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                  Abstract 
 

Min undersökning rör kvinnans syn på den könade arbetsdelningen i hemmen. 

Studier visar att kvinnor fortfarande till viss del fokuserar på interna relationer i 

familjen. Det visar sig också att det fortfarande är kvinnan som har det största 

ansvaret för hemmet, de tycks ha en förmåga att underlätta för familjen. Hur ser 

då dessa kvinnor på den könade arbetsdelningen i hemmet när de förväntas 

fungera som heltidsarbetande samtidigt som de är mammor med all som det 

innebär.  

 

Uppsatsens syfte är att få en inblick i hur några sammanboende kvinnor med 

barn boende i Bengtsfors kommun upplever den könade arbetsdelningen i 

hemmen. Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod och baseras på 

djupintervjuer. De teorier som används i uppsatsen är Anthony Giddens (1984) 

struktureringsteori, Erving Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv, Talcott 

Parsons och Bales teori (2007) om familjestrukturer, Pierre Bourdieau (1994) 

teori om habitus och kapital samt Tora Fribergs (1990) forskning om kvinnors 

vardag, arbete, liv, och anpassningsstrategier. Undersökningen visar bland annat 

att kvinnor och män i stor utsträckning fortfarande utför hushållssysslor efter 

könsbundna mönster. 

 

 

 

Nyckelord: Könad arbetsdelning, parförhållande, anpassning, roller, kontroll. 
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1. Inledning 

 

Kvinnor är den kategorin av de båda könen som har genomlevt de största förändringarna som 

sträcker sig från att vara hemmafru till att vara yrkesverksam. Utifrån min egen situation som 

kretsar kring studier, arbete samt familj med små barn väcktes mitt intresse för kvinnors syn 

på den könade arbetsdelningen i hemmen.  

 

Vid en första sökning på Internet kom jag i kontakt med en debattartikel publicerad i Dagens 

Nyheter (2008) med rubriken Vi kan inte bortse från jämställdhetens baksida som fångade 

min uppmärksamhet. Bakom artikeln står ett stort forskarteam som presenterar en omfattande 

undersökning i vilken de beskriver att jämställdheten trots allt verkar ha ett pris. 

Undersökningen är bedriven av forskare från Mittuniversitetet samt Umeå universitet. 

Internationella enkätstudier visar utifrån deras undersökning på resultat där parförhållande i 

Norden inkluderande Sverige visar på mer oenighet kring hushållsarbetets fördelning mellan 

sammanboende och större svårigheter att skapa balans mellan arbete och familjeliv, än 

sammanboende i delar av Kontinentaleuropa. Forskarna menar att orsaken till viss del kan 

ligga i att det i Norden finns en ”klyfta” eller ”spänning” mellan ett starkt jämställdhetsideal 

och den arbetsdelning som är den faktiska (DN, 2008). 

 

Utifrån mina egna tankar kring könad arbetsdelning och med lyhördhet från omgivningens 

åsikter i frågan har intresset vuxit med tiden. Sociologin som ämne har bidragit med en 

spegling av samhället och en fördjupad syn på orsaker till vissa mönster och förutsättningar 

för hur den könade arbetsdelningen i hemmen ser ut i samhället i dag. För mig förefaller det 

då naturligt att utifrån de intervjuade kvinnornas vardag spåra deras syn på den könade 

arbetsdelningen i hemmen och analysera dem med hjälp av sociologiska teorier så som 

Anthony Giddens (1984) struktureringsteori, Erving Goffmans (2006) dramaturgiska 

perspektiv, Talcott Parsons och Bales (2007) teori om familjestrukturer, Pierre Bourdieus 

(1994) teori om habitus och kapital samt Tora Fribergs (1990) forskning om kring kvinnors 

vardag. Analysen syftar till att nå ett djup i förklaringen till synen på den könade 

arbetsdelningen i hemmen.  

 

 

1.1 Bakgrund 
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Kvinnorörelsen växte sig stark under 60-talet och med det ökade uppmärksamheten kring 

kvinnofrågor och jämställdhet. Kvinnans roll i samhället har förändrats till att innehålla en 

bredd av betydelsefulla roller så som mamma, sambo, arbetskamrat mm.  

