ett ord, en verbal konstruktion, måste vi analysera de

föreställningar som folk har av det de benämner familj, av denna ’ordbaserade familj’ eller

’papperskonstruktion’. ”30

I familjen finns regler som ska följas: 

”För det första: Genom en sorts antropomorfism som består i att tillskriva en grupp en individs

egenskaper uppfattas familjen som en verklig enhet överordnad dess medlemmar, en transper-

sonlig person som hålls samman av ett visst sätt att uppfatta tillvaron och som har en helt egen

världsuppfattning. För det andra: De olika definitionerna av familjen har det gemensamt att de

utgår från att familjen existerar som ett avskilt socialt universum som strävar efter att vidmakt-

hålla sina gränser och som präglas av en idealisering av det inre, som uppfattas som heligt,

sanctum…Till dessa teman om privatlivet … kan läggas en tredje, …bostaden, huset som stabil

och bestående plats, och hushållet som en permanent enhet som på ett varaktigt sätt är knuten till

bostaden – som kan överföras mellan generationerna i det oändliga.” 31

Bourdieus teori är fundamental i detta arbete. Hans teoretiska hållning till vardagen gör att
habitusbegreppet är mycket användbart i relationer som är på micro-macroplan. Att integrera

                                                                                                                                                        
29 Bourdieu, a.a., sid. 109.
30 Ibid., sid. 114.
31 Ibid., sid. 115.
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agentbegreppet i en större mer allmängiltig struktur verkade omöjligt. Men med Bourdieus
hjälp blev det hela hanterbart.

I följande stycke presenteras resultaten från undersökningen. Min hållning är att statistiken
presenteras även om den inte alltid kommenterats i analysen, då det kanske kan vara av intres-
se trots allt. Jag hoppas naturligtvis att läsaren kommer att ha vidare glädje av mitt arbete.
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3. Analys

   3.1 Enkätens omfattning

Enkäten skulle till en början vara en liten vägledande bit av undersökningen. Den visade sig

istället bli den centrala och tungt bärande delen i undersökningen. Respondenterna skulle vara

förstagångsföräldrar och kunniga i svenska språket för att läsa enkätfrågorna. Därmed beslöt

jag att, trots stort intresse, vara realist och ej dela ut enkäter i Rosengård och andra områden

som domineras av många språkliga minoriteter.

De Barnavårdscentraler (BVC) som kontaktades ligger i olika delar av Malmö, både i villa-

område, ytterområde och innerstad. Spridda sociala miljöer bidrog till att responsen på enkä-

ten och intervjuer varierade, från positiv till resignerad. Besök gjordes även på mödravården,

men detta resulterade inte i tillräckligt med material. Därför är denna del av undersökningen

inte kommenterad  som enskilt statistiskt material utan invävd i analysen.

Då det dessutom endast föds ett visst antal barn varje månad samt att många reste bort under

sommarmånaderna var processen med insamlande av material tidskrävande och skedde under

ca 6 månader.

  3.1.1  Metodologiska begränsningar

Det stod snart klart att det inte var enkelt att trampa in och be gravida att fylla i en enkät med

konstiga frågor, som dessutom handlade om sådant som man sällan talar med varken främ-

mande eller ens närmaste om. Hur ska en sådan undersökning läggas fram?

Där satt de - ungefär tio stycken med stora magar och en tystlåten man bredvid. De tog artigt

emot enkäten men det var få som lämnade in den. Utan att själv ha genomgått någon gravidi-

tet var kanske min kunskap om hur dessa kvinnor reagerar och tänker bristfällig. Det slog mig

senare att detta förmodligen var ett intrång på helig mark. Detta ingenmansland där familjen

består av två personer och troligen snart tre var en plats där hoppet var primärt. Kvinnorna

kunde i känna att barnet var på väg - det var ju faktiskt deras magar men mannen däremot var

exkluderad från det direkta rampljuset.

De gravida var svårare att nå än nyblivna föräldrar. Detta ledde till att nyblivna föräldrar som

hade barn under ett år kom att stå i fokus för undersökningen, då de var mer mottagliga för
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diskussion. Efter samtal med de nyförlösta kom det fram vad den dåliga uppslutningen bland

gravida berodde på. Det handlade om en inledande period av relationens förändring, utan ga-

rantier och som därför är mycket känslig. Många kvinnor ansåg sig även vara labila, navel-

skådande eller bara ointresserade av utomståendes inblandning under graviditeten. Männen

var ännu mindre intresserade av att delta. Ett antal (30 st) enkäter till gravida kom dock tillba-

ka vilket dock visade att det fanns en grupp som tog undersökningen på allvar.

Kommunikation är i frågorna ett nyckelbegrepp, att tala om relationer är att tala om kommu-

nikation. Sålunda utformades ett antal frågor inom olika områden, som hade ett gemensamt:

hur trodde de att deras partner tyckte, tolkade och kände? Trodde de sig vara överens? Och

slutligen: var de överens?

Vidare frågades repondenten hur han/hon just nu kände inför kärlekens mer uppenbara di-

mensioner; romantik, lust och sexualitet och hur förhåller det sig med förståelsen av partnerns

känslor? Hur mycket vet partnern om den andres önskemål och hur mycket kompromissar

man?

Vänskapskrets och familj är något som kanske förändras genom föräldraskapet. I så fall hur,

och vad förväntar de sig av omgivningen? Tror man att relationerna med ens egen respektive

partnerns familj kommer att förändras genom barnet? Finns det förväntningar om hur vänner-

na ska förhålla sig till deras förändrade situation?

Sist men inte minst frågades respondenten om arbetsdelning i hemmet och arbetet. Hur för-

väntade de sig att arbetsgivare reagerade och hur skulle arbetet i hemmet fördelas? Var det

något man talade om med partnern? Hur förhöll man sig till dagis och pappaledighet?

Det intressanta var att undersöka om de trodde att en förändring av relationen och kärleken

skulle ske eller inte. Var de förberedda på verkligheten? Frågorna ställdes i samband med en

likadan fråga om hur respondenten trodde att partnern var förberedd. Detta gjordes i syfte att

se hur de förstod sin partners behov och önskningar. Därmed inte sagt att de borde veta allt

om varandra. Detta gav dock anledning till att hålla ihop parens båda enkäter.

3.1.2 Urval

Urvalet skedde slumpmässigt genom att presentation i samband med föräldrautbildning på

BVC. Flertalet kontaktade var kvinnor men alla erbjöds ett kuvert med två enkäter i (en till

var förälder). På så sätt sorterades de automatiskt i par. Inga anspråk gjordes på att undersök-

ningen skulle motsvara hela Malmös parförhållanden, utan bara de som de facto svarat på

enkäten. Observera att de procentfrekvenser som anges här endast är baserad på den andel
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som besvarat frågan. En del av respondenterna är ”blanka”, d v s inlämnade utan att vara

ifyllda (helt eller delvis). För att öka antalet enkäter i vissa bakgrundsvariabler såsom ålder

och utbildning har jag i 4 fall överfört kvinnornas uppgifter om mannens bakgrundsvariabler

till nya enkäter. De har naturligtvis inget värde i de personliga frågorna, så här blir de istället

saknade, s k ”missing system”.

Barnens åldrar varierade mellan två veckor (i tabell som 1 månad) och 12 månader när föräld-

rarna fyllde i enkäten, varav 56,2% hade ett barn som var mellan 2 och 4 månader. Föräldrar-

nas ålder var mellan 22 och 50 år, vilket kan sägas motsvara populationens normalfördelning

då genomsnittsåldern ligger på 31 år och typvärdet 29 år för 110 män och kvinnor. I denna

åldersfördelning var 26,3% under 29 år, 75,4% under 34 år och 95,6% under 40 år. (se

Bilagor s.1) Det var tydligt att åldersintervallet för barnafödandet hos kvinnorna var mindre

än det för männen, kvinnorna var mellan 22 och 40 år medan männen var mellan 22 och 50 år

(Se bilaga, s. ). Det kan konstateras att 4,4% av respondenterna har grundskoleutbildning,

55,3% har gymnasial utbildning och 40,4% universitet eller högskola. Bland respondenterna

var 89,3% svenskar eller halvsvenskar.

Ungefär lika många kvinnor som män svarat på enkäten. Männen hade i snitt högre inkoms-

ter. Det går inte att påvisa något samband fanns mellan inkomst och bostadstyp. Hela 54,4%

bor i hus eller villa i ett av Malmös typiska medelklassområden, 25,4% i hyresrätt samt 15,8%

i bostadsrätt. Övriga 4,4% uppger att de bor i radhus. Det verkar vara mer en fråga om tycke

och smak och praktiska omständigheter som avgör huruvida paren valt hus eller hyresrätt,

åtminstone angående medelklassen. Det är därmed inte automatiskt välbärgade som bor i hus,

och inga slutsatser om ekonomiska förhållanden dras utifrån boendeform. De som planerade

att flytta (34,6%), bodde alla antingen i hyresrätt eller bostadsrätt. Vad beträffar civilstånd var

60,2% gifta och 38,9% sambo. Många hade bil (81,8%) och de som inte hade uttryckte ofta en

önskan om att skaffa bil. (Se bilagor s.1-)

Inkomstfördelningen bland respondenterna var sådan att 45,5% tjänade mellan 200000 och

300000 kr per år. Hela 26,5% tjänade mellan 100000 och 200000 kr per år. De flesta hade fast

anställning (80,7%) eller projektanställning (3,5%).

Av respondenterna var det 61,8% vars föräldrar levde tillsammans. 4,5% uppgav att föräld-

rarna var döda eller att modern levde som änka. Därmed var 37% av respondenternas föräld-

rar inte längre tillsammans. Detta är jämförbart med den generella skilsmässostatistiken i da-

gens Sverige.
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  3.2 Förändras kärleken efter första barnets födelse?

Graviditeten innebär många olika förändringar. De omvandlingar jag diskuterar är dock inte

de biologiska, utan gör sig istället gällande på ett socioteoretiskt plan. Sociologiskt finns det

anledning att flytta ner analysen på den empiriska nivån.

Anledningen till att barnet leder till förändringar beror på en mängd olika mindre faktorer,

därför kan det vara svårt att urskilja orsak och verkan i skeendet. Det är summan av alla dessa

faktorer som leder till de stora förändringar och konsekvenserna som är intressanta. Under-

sökningen kan därför inte ge något direkt svar på varför kärleken förändras utan ämnar ange

vilka faktorer som verkar vara gemensamma för respondenternas likartade konsekvenser. Vi-

dare är det av intresse att se vad paren ser som viktiga delar i sitt förhållande och hur dessa

delar påverkats av födseln.
”Jag minns hur det var när vi precis fått honom. Han tog all tid. Vi fick aldrig sova. Jag förbannade min

mamma och vänner med barn. Varför var det ingen som talade om att det var så här? Problemet var att det

hade de ju försökt. Men jag lyssnade inte. Åh, varför lyssnade jag inte?”

Det är en vanlig reaktion bland förstagångsföräldrar att de inte förstått innebörden av alla de

råd och varningar de fått innan de skaffade barn. De första tre månaderna går mer eller mindre

ut på att integrera barnet i familjen och lära känna dess signaler och personlighet.

Naturligtvis blir föräldrar ibland oense om vad barnet menar, inte minst i början. Gråter hon

av smärta eller glädje? Frågor som ett halvår senare är solklara är i början källa till stora dis-

kussioner och osäkra, ibland nästan skamsna, samtal med BVC. Fryser hon, tar jag i för hårt,

klarar hon sig? Överförsiktigheten kan ta sig i olika uttryck, men är typisk för förstagångsför-

äldern.

Trötthet är ett annat typdrag, som verkade vara förbjudet att känna när man har barn. Erkän-

nandet att inte orka är detsamma som reträtt. Hur ska man kunna njuta av tillvaron när barnet

har kolik och håller en vaken tre månader i sträck? Trötta föräldrar känner sig begränsade i sin

föräldraroll och detta är en vanlig orsak till dålig stämning.

De förändringar som kommer med graviditeten är uppenbart känslomässiga. Praktiskt kan

man tala om en omprioritering i vardagen. Det innebär att andra saker blir viktiga, man får

nya roller i tillvaron. Likaså får omgivningen nya roller, och nya institutioner (t ex mödravår-

den, kvinnokliniken och barnhälsovården) ska integreras i ens liv på ett hittills främmande
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sätt. Men när en förändring blir stor eller oväntad är det lätt att förskjuta en eller flera aspekter

av sin parrelation och även sin omgivning. Detta intygade en intervjuad mamma:
”man var så inne i sig själv och sin graviditet, så man struntade i allt annat. Man intresserade

sig inte för något annat”.

Allt detta är socialt krävande för individen. Samtidigt ska individen och paret ha en relation,

som fungerar på ett antal plan.

a) Relationens känslomässiga intimitet.

b) Vardagens arbetsfördelning.

c) Ekonomi.

d) Det sociala där man träffar vänner och bekanta.

e) Det sexuella och lustfyllda.

Det är inte underligt att det berusande beskedet att man väntar barn kan komma att överskug-

ga allt annat i tillvaron. Denna avskärmning kan drabba allt från ekonomi till svärmors födel-

sedag. I och med graviditeten påbörjas en rad ställningstaganden, som har att göra med part-

nern och dennes relationer, bl a föräldrar, vänner och arbetsgivare. Oftast räcker det kanske

inte längre att bortse och nonchalera de delar av partnern man ogillar, nu måste man ta itu

med dem och kompromissa. Det var många av de intervjuade som berättade att just detta

kompromissande och dessa irritationsmoment hos partnern var något som de inte förstod

skulle förändras efter graviditeten. Under graviditeten var det fortfarande inte någon påtaglig

skillnad i livsstil. Snarare, som någon sa, verkade de blivande föräldrarna leva i en ”bubbla”,

där problem och verklighetens vardag inte så lätt kunde tränga igenom. Att överhuvudtaget

ifrågaställa någonting under denna laddade, ovissa period verkade nästan vara tabu.

  3.2.1 Romantik, sexualitet och lust.

När ett glädjebud kommit om att ett par har fått ett bevis på att de är tillsammans och kan re-

producera sig stiger romantiken. Sexualiteten minskar och lusten tar sig sinnligare former. De

flesta män har svårt att ens relatera till sex med sin gravida partner.

Det fanns en klar överensstämmelse mellan mannen och kvinnan vad gäller sex. Om mannen

tyckte att sex var viktigt före barnet så tyckte kvinnan likadant.(Tab. 2, s. XVI)

Hälften ansåg inte att deras partner var romantisk just nu. 18,9% tyckte att romantik var

mycket viktigt och 64,2% att det var viktigt, dock inte mer än annat. Det var 72,4% som ville
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uppvaktas romantiskt en gång i månaden eller oftare medan 56,9% ansåg att partnern uppfyll-

de deras önskningar om uppvaktning.

Överensstämmelsen när det gäller den sexuella delen var tydlig då 41,5% svarade att de tyckte

sex var mycket viktigt före barnet föddes, samtidigt som 43,4% att deras partner svarade att

de tyckte sex var mycket viktigt. Före barnet ansåg endast 3,8% att sex inte var särskilt vik-

tigt. Före graviditeten hade 84,6% sex en gång varannan vecka eller oftare. Ingen svarade att

de aldrig hade sex före barnet (så klart).

Dessa siffror förändrades dock radikalt efter barnet förts. Det var efter graviditeten endast

39% som hade sex en gång varannan vecka eller oftare och 23,7% hade aldrig sex.

I den sexuella relationen ansåg 41,8% att partnern inte tillfredsställde deras sexuella behov

och 59% att de själv inte tillfredsställde partnerns behov. Detta tyder på att det finns en rädsla

att inte räcka till och i vissa fall brist på kommunikation.

Före barnet hade 87,5% lust minst en gång i veckan men efter barnet sjönk denna siffra till

59%. Lusten verkade således även den avta tydligt. Detta är synligt även i den grupp som före

barnet hade minst lust där 1% svarade att de kände lust varannan månad eller mindre efter

barnet var denna siffra 15,2%.

Lusten hos sin partner är svår att förstå, det intygade 31,8% och 33,6% ansåg att partnern inte

förstod deras lust. Här var tendensen att om respondenten förstod sin partners lust, så förstod

ofta partnern respondentens också. På samma sätt fanns det en tendens att om en inte förstod

sin partners lust, så var det i förhållandet ömsesidigt.(Tab. 5, s. XVIII)

Det var 46,2% som uppgav att kärleken inte förändrats sedan barnet fötts. Något fler tyckte att

kärleken förändrats. När det gällde relationen tyckte 54,3% att relationen var oförändrad och

41,9% att den blivit bättre. Det fanns även 3,8% som ansåg att relationen försämrats.

3.2.2 Omgivningen – vänner och familj

Allt kretsar kring magen och kvinnan är i centrum för allmän fascination, avund och beund-

ran. Mannen har visserligen en betydande roll, men är fortfarande inte inkluderad på det fy-

siskt naturliga sätt som kvinnan. Omgivningen kommer och känner och tittar på magen och

efter förlossningen på barnet. Graviditeten och förlossning blir ofta en anledning för släkt och
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vänner att hälsa på. Efter förlossningen förändras en hel del. På frågorna om omgivningen var

det i stort sett mycket positiva reaktioner.

Vänskapskretsen var i 67,6% av fallen ganska stor eller varken stor eller liten. Vännerna upp-

gavs vara mycket förstående inför den nya situationen som föräldrar i 86,4% av fallen. De

flesta hade vänner med barn. Endast 2,8% uppgav att inga av deras egna vänner hade barn. De

flesta uppgav att de båda två umgicks med vännerna gemensamt.

Utelivet med vännerna hade i 90,9% minskat och 78,2% gick inte ut lika med vännerna ofta

som före barnet. Nöjeslivet hade förändrats mycket för 42,9% och lite för 47,6%. Det var

dock 9,5% som inte ansåg att det förändrats alls.

Att 47,3% tyckte att nöjeslivet förändrats lite återspeglas i att de gick på ungefär lika många

middagar som före barnet. Motsvarande uppgav 33,6% att de inte gick på så många middagar

som de förväntat sig att göra efter barnet. Det var en tredjedel av männen som trodde de

skulle gå på fler middagar. Kvinnorna var tydligen mer inställda på att stanna hemma. Mindre

än var sjätte kvinna trodde hon skulle gå ut oftare. Kanske beror detta på att kvinnor i högre

grad än män är uppvuxna i en miljö där det förväntas av dem att det kommer att ta upp en stor

del av deras tid att skaffa barn.

Relationen till föräldrarna var i flertalet fall god eller mycket god (88,7%). Hela 78,3% hade

föräldrarna geografiskt nära vilket antyder att många vill bo i sin hembygd då de skaffar barn.

Det var ingen som ansåg att relationen till föräldrarna blivit sämre efter barnet, den var oför-

ändrad (77,4%) eller bättre (22,6).

Även relationen till partnerns föräldrar var mycket god eller ganska god (84%). Partnerns

föräldrar bor också ofta nära (73,6%). Relationen till partnerns föräldrar var efter barnet ofta

oförändrad (83%) eller bättre (14,2%). Det fanns dock 2,8% som ansåg att relationen till part-

nerns föräldrar blivit sämre. Dessa hade dock en dålig eller ganska dålig relation med part-

nerns föräldrar sedan tidigare. Kvinnorna kom bättre överens med sina egna föräldrar än

männen. Männen kom bättre överens med sina svärföräldrar än kvinnorna. De flesta fick stöd

av sina föräldrar (86,5%) och sina svärföräldrar (87,5%).

3.2.3 Arbetsdelning

Av respondenterna hade 59% diskuterat ansvarsfördelning, medan 17,1% hade tänkt på det

men inte diskuterat det och 23,8% hade varken tänkt på det eller diskuterat det.
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Det var 54,8% som uppgav att de i stort sett var överens om hur ansvaret skulle fördelas och

34,6% som sade sig vara helt överens. Detta visade sig dock inte stämma. Det var sällan att

både kvinnan och mannen svarade att de var helt överens.

Vad jämlikheten beträffar uppgav 18,1% att de delade på ansvaret för alla uppgifter i hemmet.

Hela 71,4% tyckte att ansvaret blev naturligt fördelat då de ville och kunde göra olika saker.

10,5% tyckte att män och kvinnor var bra på olika saker och därför skulle ha olika uppgifter i

hemmet.

De som tyckte att uppgifterna blev naturligt fördelade tyckte ofta att de var stort sett överens

eller helt överens. Denna s k naturliga fördelning liknade i stort sett de traditionella könsrol-

lerna. Med andra ord, egentligen var detta ofta det samma som att svara att män och kvinnor

är bra på olika saker och ska ha olika uppgifter. Av de 18 respondenter som delade på allt

ansvar var endast en inte alls var överens om arbetsfördelningen med sin partner medan 8

respondenter var helt överens om ansvarsfördelningen. Av de 10 respondenter som ansåg att

kvinnor och män var lämpade för olika uppgifter var 4 respondenter inte alls överens med

partnern och endast en helt överens. (Tab.3, s. XVII)

Frågorna om hur arbetet i hushållet fördelade sig var intressant på många sätt. I tabellen nedan

visar hur kvinnor respektive män svarade på frågorna.