 

För att återgå till hemmafruarnas tid under tidigt 1900 tal så kan det konstateras att kvinnans 

fokus närmast uteslutande låg på de interna relationerna i familjen där det även i vissa fall 

kunde ingå avlönat arbete i mindre skala.  Kvinnorna skötte i huvudsak hemmet och familjen 

och för mig ter sig detta liv något lugnare och mer harmoniskt i jämförelse med hur vi lever i 

dag. Forskare menar att livet som hemmafru medför andra nackdelar i form av asymmetriska 

beroenderelationer i parrelationen där kvinnan beskrivs hamna underordnad mannen (SOU 

1997:138, s.56). De menar att vi i Sverige och Norden har en tendens att leva kvar i 

könsbundna roller.  

 

Tora Friberg (1990) beskriver att kvinnor har en tendens att lägga upp anpassningsstrategier 

för att i möjligaste mån underlätta för familjen (s.129). Kvinnan fokuserar fortfarande till viss 

del på interna relationer i familjen visar studier. Det visar sig att det fortfarande är kvinnan 

som har det största ansvaret för hemmet. Dessa spår från historien fram till i dag har resulterat 

i de könsfrågor som vi i dag diskuterar. Hur ser kvinnorna på den könade arbetsdelningen där 

de förväntas fungera som heltidsarbetande samtidigt som de är mammor med all den 

problematik och tusen krav som det innebär. Undersökningen har genomförts i Bengtsfors 

kommun som för övrigt kan beskrivas som en mindre bruksort i Dalsland.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med undersökningen är således att få en inblick i hur några kvinnor som lever i 

parrelationer boende i Bengtsfors kommun upplever den könade arbetsdelningen i hemmen. 

Begrepp som kommer att diskuteras i detta sammanhang är arbetsdelning, roller, rutiner, 

kontroll och anpassning. Dessa kommer att sättas i relation till åtta kvinnors syn på den 

könade arbetsdelningen i deras parrelation. Mitt syfte har således mynnat ut i nedanstående 

frågeställning: 

 

Vilken syn har dessa åtta kvinnor som lever i parrelationer, boende i Bengtsfors kommun, på 

den könade arbetsdelningen i hemmen? 
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2. Tidigare forskning  

 

Forskningen som presenteras i detta kapitel berör främst jämställdhet mellan könen där arbete, 

familjeliv och kön samt maktaspekter berörs, dessa kommer att bilda kärnan i detta avsnitt. 

Avsikten med detta kapitel är dels att belysa tidigare forskning på området dels att i analysen 

göra återkopplingar till delar av den forskning som här presenterats. Forskningen på området 

visar sig vara omfattande. Frågan är aktuell och ligger som jag tidigare uttryckt i tiden. Det 

finns således mycket material att tillgå. Genom DN kom jag tidigt i kontakt med den artikel 

som jag tidigare i inledningen beskrivit. I undersökningen som debatteras i DN har bland 

annat Mikael Nordenmark deltagit, han har även skrivit boken Arbetsliv, familjeliv och kön 

som behandlas nedan. Ulla Björnberg och Anna-Karin Kollind har båda medverkat i SOU 

utredningar och presenteras nedan följda av Göran Ahrne och Christine Roman som även de 

forskat i ämnet. 

 

2.1 Familj, makt och jämställdhet 

 

I den statliga rapporten Familj, makt och jämställdhet (1997) har Ulla Björnberg och Anna-

Karin Kollind författat artikeln Lojalitet, tid och pengar: Hur kvinnor och män argumenterar 

om jämställdhet i familjer. Ulla Björnberg är professor och Anna-Karin Kollind är docent i 

sociologi. Båda är verksamma på sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Syftet 

med deras studie uppges vara att konkretisera de tre teoretiska kategorierna lojalitet, tid och 

pengar som de således valt att ta fasta på, samt att problematisera begreppet jämställdhet. 

Frågor de ställer sig är t.ex. Vad betyder jämställdhet i konkreta samspelssituationer? Är 

jämställdhet ett mål och hur uppfattar i så fall kvinnor respektive män detta i sin vardagliga 

samvaro? De ställer sig också frågan om familjen är källan till kvinnans maktlöshet. Det 

framkommer av Björnberg och