Tabell 1. Fördelning mellan det kvinnor respektive män vill ansvara för och anser att

de egentligen ansvarar för i hemmet.

Kvinnor Önskar att

ansvara för

Egentligt

ansvar för

Män Önskar att

ansvara för

Egentligt

Ansvar för

Arbeta 25% 26,8% Arbeta 78,7% 83,0%

Budget 46,2% 42,9% Budget 48,9% 48,9%

Hygien 80,8% 92,9% Hygien 29,8% 25,5%

Leka 73,1% 80,4% Leka 72,3% 46,8%

Städning 36,5% 83,9% Städning 31,9% 46,8%

Matlagning 53,8% 76,8% Matlagning 42,6% 36,2%

Tvätt 55,8% 92,9% Tvätt 31,9% 27,7%

Inköp 55,8% 71,4% Inköp 51,1% 46,8%
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I hushållet fanns det sysslor som uppenbart (se tab. 1.) var mer och mindre populära. De

sysslor som överensstämde procentuellt med kvinnornas önskemål var att arbeta, budgeten, att

sköta barnets hygien och leka med barnet. Däremot var städning, matlagning, tvätt och inköp

mindre populära sysslor bland kvinnorna, något man tydligt kan se vid en jämförelse av ko-

lumnerna ”önskar ansvara för” och ”ansvarar egentligen för”.

Anmärkningsvärt är dock att andelen kvinnor som hade ansvar för dessa oönskade sysslor var

väldigt hög. Städning, matlagning, tvätt och inköp var uppenbarligen sysslor som kvinnorna

blev tvungna att ansvara för på grund av att mannen arbetade. Möjligheten finns också att

kvinnorna tog på sig mer än de behövde, genom ett omedvetet traditionellt tänkande.

Om man betraktar männens kolumner i ”önskar ansvara för” och ”ansvarar egentligen för” ser

man att i nästan samtliga fall önskar och har mannen ansvar för de sysslor de önskar. Undan-

taget är ”leka med barnet”, vilket 72,3% av männen önskar ansvara för, men endast 46,8%

anser sig ha ansvar för. Detta beror förmodligen på tidsbrist då männen i mycket hög grad

(80%) har ansvaret för att arbeta. Det verkar som hos kvinnorna att städningen är den minst

populära sysslan(31,9% önskat ansvar versus 46,8% egentligt ansvar).

Tabell 2. Fördelning mellan det kvinnor respektive män önskar att partnern ska an-

svara för och det de anser att partnern egentligen ansvarar för.

 Kvinnor Önskar att part-

nern

ansvarar för

Upplever partnerns

egentliga ansvar

vara

Män Önskar att

partnern

ansvarar för

Upplever partnerns

Egentliga ansvar

vara

Arbeta 79,6% 96,4% Arbeta 30,4% 10,6%

Budget 57,4% 60,0% Budget 37,0% 40,4%

Hygien 40,7% 34,5% Hygien 73,9% 89,4%

Leka 59,3% 54,5% Leka 50,0% 76,6%

Städning 63,0% 25,5% Städning 56,5% 72,3%

Matlagning 48,1% 30,9% Matlagning 60,9% 72,3%

Tvätt 38,9% 27,3% Tvätt 65,2% 87,2%

Inköp 50,0% 41,8% Inköp 50,0% 72,3%

I tabell 2 redovisas fördelningen mellan det kvinnor resp. män önskar att partnern ska ansvara

för och det de upplever att partnern egentligen ansvarar för. Man kan i denna tabell återigen se

att männen i mycket hög grad ansvarar för att i yrkeslivet dra in pengarna.

Det är också tydligt att kvinnorna önskar att männen var mer delaktiga i de tråkiga sysslorna

såsom tvätt, städa och matlagning. T ex önskade 63% av kvinnorna att männen ansvarade för
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städningen men bara 25,5%  upplevde att så var fallet. Man kan även se att män i viss mån

önskar att kvinnorna tog ökat ansvar för försörjningen.

Väldigt många (90,6%) hade diskuterat dagis och 80% ville att barnet skulle gå på dagis. Pap-

paledighet hade diskuterats av 73,6% av föräldrarna.

13,1% uppgav att deras karriär påverkades ganska eller väldigt mycket av graviditet och barn.

Denna siffra var än högre på frågan hur ens partners karriär påverkades av graviditet och barn

(20,6%). 21,8% tyckte att arbetsgivaren var oförstående inför deras situation som nyblivna

föräldrar. För föräldrar upp till 25 år påverkades inte karriären av att skaffa barn, troligen ef-

tersom deras karriär aldrig hunnit börja.

De vars karriärer påverkades mest, var de som var 29 - 40 år. (Tab.1, s. XVI)

3.3. Gruppintervjuer

Ursprungligen fanns en idé om att följa några par och göra enskilda intervjuer med dem före

och efter födseln. Problemet var att det inte fanns någon som ställde upp. Men största anled-

ningen är väl att ämnet är extremt utlämnande och i graviditetens skede är inget säkert. Det är

inte underligt om man tar det säkra för det osäkra och låter bli att involvera sig i ett så lång-

siktigt projekt.

Trots den uteblivna responsen hann jag göra en pilotundersökning. Genom en bekant fick jag

veta att hennes syster var havande och tycket att mitt arbete lät intressant. Detta underlättade

kontakten eftersom hon frivilligt erbjöd sig.

Det visade det sig att både kvinnan och mannen ibland hade stora svårigheter att relatera till

framtiden efter födseln, en inställning som verkar vara vanlig. Att då diskutera det i en sam-

tals- eller djupintervju var inte lätt. Kanske är det även därför chocken ofta blir stor när det

plötsligt blir definitivt. När barnet föds blir omställningen total. Det tar nio månader att få

barn men det betyder inte nödvändigtvis att anpassningen är fullständig innan barnet föds. I

viss grad var föräldrarna medvetna om barnet men det känns alltjämt främmande och avläg-

set, inte minst för mannen.

Jag fick även chans att vid ett flertal tillfällen delta vid föräldrautbildningen vid Mödravården

och Barnavårdscentraler i Malmö. Grupper på upp till tio familjer som träffas under lugna

former för att prata med andra gravida och föräldrar, där man får information om det skede

man befinner sig i och vilka problem man kan möta just då. Vid tre månaders ålder träffas

föräldrarna och diskuterar allt möjligt. Detta var ett lysande tillfälle att prata med föräldrarna
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och ställa frågor. Mycket av det den kvantitativa undersökningen pekade på bekräftades på

dessa grupper. På så sätt blev dessa grupper ett stöd för mina kvantitativa resultat.

Det var t ex ingen tvekan om att kvinnorna inte ville att männen skulle sköta barnets hygien.

Många kvinnor ansåg, trots att de skämtade om det, att männen inte ”kunde göra det lika bra,

så det är väl lika bra att jag gör det”. Männen var inte många, men de som jag träffade var

nästan alla överens om en sak. De ville gärna vara pappalediga, om det bara var möjligt. Den

s k pappamånaden var inte alls tillräckligt för att etablera en relation, och det verkade vara en

stor sorg för många män att de inte kunde vara hemma det första året med sitt barn och få eta-

blera den anknytning som modern fick.

En annan sak som bekräftades var tröttheten - det var det första som kom upp - gång på gång.

Mödrar och fäder präglades starkt av sin trötthet. De föräldrar som hade barn med kolik hade

inte sällan ett visst uttryck i ansiktet som var närmast ihåligt, deras blick var frånvarande och

det var uppenbart att allt som inte var absolut nödvändigt att göra var en belastning, så även

föräldrautbildning. Men efter ett tag när de fick slappna av tillsammans i en kravlös miljö,

kunde många nästan skratta åt hur hopplöst det kändes ibland. Detta gjorde att föräldrarna,

oavsett vad problemet gällde, hade något gemensamt att prata om. Alla var trötta.

På liknande sätt var det med osäkerheten. Den första kvarten, inte minst under den första träf-

fen, vid ca två månader, var de flesta ganska tystlåtna. Efter ett tag när barnen somnat eller

lekte på golvet fick föräldrarna tid, och så småningom dök det upp små frågor. De flesta för-

äldrar tyckte att dessa ”föräldragrupper” var både roliga och bra för självförtroendet. Här

fanns chansen att träffa andra i närområdet, med barn i exakt samma ålder med samma pro-

blem. Grupperna fyllde för många en mycket viktig social funktion för föräldrarna och för-

hindrade deras isolering under denna kritiska tid.

För barnavården är det också ett bra tillfälle för ”briefing”. Ibland är det lättare att diskutera

och få fram ett budskap i en grupp. Det kan handla om en förälder som ensam eller tillsam-

mans med sin partner eller mamma inte är mottaglig för goda råd. Vid dessa tillfällen kan

föräldrarna få råd utan att det tolkas som ett personligt påhopp. Dessutom kan andra föräldrar

komma med inlägg. Detta gör sjuksköterskans roll mindre auktoritär och institutionspräglad

och därmed blir mindre hotfull för individen.
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3.4 Diskussion

Det kan vara en svår tid för mannen då han kan bli föremål för projektioner från kvinnan32.

Hans plikt är att stå ut med kvinnan han älskar trots att hon ofta har förändrats drastiskt. Van-

ligtvis var männen exalterade och spända, men osäkerheten kunde spåras i att det överhuvud-

taget var få män som ville prata om sitt förhållande.

Bland de mer utåtriktade fäderna mellan tjugo och trettio, fanns en tendens till att könsrollerna

suddades ut. Par i denna ålder var ofta noga med att fördela ansvaret för uppgifter så rättvist

som möjligt t ex att byta blöja och tvätta, d v s de mest könsbundna sysslorna. Trots att de inte

alltid ansåg att det var roliga uppgifter såg paren det som en självklarhet att dela på ansvaret.

Matlagning, städning och inköp var sysslor som denna generation ansåg vara något man gjor-

de tillsammans om det var möjligt. Dessa män visade ofta sig vara mycket positivt inställda

till jämlikhet och såg ibland t o m med förakt på de som inte pysslade om och gullade med sitt

barn. Kvinnorna till dessa män betraktade jämlikhet som ett villkor för att skaffa barn.

Pappaledigheten värnade dock de flesta om, oavsett ålder (se bilaga ”vill vara pappaledig”, s

XIII). Många såg gärna att den var mycket längre, speciellt eftersom fäderna tyckte att de

missade den första härliga tiden och mister en kontakt till barnet som bara mamman annars

får. Det var många fäder som tyckte att de inte hade möjlighet att vara hemma och hjälpa till

så mycket som de velat, utan hade tvingats välja jobbet.

De flesta par ansåg från början att de inte hade full koll på hur partnern tänkte och kände i sin

nya situation. Det var dock många som när de lämnade enkäten sa till sjuksköterskorna att de

fått en tankeställare. Även om det kan tyckas vara självklara frågor så var det inga frågor de

funderat över tidigare. Det hade ibland inte ens slagit dem att man kunde tolka vardagen så

olika. Ibland hade de tagit saker för givet, vilket kunde leda till stora missförstånd. Kvinnorna

tenderade att tro att de inte tillfredsställde sin man sexuellt, vilket visade sig helt fel. De flesta

män tyckte att de fick precis vad de behövde. Männen var däremot sämre på romantik. Det

verkade inte som om männen tyckte att romantik egentligen var något väsentligt. Hälften av

kvinnorna önskade sig mer romantik och ansåg att männen inte uppfyllde detta krav.

                                                
32 Cullberg,  a.a., sid. 146.
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73,3% tyckte att de reagerade mest som förväntat efter barnets födsel och 9,5% att de reagerat

exakt som förväntat. 68,6% tyckte att deras partner reagerade mest som förväntat och 19% att

denna reagerat exakt som förväntat. Kanske är det så att partnern ibland känner en bättre än en

själv. Däremot fanns ingen märkbar skillnad mellan män och kvinnors reaktioner (bilaga s.

XIII). Det fanns inte heller något som tydde på att föräldrarnas reaktioner styrdes av hur stor

familj de kom ifrån. Det var tydligt att det fanns ett samband mellan hur mamman och pappan

reagerade när barnet föddes. Om den ena reagerat exakt som förväntat hade partnern ofta rea-

gerat likadant. (Tab.4, s. XVIII)

Trots att de flesta hade tyckt att det ibland varit en mycket påfrestande händelse i deras liv, så

svarade hela 76% (detta redan innan deras första barn fyllt ett år) att de ville ha fler barn. Det

var tydligen något många redan diskuterat.

90% tyckte att Mödravård och BVC hade gett dem ett bra stöd. De flesta (50,5%) uppgav att

de var mycket trygga i sin nya situation. Det är dock viktigt att poängtera att detta troligen

delvis är en försvarsmekanism, då det i gruppsamtalen efter en halvtimmes småprat fram att

det inte var så enkelt och tryggt som de först gett sken av. Det verkar som om det är lättare att

skriva på ett papper att man är trygg och intala sig detta, som en slags överlevnadsmanöver,

istället för att kryssa i  t ex både trygg och osäker på samma gång, vilket var det alternativ

som jag räknat med skulle utgöra majoriteten.33 Dessa misstankar om förnekelse och under-

tryckande av känslolivet bekräftas av psykologer och barnsjuksköterskor som tillfrågats.

                                                
33 Ibid., sid. 147.
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5. Avslutning

Det som denna undersökning visar kan uppfattas som självklara sociala fakta, i Durkheimsk

bemärkelse34. Men det kan också ses som en analys av vår föreställningsvärld. Är det som vi

tror eller är det annorlunda? Vad denna undersökning visat är främst att alla föräldrar går om-

kring med vissa föreställningar, liksom deras omvärld, om hur det är att vara småbarnsföräl-

der. Denna föreställning var ganska likartad i alla sociala grupper. Samhällets bild av hur för-

äldrar ska bete sig verkar ha stort inflytande på alla oavsett bakgrund. De bedöms utifrån det

de gemensamt representerar, nämligen småbarnsföräldraskap. Mannens roll i Sverige har för-

ändrats. Idag är de flesta pappor i Sverige måna om att få ta del av barnets uppväxt så mycket

som möjligt. Men samhället har fortfarande inte hunnit ifatt. Det är fortfarande svårt för pap-

por att försvara sin rätt till pappaledighet. Det är fortfarande yrkeslivet som bestämmer om det

finns möjlighet att ta ledigt eller inte. Svärföräldrarna var inte så farliga som förväntat. De

flesta verkade rent utav komma bra överens med sina svärföräldrar. En mycket positiv över-

raskning eftersom det florerar en myt om den elaka svärmodern.

Då föräldrarnas situation förväntas bli på ett sätt och blir något helt annat, kan det bli svårt att

tackla den nya situationen. Undersökningen har även visat på att många av de par som skaffar

barn idag har tänkt igenom saken noga. Det var inte många som blivit ofrivilligt gravida. Det

är naturligtvis även så att när t ex abort är tillgänglig så finns det möjlighet att utnyttja den

utvägen om situationen är dålig, t ex ekonomiskt eller relationsmässigt. Detta är naturligtvis

bra. Men det skapar även en ökad press på paret. Det bygger upp krav på att ett barn kräver en

perfekt tillvaro. Om dessa krav inte uppfylls kan föräldrarna känna skuld över att inte kunna

erbjuda sitt barn det bästa och den perfekta tillvaron kan ju aldrig uppnås.

Barn behöver kärlek. Om föräldrarna älskar varandra får barnet kärlek, i egenskap av att per

definition vara frukten av deras kärlek. När relationen knakar i fogarna är det viktigt för fa-

miljen öppna sig för diskussion och kommunikation. Att den ena parten tror sig veta att den

andra parten tycker om en viss behandling, hjälper inte mycket. Däremot om ena parten frågar

vad den andra tycker om är problemet löst. Det är tydligt att de par som kan kommunicera

genom att diskutera sin relation konstruktivt har ett försprång. Inte ens kärleken kan göra

människor till tankeläsare. Män och kvinnor förväntar sig fortfarande mycket olika av första

barnet vad gäller deras vardag.

                                                
34 Durkheim, Emile: Självmordet, 1993 Lund.
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Kompromissa är något föräldrar måste lära sig, liksom tålamod. Barn slutar inte skrika på

beställning. Ibland får man försumma sina egna önskningar till fördel för barnet. Om partnern

ibland uppfyller några av dessa önskningar kan det framstå som en dyrbar gåva och ge stabi-

litet till relationen. De allra flesta föräldrar hade en eller annan syssla som de ville att partnern

skulle ta hand om i hushållet, t ex tvättade så hade det varit underbart. Det fanns även mycket

som paret trodde de var överens om, inte minst vad gäller arbetsfördelningen. Flera föräldrar

har sagt att de genom enkäten tänkt igenom ”självklara” föreställningar, som egentligen inte

alls var självklara för partnern. Kvinnor kom på sig själv med att värna om sin kvinnoroll,

ibland t o m mer än deras man, detta även om de ibland anklagat mannen för att inte hjälpa

till. Så som denna undersökning varit upplagd har det mer och mer gått upp för mig att kärle-

ken i sig inte kan hålla ihop ett par. Det krävs en miljö som tillåter relationen att utvecklas till

ständigt nya nivåer. Därmed kan kärleken också ses som ett resultat av en delad vardag, istäl-

let för något luddigt och abstrakt. Att få ett barn tillsammans upplevs ofta vara den konkreta

kärleken per definition. Därför kan det i sin yttersta form upplevas vara enda sättet att utåt

bevisa sin kärlek till sin partner. å sätt och vis är det ett samhällsproblem, eftersom det finns

väldigt många föräldralösa eller övergivna barn som behöver ett tryggt hem att växa upp i.

Det är tveksamt hur långt samhället är berett att gå för att par ska kunna få ”egna” barn, d v s

deras biologiska barn. Denna uppsats avstår från att bege sig in i detta stora moraliska och

etiska dilemma, men det är värt en tanke. Är det mindre bevis för en kärleksrelation att adop-

tera än att föda? Knappast, enligt min egen mening. Däremot anser jag att denna undersök-

ning kan hjälpa utomstående som inte har barn, att förstå något om upplevelsen att föda sitt

första barn.

Första barnet var en stor händelse för alla inblandade. Parets hela relation till världen vänds

upp och ner. Alla deras föreställningar om föräldraskap prövas och det var alltid något som

inte var som förväntat. Andra människor upphör att se paret som två, istället blir de nu en fa-

milj, en grupp av tre individer som lever tillsammans och resten av sina liv kommer att ha en

relation till varandra varken de vill det eller ej. När den första chocken lagt sig efter tre måna-

der upptäcker föräldrarna ofta själv att de förändrats radikalt. Det går upp för dem att deras

prioriteringar och villkor är annorlunda. Deras umgänge har förändrats radikalt, likaså deras

intima stunder av sexualitet, lust och romantik på tu man hand. Familjemedlemmar dyker upp

som de inte träffat på åratal och vill hälsa på babyn. Arbetsfördelningen har inte alltid tagit sig

ut som de förväntat och önskat sig. Ambitiösa projekt som paret räknade med att klara av och

hinna med är lagda på is och får vänta. Utbildning, arbete, hus och bil har fått en annan inne-
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börd. Nu handlar det om att försörja sitt barn och ge barnet en trygg uppväxt. Det handlar inte

längre om en själv.
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I

1. Enkät till förstagångsföräldrar

Barnets ålder?___________

Ditt födelseår? År 19____

Kön
! Kvinna
! Man

Civilstånd
! Gift
! Sambo
! Särbo
! Hemma hos föräldrar el dyl.

Bor du i just nu…
! Hyresrätt.
! Bostadsrätt.
! Radhus.
! Villa eller hus.

Har du idag något jobb?
! Ja, fast anställning.
! Ja, projektanställning.
! Ja, långtidsvikariat (mer än ett år)
! Ja, korttidsvikariat (ett år eller mindre)
! Nej

Utbildning
! Grundskola
! Gymnasiet
! Högskola / Universitet

Inkomst per år? ____________

Nationalitet ___________

Föräldrarnas nationalitet
___________

Antal syskon? ____st.

Är dina föräldrar fortfarande tillsammans?
! Ja.
! Nej.

Partnerns födelseår? År 19___

Partnerns utbildning
! Grundskola
! Gymnasier
! Högskola / Universitet

Partnerns inkomst? _____________

Partnerns antal syskon? ____st.

Partnerns nationalitet ___________

Partnerns föräldrars nationalitet
___________

Har din partner idag något jobb?
! Ja, fast anställning.
! Ja, projektanställning.
! Ja, långtidsvikariat (mer än ett år)
! Ja, korttidsvikariat (ett år eller mindre)
! Nej

Är din partners föräldrar fortfarande
tillsammans?
! Ja.
! Nej.

Planerar ni att flytta nu när ni fått barn?
! Ja.
! Nej.

Har ni bil?
! Ja.
! Nej.

Påverkas din karriär av graviditet och
barn?
! Ja, väldigt mycket.
! Ja, ganska mycket.
! Ja, men bara lite grann.
! Nej.

Påverkas din partners karriär av graviditet
och barn?
! Ja, väldigt mycket.
! Ja, ganska mycket.
! Ja, men bara lite grann.
! Nej.



II

Vem står dig idag närmast?
! Partner
! Föräldrar (båda två)
! Mor
! Far
! Min partners föräldrar (båda två)
! Min partners mor
! Min partners far
! Syskon
! Annan

Vilken relation har du idag med dina
föräldrar?
! Mycket god.
! Ganska god.
! Varken särskilt bra eller dålig.
! Ganska dålig.
! Mycket dålig.

Bor du och dina föräldrar just nu
geografiskt nära varandra?
! Ja
! Nej

Tycker du att din och dina föräldrars
relation blivit bättre sedan barnet föddes?
! Ja, bättre.
! Oförändrad.
! Nej, sämre.

Vilken relation har du just nu med
din partners föräldrar?
! Mycket god.
! Ganska god.
! Varken särskilt bra eller dålig.
! Ganska dålig.
! Mycket dålig.

Bor du och din partners föräldrar just nu
geografiskt nära varandra?
! Ja.
! Nej.

Tycker du att din och din partners
föräldrars relation blivit bättre sedan
barnet föddes?
! Ja, bättre.
! Oförändrad.
! Nej, sämre.

Har du haft andra relationer i ditt liv (före
din nuvarande partner)?
! Väldigt många.
! Ganska många.
! Varken många eller få.
! Ganska få.
! Inga andra.

Tycker du att din och din partners kärlek
har förändrats sedan ni blev föräldrar?
! Ja.
! Nej.

Tycker du att din och din partners relation
förändrades när barnet föddes?
! Ja, bättre.
! Oförändrad.
! Nej.

Är din partner romantisk just nu?
! Ja, mycket.
! Ja, ganska.
! Nej.

Är romantik viktigt för dig just nu?
! Ja, väldigt viktigt.
! Ja, men inte mer än annat.
! Nej.

Hur ofta vill du bli romantiskt uppvaktad
just nu?
! Minst en gång i veckan.
! Minst varje månad.
! Minst var tredje månad.
! Minst var sjätte månad.
! Aldrig. Jag vill inte bli uppvaktad.

Uppfyller din partner just nu dina
önskningar om romantisk uppvaktning?
! Ja.
! Nej.



III

Var sex viktigt för dig före barnet föddes?
! Ja, väldigt viktigt.
! Ja, men inte mer än annat.
! Nej, inte särskilt.
! Nej, inte alls.

Var sex viktigt för din partner före barnet
föddes?
! Ja, väldigt viktigt.
! Ja, men inte mer än annat.
! Nej, inte särskilt.
! Nej, inte alls.

Hur ofta hade ni sex före barnet föddes?
! Tre el. flera gånger i veckan.
! Två gånger i veckan.
! En gång i veckan.
! Varannan vecka.
! En gång i månaden.
! Varannan månad eller mindre.
! Aldrig.

Hur ofta har ni sex just nu?
! Tre el. flera gånger i veckan.
! Två gånger i veckan.
! En gång i veckan.
! Varannan vecka.
! En gång i månaden.
! Varannan månad eller mindre.
! Aldrig.

Uppfyller din partner dina sexuella behov
just nu?
! Ja.
! Nej.

Tror du att du uppfyller din partners
sexuella behov just nu?
! Ja.
! Nej.

Har du mycket lust just nu?
! Ja, väldigt mycket.
! Ja, men inte mer än annars.
! Nej, inte särskilt.
! Nej, inte alls.

Har din partner mycket lust just nu?
! Ja, väldigt mycket.
! Ja, men inte mer än annars.
! Nej, inte särskilt.
! Nej, inte alls.

Hur ofta hade du lust före barnet föddes?
! Tre el. flera gånger i veckan.
! Två gånger i veckan.
! En gång i veckan.
! Varannan vecka.
! En gång i månaden.
! Varannan månad eller mindre.
! Aldrig.

Hur ofta har du lust just nu?
! Tre el. flera gånger i veckan.
! Två gånger i veckan.
! En gång i veckan.
! Varannan vecka.
! En gång i månaden.
! Varannan månad eller mindre.
! Aldrig.

Känns det som om din partner förstår din
lust just nu?
! Ja.
! Nej.

Känns det som om du förstår din partners
lust just nu?
! Ja.
! Nej.



IV

Vad skulle du vilja ha ansvar för i er
familj?
! Ekonomin / arbeta.
! Ekonomin / budget.
! Barnet / hygien.
! Barnet / leka.
! Städningen.
! Matlagningen.
! Tvätten.
! Inköpen.

Vad ansvarar du egentligen för i er familj?
! Ekonomin / arbeta.
! Ekonomin / budget.
! Barnet / hygien.
! Barnet / leka.
! Städningen.
! Matlagningen.
! Tvätten.
! Inköpen.

Vad skulle du vilja att din partner ansvarar
för i er familj?
! Ekonomin / arbeta.
! Ekonomin / budget.
! Barnet / hygien.
! Barnet / leka.
! Städningen.
! Matlagningen.
! Tvätten.
! Inköpen.

Vad ansvarar din partner egentligen för i
er familj just nu?
! Ekonomin / arbeta.
! Ekonomin / budget.
! Barnet / hygien.
! Barnet / leka.
! Städningen.
! Matlagningen.
! Tvätten.
! Inköpen.

Har ni diskuterat ansvarsfördelning?
! Ja, vi har diskuterat det.
! Vi har inte diskuterat det, men jag har

tänkt på ansvarsfördelning.
! Vi har inte diskuterat det och jag har

inte ens tänkt på ansvarsfördelning.

Är ni överens om hur ansvaret fördelas?
! Ja, helt överens.
! Ja, i stort sett överens.
! Nej, inte alls överens.

Hur fördelas ansvaret i er relation just nu?
! Kvinnor och män är bra på olika saker,

och de ska ha olika uppgifter.
! Eftersom vi vill och kan göra olika

saker, så blir det naturligt fördelat.
! Vi delar på ansvaret för alla uppgifter,

oavsett vad det gäller.

Har ni diskuterat dagis?
! Ja.
! Nej.

Är pappaledighet något ni funderat på att
utnyttja?
! Ja.
! Nej.

Vill du just nu att barnet ska gå på dagis
när den tiden kommer?
! Ja.
! Nej.

Vill din partner just nu att barnet ska gå på
dagis när den tiden kommer?
! Ja.
! Nej.



V

Hur ser din vänskapskrets ut just nu?
! Mycket stor.
! Ganska stor.
! Varken stor eller liten.
! Ganska liten.
! Mycket liten.

Hur ser din partners vänskapskrets ut just
nu?
! Mycket stor.
! Ganska stor.
! Varken stor eller liten.
! Ganska liten.
! Mycket liten.

Tycker du att dina vänner förstår er nya
situation som föräldrar?
! Ja.
! Nej.

Tycker du att din partners vänner förstår
er nya situation som föräldrar?
! Ja.
! Nej.

Har dina vänner barn?
! Ja, alla.
! Ja, de flesta men inte alla.
! Ja, några men inte alla.
! Ja, någon enstaka.
! Ingen.

Har din partners vänner barn?
! Ja, alla.
! Ja, de flesta men inte alla.
! Ja, några men inte alla.
! Ja, någon enstaka.
! Ingen.

Umgås ni med varandras vänner just nu?
! Ja, vi umgås allihopa.
! Jag umgås med min partners och mina

egna vänner, men min partner umgås
endast med sina vänner.

! Min partner umgås med både sina egna
och mina vänner, men jag umgås
endast med mina egna vänner.

! Jag umgås med mina vänner och min
partner med sina.

Går ni ut mycket med era vänner just nu?
! Ja.
! Nej.

Går ni ut lika mycket med vännerna som
före barnet föddes?
! Ja.
! Nej.

Har ert nöjesliv förändrats efter att barnet
föddes?
! Ja, mycket.
! Ja, lite.
! Nej.

Går ni ofta på bjudningar eller middag hos
vänner och bekanta just nu?
! Ja.
! Nej.

Går ni lika ofta på bjudningar eller
middagar som före barnet föddes?
! Ja.
! Nej.

Går på idag på lika många bjudningar
eller middagar som ni räknade med innan
barnet föddes?
! Ja.
! Nej.



VI

Tror du att din arbetsgivare har förståelse
för att din situation har förändrats?
! Ja.
! Nej.

Tror du att din partners arbetsgivare har
förståelse för att hans/hennes situation har
förändrats?
! Ja.
! Nej.

Reagerade du som du förväntat när ni fick
barn?
! Ja, exakt som jag förväntat.
! Ja, mest som jag förväntat.
! Nej, inte alls.

Reagerade din partner som du förväntat
när ni fick barn?
! Ja, exakt som jag förväntat.
! Ja, mest som jag förväntat.
! Nej, inte alls.

Vill du idag ha fler barn?
! Ja.
! Nej.
! Vet ej.

Vill din partner idag ha fler barn?
! Ja .
! Nej.
! Vet ej.

Hur stor är din egen familj?
! Mycket stor.
! Ganska stor.
! Varken stor eller liten.
! Ganska liten.
! Liten.

Hur stor är din partners familj?
! Mycket stor.
! Ganska stor.
! Varken stor eller liten.
! Ganska liten.
! Liten.

Tycker du att ni får det stöd ni behöver just
nu från din familj?
! Ja.
! Nej.

Tycker du att ni får det stöd ni behöver just
nu från din partners familj?
! Ja.
! Nej.

Är du trygg i din situation som nybliven
förälder?
! Mycket trygg.
! Ganska trygg.
! Både trygg och osäker på samma gång.
! Ganska osäker.
! Väldigt osäker.

Tror du att din partner är trygg som
nybliven förälder?
! Mycket trygg.
! Ganska trygg.
! Både trygg och osäker på samma gång.
! Ganska osäker.
! Väldigt osäker.

Tycker du att ni får det stöd och den hjälp
ni behöver av BVC (barnsjuksköterska,
läkare, psykolog, kurator o s v)?
! Ja.
! Nej.

Tack för ert deltagande!



VII

2. Frekvenstabeller

Barnets ålder

8 7,0 7,0 7,0
18 15,8 15,8 22,8
28 24,6 24,6 47,4
18 15,8 15,8 63,2
8 7,0 7,0 70,2
2 1,8 1,8 71,9
8 7,0 7,0 78,9
6 5,3 5,3 84,2
2 1,8 1,8 86,0

12 10,5 10,5 96,5
4 3,5 3,5 100,0

114 100,0 100,0

1 mån.
2 mån.
3 mån.
4 mån.
5 mån.
6 mån.
7 mån.
8 mån.
9 mån.
10 mån.
12 mån.
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

åldrar

6 5,3 5,3 5,3
24 21,1 21,1 26,3
50 43,9 43,9 70,2
23 20,2 20,2 90,4
7 6,1 6,1 96,5
4 3,5 3,5 100,0

114 100,0 100,0

upp till 25
25-28
29-32
33-36
37-40
41 eller äldre
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Föräldrarna tillsammans

68 59,6 61,8 61,8
37 32,5 33,6 95,5
4 3,5 3,6 99,1
1 ,9 ,9 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

Ja
Nej
änka
döda
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

inkomst

3 2,6 2,7 2,7
2 1,8 1,8 4,5
4 3,5 3,6 8,2

29 25,4 26,4 34,5
50 43,9 45,5 80,0
17 14,9 15,5 95,5
5 4,4 4,5 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

0
upp till 50000
50001-100000
100001-200000
200001-300000
över 300000
7
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



VIII

har bil

20 17,5 18,2 18,2
90 78,9 81,8 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Planer att flytta

37 32,5 34,6 34,6
70 61,4 65,4 100,0

107 93,9 100,0
7 6,1

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Kön

58 50,9 50,9 50,9
56 49,1 49,1 100,0

114 100,0 100,0

Kvinna
Man
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Civilstånd

68 59,6 60,2 60,2
44 38,6 38,9 99,1

1 ,9 ,9 100,0

113 99,1 100,0
1 ,9

114 100,0

Gift
Sambo
Hemma hos
föräldrar e.l dyl.
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resp. bor just nu i...

29 25,4 25,4 25,4
18 15,8 15,8 41,2
5 4,4 4,4 45,6

62 54,4 54,4 100,0
114 100,0 100,0

Hyresrätt
Bostadsrätt
Radhus
Villa el.hus
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Resp. arbete

92 80,7 80,7 80,7
4 3,5 3,5 84,2
1 ,9 ,9 85,1
2 1,8 1,8 86,8

15 13,2 13,2 100,0
114 100,0 100,0

Ja, fast anställning
Ja, projektanställning
Ja, långtidsvik.
Ja, korttidsvik.
Nej.
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



IX

Utbildningsnivå

5 4,4 4,4 4,4
63 55,3 55,3 59,6
46 40,4 40,4 100,0

114 100,0 100,0

Grundskola
Gymnasieskola
Högskola/Universitet
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Nationalitet

99 86,8 88,4 88,4
1 ,9 ,9 89,3
2 1,8 1,8 91,1
4 3,5 3,6 94,6
6 5,3 5,4 100,0

112 98,2 100,0
2 1,8

114 100,0

Svensk
Halvsvensk
Nordisk
Europeisk
Utomeuropeisk
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Antal syskon

10 8,8 8,8 8,8
51 44,7 44,7 53,5
28 24,6 24,6 78,1
12 10,5 10,5 88,6
9 7,9 7,9 96,5
3 2,6 2,6 99,1
1 ,9 ,9 100,0

114 100,0 100,0

0
1
2
3
4
5
13
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Partners arbete

95 83,3 83,3 83,3
1 ,9 ,9 84,2
2 1,8 1,8 86,0

16 14,0 14,0 100,0
114 100,0 100,0

Ja, fast anställning
Ja, projektanställning
Ja, korttidsvik.
Nej.
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Påverkas karriären av graviditet/barn

7 6,1 6,5 6,5
7 6,1 6,5 13,1

34 29,8 31,8 44,9
59 51,8 55,1 100,0

107 93,9 100,0
7 6,1

114 100,0

Ja, väldigt mycket
Ja, ganska mycket
Ja, men bara lite grann
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Påverkas partners karriär av graviditet/barn

8 7,0 7,5 7,5
14 12,3 13,1 20,6
20 17,5 18,7 39,3
65 57,0 60,7 100,0

107 93,9 100,0
7 6,1

114 100,0

Ja, väldigt mycket
Ja, ganska mycket
Ja, men bara lite grann
Nej.
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



X

Relation till föräldrar

73 64,0 68,9 68,9
21 18,4 19,8 88,7

8 7,0 7,5 96,2

3 2,6 2,8 99,1
1 ,9 ,9 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Mycket god
Ganska god
Varken särskilt
bra el. dålig
Ganska dålig
Mycket dålig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Föräldrar geografiskt nära

83 72,8 78,3 78,3
23 20,2 21,7 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Förändrad föräldrarelation sen barnet fötts

24 21,1 22,6 22,6
82 71,9 77,4 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, bättre
Oförändrad
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Relation till partners föräldrar

64 56,1 60,4 60,4
25 21,9 23,6 84,0

15 13,2 14,2 98,1

1 ,9 ,9 99,1
1 ,9 ,9 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Mycket god
Ganska god
Varken särskilt
bra el. dålig
Ganska dålig
Mycket dålig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Partners föräldrar geografiskt nära

78 68,4 73,6 73,6
28 24,6 26,4 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XI

Förändrad relation till partners föräldrar

15 13,2 14,2 14,2
88 77,2 83,0 97,2
3 2,6 2,8 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, bättre
Oförändrad
Nej, sämre
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Kärleken förändrats sedan barnet fötts

55 48,2 52,9 52,9
48 42,1 46,2 99,0

1 ,9 1,0 100,0
104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

Ja
Nej
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Relationen förändrad sedan barnets fötts

44 38,6 41,9 41,9
57 50,0 54,3 96,2
4 3,5 3,8 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Till det bättre
Oförändrad
Till det sämre
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Partner romantisk nu

11 9,6 10,4 10,4
44 38,6 41,5 51,9
51 44,7 48,1 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, mycket
Ja, ganska
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Romantik viktigt nu

20 17,5 18,9 18,9

68 59,6 64,2 83,0

18 15,8 17,0 100,0
106 93,0 100,0

8 7,0
114 100,0

Ja, väldigt viktigt
Ja, men inte
mer än annat
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XII

Romantisk uppvaktning

38 33,3 36,2 36,2
38 33,3 36,2 72,4
15 13,2 14,3 86,7
11 9,6 10,5 97,1
3 2,6 2,9 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Minst en gång i veckan
Minst varje månad
Minst var tredje månad
Minst var sjätte månad
Aldrig. Vill ej uppvaktas
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Partner uppfyller önskningar om romantisk uppvaktning

57 50,0 55,9 55,9
45 39,5 44,1 100,0

102 89,5 100,0
12 10,5

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

partner uppfyller krav om romantik

55 48,2 50,0 50,0
55 48,2 50,0 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Sex viktigt före barnet föddes

44 38,6 41,5 41,5

58 50,9 54,7 96,2

4 3,5 3,8 100,0
106 93,0 100,0

8 7,0
114 100,0

Ja, väldigt viktigt
Ja, men inte
mer än annat
Nej, inte särskilt
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Sex viktigt för partner före barnet föddes

46 40,4 43,4 43,4

51 44,7 48,1 91,5

9 7,9 8,5 100,0
106 93,0 100,0

8 7,0
114 100,0

Ja, väldigt viktigt
Ja, men inte
mer än annat
Nej, inte särskilt
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XIII

Sex före barnet föddes

21 18,4 20,2 20,2
22 19,3 21,2 41,3
23 20,2 22,1 63,5
22 19,3 21,2 84,6
11 9,6 10,6 95,2

5 4,4 4,8 100,0

104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

3 el. flera gånger i veckan
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
Varannan vecka
1 gång i månaden
Varannan månad
el.mindre
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Sex nu

3 2,6 2,9 2,9
7 6,1 6,7 9,5

15 13,2 14,3 23,8
16 14,0 15,2 39,0
16 14,0 15,2 54,3

21 18,4 20,0 74,3

27 23,7 25,7 100,0
105 92,1 100,0

9 7,9
114 100,0

3 el. flera gånger i veckan
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
Varannan vecka
1 gång i månaden
Varannan månad el.
mindre
Aldrig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

partner uppfyller sexuella behov

46 40,4 41,8 41,8
64 56,1 58,2 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Uppfyller partners sexuella behov

43 37,7 41,0 41,0
62 54,4 59,0 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Mycket lust

16 14,0 15,1 15,1

41 36,0 38,7 53,8

40 35,1 37,7 91,5
9 7,9 8,5 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, väldigt mycket
Ja, men inte mer
än annars
Nej, inte särskilt
 Nej, inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XIV

Partner mycket lust

19 16,7 17,9 17,9

44 38,6 41,5 59,4

33 28,9 31,1 90,6
10 8,8 9,4 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, väldigt mycket
Ja, men inte mer
än annars
Nej, inte särskilt
 Nej, inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Lust före barnet föddes

35 30,7 33,7 33,7
28 24,6 26,9 60,6
28 24,6 26,9 87,5
7 6,1 6,7 94,2
5 4,4 4,8 99,0

1 ,9 1,0 100,0

104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

3 el. flera gånger i veckan
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
Varannan vecka
1 gång i månaden
Varannan månad el.
mindre
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Lust nu

21 18,4 20,0 20,0
18 15,8 17,1 37,1
23 20,2 21,9 59,0
7 6,1 6,7 65,7

20 17,5 19,0 84,8

6 5,3 5,7 90,5

10 8,8 9,5 100,0
105 92,1 100,0

9 7,9
114 100,0

3 el. flera gånger i veckan
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
Varannan vecka
1 gång i månaden
Varannan månad el.
mindre
Aldrig
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

uppfyller partnerns behov

67 58,8 60,9 60,9
43 37,7 39,1 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

partner förstår lust

37 32,5 33,6 33,6
73 64,0 66,4 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XV

förstår partnerns lust

35 30,7 31,8 31,8
75 65,8 68,2 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Egen vänskapskrets

11 9,6 10,5 10,5
34 29,8 32,4 42,9
37 32,5 35,2 78,1
19 16,7 18,1 96,2
4 3,5 3,8 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Mycket stor
Ganska stor
Varken stor el. liten
ganska liten
Mycket liten
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Partners vänskapskrets

12 10,5 11,4 11,4
28 24,6 26,7 38,1
38 33,3 36,2 74,3
24 21,1 22,9 97,1
3 2,6 2,9 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Mycket stor
Ganska stor
Varken stor el. liten
ganska liten
Mycket liten
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

vänner förstår situation

15 13,2 13,6 13,6
95 83,3 86,4 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

partners vänner förstår situation

19 16,7 17,3 17,3
91 79,8 82,7 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

är ute mycket med vänner

100 87,7 90,9 90,9
10 8,8 9,1 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XVI

är ute med vänner som förr

86 75,4 78,2 78,2
24 21,1 21,8 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

ofta på bjudningar

59 51,8 53,6 53,6
51 44,7 46,4 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

lika mycket bjudningar

52 45,6 47,3 47,3
58 50,9 52,7 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

lika många bjudningar som beräknat

37 32,5 33,6 33,6
73 64,0 66,4 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Vänner har barn

4 3,5 3,8 3,8
38 33,3 35,8 39,6
39 34,2 36,8 76,4
22 19,3 20,8 97,2
3 2,6 2,8 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, alla
Ja, de flesta men inte alla
Ja, några men inte alla
Ja, någon enstaka
Ingen har barn
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XVII

Partners vänner har barn

9 7,9 8,5 8,5
27 23,7 25,5 34,0
42 36,8 39,6 73,6
20 17,5 18,9 92,5
8 7,0 7,5 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja, alla
Ja, de flesta men inte alla
Ja, några men inte alla
Ja, någon enstaka
Ingen har barn
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Umgänge

89 78,1 85,6 85,6

9 7,9 8,7 94,2

4 3,5 3,8 98,1

1 ,9 1,0 99,0

1 ,9 1,0 100,0
104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

Ja, vi umgås allihop
Mina egna och partners
vänner, min partner
med sina vänner
Min partner medsina
och mina vänner, jag
med mina vänner
Jag med mina vänner
partner med sina
Ingen eller knappt nån.
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Nöjeslivet förändrats

45 39,5 42,9 42,9
50 43,9 47,6 90,5
10 8,8 9,5 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Ja, mycket
Ja, lite
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Diskuterat ansvarsfördelning

62 54,4 59,0 59,0

18 15,8 17,1 76,2

25 21,9 23,8 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Ja, har diskuterat det
Har inte diskuterat
det, men tänkt på det
Inte diskuterat el.
enstänkt på det
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Överens ansvarsfördelning

36 31,6 34,6 34,6
57 50,0 54,8 89,4
11 9,6 10,6 100,0

104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

Ja, helt överens
Ja, i stort sett överens
Nej, inte alls överens
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



XVIII

Ansvarsfördelning

11 9,6 10,5 10,5

75 65,8 71,4 81,9

19 16,7 18,1 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Kvinnor och män är bra
på olika saker, ska ha
olika uppgift
Vill och kan göra olika
saker, naturligt fördelat
Delat ansvar för alla
uppgifter
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Diskuterat dagis

96 84,2 90,6 90,6
10 8,8 9,4 100,0

106 93,0 100,0
8 7,0

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

resp vill ha dagis

22 19,3 20,0 20,0
88 77,2 80,0 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

partner vill ha dagis

23 20,2 20,9 20,9
87 76,3 79,1 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

vill vara pappaledig

29 25,4 26,4 26,4
81 71,1 73,6 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

arbetsgivare förstår

24 21,1 21,8 21,8
86 75,4 78,2 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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partners arbetsgivare förstår

22 19,3 20,0 20,0
88 77,2 80,0 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Reaktion när resp. fick barn

10 8,8 9,5 9,5
77 67,5 73,3 82,9
18 15,8 17,1 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Ja, exakt som förväntat
Ja, mest som förväntat
Nej, inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Reaktion när partner fick barn

20 17,5 19,0 19,0
72 63,2 68,6 87,6
13 11,4 12,4 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Ja, exakt som förväntat
Ja, mest som förväntat
Nej, inte alls
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Resp. vill ha fler barn

79 69,3 76,0 76,0
9 7,9 8,7 84,6

16 14,0 15,4 100,0
104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

Ja
Nej
Vet ej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Partner vill ha fler barn

76 66,7 72,4 72,4
14 12,3 13,3 85,7
15 13,2 14,3 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Ja
Nej
Vet ej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Resp. familj

9 7,9 8,6 8,6
27 23,7 25,7 34,3
40 35,1 38,1 72,4
21 18,4 20,0 92,4
8 7,0 7,6 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Mycket stor
Ganska stor
Varken stor el.lite
Ganska liten
Liten
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Partnerns familj

8 7,0 7,6 7,6
26 22,8 24,8 32,4
43 37,7 41,0 73,3
20 17,5 19,0 92,4

8 7,0 7,6 100,0
105 92,1 100,0

9 7,9
114 100,0

Mycket stor
Ganska stor
Varken stor el.lite
Ganska liten
Liten
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Stöd från egen familj

90 78,9 86,5 86,5
14 12,3 13,5 100,0

104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Stöd från partners familj

91 79,8 87,5 87,5
13 11,4 12,5 100,0

104 91,2 100,0
10 8,8

114 100,0

Ja
Nej
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Trygg i sin situation

53 46,5 50,5 50,5
34 29,8 32,4 82,9

16 14,0 15,2 98,1

2 1,8 1,9 100,0
105 92,1 100,0

9 7,9
114 100,0

Mycket trygg
Ganska trygg
Både trygg och osäker
på samma gång
Ganska osäker
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Partner trygg i sin situation

52 45,6 49,5 49,5
41 36,0 39,0 88,6

12 10,5 11,4 100,0

105 92,1 100,0
9 7,9

114 100,0

Mycket trygg
Ganska trygg
Både trygg och osäker
på samma gång
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

BVC har gett stöd

11 9,6 10,0 10,0
99 86,8 90,0 100,0

110 96,5 100,0
4 3,5

114 100,0

nej
ja
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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3. Korstabeller

Tab. 1
Crosstab

2 2
3,5% 3,5%

1 2 1 4
1,8% 3,5% 1,8% 7,0%

1 6 1 8
1,8% 10,5% 1,8% 14,0%

4 13 21 4 1 43
7,0% 22,8% 36,8% 7,0% 1,8% 75,4%

4 16 24 11 2 57
7,0% 28,1% 42,1% 19,3% 3,5% 100,0%

3 2 1 6
6,0% 4,0% 2,0% 12,0%

1 4 3 1 1 10
2,0% 8,0% 6,0% 2,0% 2,0% 20,0%

1 9 2 12
2,0% 18,0% 4,0% 24,0%

2 6 7 5 1 1 22
4,0% 12,0% 14,0% 10,0% 2,0% 2,0% 44,0%

2 8 23 12 3 2 50
4,0% 16,0% 46,0% 24,0% 6,0% 4,0% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, väldigt mycket

Ja, ganska mycket

Ja, men bara lite grann

Nej.

Påverkas partners
karriär av graviditet/barn

Total

Ja, väldigt mycket

Ja, ganska mycket

Ja, men bara lite grann

Nej.

Påverkas partners
karriär av graviditet/barn

Total

Kön
Kvinna

Man

upp till 25 25-28 29-32 33-36 37-40 41 eller äldre
åldrar

Total

Chi-Square Tests

28,116a 12 ,005
26,210 12 ,010

1,010 1 ,315

57
13,663b 15 ,551
15,707 15 ,402

3,572 1 ,059

50

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Kön
Kvinna

Man

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,07.

a. 

21 cells (87,5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,24.

b. 

Tab. 2
Sex viktigt före barnet föddes * Sex viktigt för partner före barnet föddes Crosstabulation

32 11 1 44
30,2% 10,4% ,9% 41,5%

14 40 4 58

13,2% 37,7% 3,8% 54,7%

4 4
3,8% 3,8%

46 51 9 106
43,4% 48,1% 8,5% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total

Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, väldigt viktigt

Ja, men inte
mer än annat

Nej, inte särskilt

Sex viktigt
före barnet
föddes

Total

Ja, väldigt
viktigt

Ja, men inte
mer än annat

Nej, inte
särskilt

Sex viktigt för partner före barnet föddes

Total
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Chi-Square Tests

69,095a 4 ,000
46,453 4 ,000

33,558 1 ,000

106

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,34.

a. 

Tab.3
Ansvarsfördelning * Överens ansvarsfördelning Crosstabulation

1 5 4 10

1,0% 4,9% 3,9% 9,7%

27 43 5 75

26,2% 41,7% 4,9% 72,8%

8 9 1 18
7,8% 8,7% 1,0% 17,5%

36 57 10 103
35,0% 55,3% 9,7% 100,0%

Count

% of Total

Count
% of Total

Count
% of Total
Count
% of Total

Kvinnor och män är bra
på olika saker, ska ha
olika uppgift
Vill och kan göra olika
saker, naturligt fördelat

Delat ansvar för alla
uppgifter

Ansvarsfördelning

Total

Ja, helt
överens

Ja, i stort
sett överens

Nej, inte alls
överens

Överens ansvarsfördelning

Total

Chi-Square Tests

12,953a 4 ,012
9,592 4 ,048

6,017 1 ,014

103

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,97.

a. 

Ansvarsfördelning

Delat ansvar för all
Vill och kan göra ol

Kvinnor och män är b

C
ou

nt

50

40

30

20

10

0

Överens ansvarsförde

Ja, helt överens

Ja, i stort sett öve

rens

Nej, inte alls övere

ns
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Tab.4
Reaktion när partner fick barn * Reaktion när resp. fick barn Crosstabulation

8 11 1 20
7,6% 10,5% 1,0% 19,0%

2 63 7 72
1,9% 60,0% 6,7% 68,6%

3 10 13
2,9% 9,5% 12,4%

10 77 18 105
9,5% 73,3% 17,1% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion när
partner fick
barn

Total

Ja, exakt som
förväntat

Ja, mest som
förväntat Nej, inte alls

Reaktion när resp. fick barn

Total

Chi-Square Tests

62,681a 4 ,000
46,641 4 ,000

35,878 1 ,000

105

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,24.

a. 

Tab.5
Förstår resp. parterns lust * Förstår partnern resp. lust Crosstabulation

66 10 76
63,5% 9,6% 73,1%

8 20 28
7,7% 19,2% 26,9%

74 30 104
71,2% 28,8% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja

Nej

Förstår resp.
parterns lust

Total

Ja Nej

Förstår partnern resp.
lust

Total

Chi-Square Tests

33,849b 1 ,000
31,070 1 ,000
32,271 1 ,000

,000 ,000

33,524 1 ,000

104

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
8,08.

b. 
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Tab. 6

Barnets ålder

12,010,08,06,04,02,0

Barnets ålder
Fr

eq
ue

nc
y

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 3,02  
Mean = 4,8

N = 114,00

Fig. 11
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Fig.12

Ålder

40,037,535,032,530,027,525,022,5

Ålder

KÖN:         1   Kvinna

Fr
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y

20

10

0

Std. Dev = 3,76  
Mean = 29,8

N = 58,00

Fig. 13
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45,0
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Ålder

KÖN:         2   Man

Fr
eq
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nc

y

30

20
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0

Std. Dev = 5,43  
Mean = 32,2

N = 56,00

Tab. 14
Reaktion när partner fick barn * Partnerns familj Crosstabulation

2 7 5 6 20
1,9% 6,7% 4,8% 5,7% 19,0%

3 15 35 11 8 72
2,9% 14,3% 33,3% 10,5% 7,6% 68,6%

3 4 3 3 13
2,9% 3,8% 2,9% 2,9% 12,4%

8 26 43 20 8 105
7,6% 24,8% 41,0% 19,0% 7,6% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion när
partner fick
barn

Total

Mycket stor Ganska stor
Varken

stor el.lite Ganska liten Liten

Partnerns familj

Total
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Chi-Square Tests

15,700a 8 ,047
16,927 8 ,031

,168 1 ,682

105

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,99.

a. 

Tab. 15
Reaktion när partner fick barn * Partnerns familj Crosstabulation

1 3 4 8
1,8% 5,3% 7,0% 14,0%

1 7 20 7 5 40
1,8% 12,3% 35,1% 12,3% 8,8% 70,2%

1 3 2 3 9
1,8% 5,3% 3,5% 5,3% 15,8%

3 13 22 14 5 57
5,3% 22,8% 38,6% 24,6% 8,8% 100,0%

1 4 5 2 12
2,1% 8,3% 10,4% 4,2% 25,0%

2 8 15 4 3 32
4,2% 16,7% 31,3% 8,3% 6,3% 66,7%

2 1 1 4
4,2% 2,1% 2,1% 8,3%

5 13 21 6 3 48
10,4% 27,1% 43,8% 12,5% 6,3% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion när
partner fick
barn

Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion när
partner fick
barn

Total

Kön
Kvinna

Man

Mycket stor Ganska stor
Varken

stor el.lite Ganska liten Liten

Partnerns familj

Total

Chi-Square Tests

14,037a 8 ,081
17,749 8 ,023

,067 1 ,796

57
9,402b 8 ,310
8,051 8 ,428

,531 1 ,466

48

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Kön
Kvinna

Man

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,42.

a. 

12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,25.

b. 

Tab. 16
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Reaktion när resp. fick barn * Resp. familj Crosstabulation

1 1 1 3
1,8% 1,8% 1,8% 5,3%

1 10 18 10 2 41
1,8% 17,5% 31,6% 17,5% 3,5% 71,9%

2 6 4 1 13
3,5% 10,5% 7,0% 1,8% 22,8%

4 17 23 11 2 57
7,0% 29,8% 40,4% 19,3% 3,5% 100,0%

2 2 3 7
4,2% 4,2% 6,3% 14,6%

4 7 13 7 5 36
8,3% 14,6% 27,1% 14,6% 10,4% 75,0%

1 1 2 1 5
2,1% 2,1% 4,2% 2,1% 10,4%

5 10 17 10 6 48
10,4% 20,8% 35,4% 20,8% 12,5% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion
när resp.
fick barn

Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion
när resp.
fick barn

Total

Kön
Kvinna

Man

Mycket stor Ganska stor
Varken

stor el.lite Ganska liten Liten

Resp. familj

Total

Chi-Square Tests

10,341a 8 ,242
10,229 8 ,249

1,410 1 ,235

57
5,410b 8 ,713
7,525 8 ,481

,227 1 ,634

48

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Kön
Kvinna

Man

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,11.

a. 

12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,52.

b. 

Tab. 17
Reaktion när resp. fick barn * Resp. familj Crosstabulation

1 3 3 3 10
1,0% 2,9% 2,9% 2,9% 9,5%

5 17 31 17 7 77
4,8% 16,2% 29,5% 16,2% 6,7% 73,3%

3 7 6 1 1 18
2,9% 6,7% 5,7% 1,0% 1,0% 17,1%

9 27 40 21 8 105
8,6% 25,7% 38,1% 20,0% 7,6% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

Ja, exakt som förväntat

Ja, mest som förväntat

Nej, inte alls

Reaktion
när resp.
fick barn

Total

Mycket stor Ganska stor
Varken

stor el.lite Ganska liten Liten

Resp. familj

Total
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Chi-Square Tests

7,470a 8 ,487
8,517 8 ,385

1,797 1 ,180

105

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,76.

a. 
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4. Flervalsfrågor

Tab. 1

Group $A1  Önskat ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ÖNKANSVA      50     12,4     50,5
Ekonomi/Budget                           A1            47     11,6     47,5
Barnet/Hygien                            A2            56     13,9     56,6
Barnet/leka                              A3            72     17,8     72,7
Städningen                               A4            34      8,4     34,3
Matlagningen                             A5            48     11,9     48,5
Tvätten                                  A6            44     10,9     44,4
Inköp                                    A7            53     13,1     53,5
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      404    100,0    408,1

15 missing cases;  99 valid cases

Tab. 2

Group $A2  Egentligt ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ANSVAR        54     11,1     52,4
Ekonomi/Budget                           B1            47      9,6     45,6
Barnet/Hygien                            B2            64     13,1     62,1
Barnet/leka                              B3            67     13,7     65,0
Städningen                               B4            69     14,1     67,0
Matlagningen                             B5            60     12,3     58,3
Tvätten                                  B6            65     13,3     63,1
Inköp                                    B7            62     12,7     60,2
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      488    100,0    473,8

11 missing cases;  103 valid cases
_

Tab.3
Group $A3  Önskar partern ansvarar för
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ÖNKPASV       57     13,2     57,0
Ekonomi/Budget                           C1            48     11,1     48,0
Barnet/Hygien                            C2            56     13,0     56,0
Barnet/leka                              C3            55     12,8     55,0
Städningen                               C4            60     13,9     60,0
Matlagningen                             C5            54     12,5     54,0
Tvätten                                  C6            51     11,8     51,0
Inköp                                    C7            50     11,6     50,0
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      431    100,0    431,0

14 missing cases;  100 valid cases
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Tab. 4
Group $A4  Partnerns egentliga ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           PAANSVAR      58     12,9     56,9
Ekonomi/Budget                           D1            52     11,6     51,0
Barnet/Hygien                            D2            61     13,6     59,8
Barnet/leka                              D3            66     14,7     64,7
Städning                                 D4            48     10,7     47,1
Matlagningen                             D5            51     11,4     50,0
Tvätten                                  D6            56     12,5     54,9
Inköp                                    D7            57     12,7     55,9
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      449    100,0    440,2

12 missing cases;  102 valid cases

Tab.5

KÖN:         1   Kvinna

Group $A1  Önskat ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ÖNKANSVA      13      5,9     25,0
Ekonomi/Budget                           A1            24     10,8     46,2
Barnet/Hygien                            A2            42     18,9     80,8
Barnet/leka                              A3            38     17,1     73,1
Städningen                               A4            19      8,6     36,5
Matlagningen                             A5            28     12,6     53,8
Tvätten                                  A6            29     13,1     55,8
Inköp                                    A7            29     13,1     55,8
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      222    100,0    426,9
6 missing cases;  52 valid cases

Tab. 6
KÖN:         1   Kvinna
Group $A2  Egentligt ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ANSVAR        15      4,7     26,8
Ekonomi/Budget                           B1            24      7,5     42,9
Barnet/Hygien                            B2            52     16,4     92,9
Barnet/leka                              B3            45     14,2     80,4
Städningen                               B4            47     14,8     83,9
Matlagningen                             B5            43     13,5     76,8
Tvätten                                  B6            52     16,4     92,9
Inköp                                    B7            40     12,6     71,4
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      318    100,0    567,9

2 missing cases;  56 valid cases

Tab. 7

KÖN:         1   Kvinna

Group $A3  Önskar partern ansvarar för
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     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ÖNKPASV       43     18,2     79,6
Ekonomi/Budget                           C1            31     13,1     57,4
Barnet/Hygien                            C2            22      9,3     40,7
Barnet/leka                              C3            32     13,6     59,3
Städningen                               C4            34     14,4     63,0
Matlagningen                             C5            26     11,0     48,1
Tvätten                                  C6            21      8,9     38,9
Inköp                                    C7            27     11,4     50,0
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      236    100,0    437,0

4 missing cases;  54 valid cases

Tab.8
KÖN:         1   Kvinna

Group $A4  Partnerns egentliga ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           PAANSVAR      53     26,0     96,4
Ekonomi/Budget                           D1            33     16,2     60,0
Barnet/Hygien                            D2            19      9,3     34,5
Barnet/leka                              D3            30     14,7     54,5
Städning                                 D4            14      6,9     25,5
Matlagningen                             D5            17      8,3     30,9
Tvätten                                  D6            15      7,4     27,3
Inköp                                    D7            23     11,3     41,8
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      204    100,0    370,9
3 missing cases;  55 valid cases

Tab. 9
KÖN:         2   Man

Group $A1  Önskat ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ÖNKANSVA      37     20,3     78,7
Ekonomi/Budget                           A1            23     12,6     48,9
Barnet/Hygien                            A2            14      7,7     29,8
Barnet/leka                              A3            34     18,7     72,3
Städningen                               A4            15      8,2     31,9
Matlagningen                             A5            20     11,0     42,6
Tvätten                                  A6            15      8,2     31,9
Inköp                                    A7            24     13,2     51,1
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      182    100,0    387,2

9 missing cases;  47 valid cases

Tab. 10
KÖN:         2   Man

Group $A2  Egentligt ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of



XXXIII

Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ANSVAR        39     22,9     83,0
Ekonomi/Budget                           B1            23     13,5     48,9
Barnet/Hygien                            B2            12      7,1     25,5
Barnet/leka                              B3            22     12,9     46,8
Städningen                               B4            22     12,9     46,8
Matlagningen                             B5            17     10,0     36,2
Tvätten                                  B6            13      7,6     27,7
Inköp                                    B7            22     12,9     46,8
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      170    100,0    361,7

9 missing cases;  47 valid cases

Tab.11
KÖN:         2   Man

Group $A3  Önskar partern ansvarar för
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           ÖNKPASV       14      7,2     30,4
Ekonomi/Budget                           C1            17      8,7     37,0
Barnet/Hygien                            C2            34     17,4     73,9
Barnet/leka                              C3            23     11,8     50,0
Städningen                               C4            26     13,3     56,5
Matlagningen                             C5            28     14,4     60,9
Tvätten                                  C6            30     15,4     65,2
Inköp                                    C7            23     11,8     50,0
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      195    100,0    423,9

10 missing cases;  46 valid cases

Tab.12

KÖN:         2   Man
Group $A4  Partnerns egentliga ansvar
     (Value tabulated = 1)

                                                             Pct of  Pct of
Dichotomy label                          Name       Count  Responses  Cases

Ekonomi/Arbeta                           PAANSVAR       5      2,0     10,6
Ekonomi/Budget                           D1            19      7,8     40,4
Barnet/Hygien                            D2            42     17,1     89,4
Barnet/leka                              D3            36     14,7     76,6
Städning                                 D4            34     13,9     72,3
Matlagningen                             D5            34     13,9     72,3
Tvätten                                  D6            41     16,7     87,2
Inköp                                    D7            34     13,9     72,3
                                                  -------    -----    -----
                                 Total responses      245    100,0    521,3

9 missing cases;  47 valid cases


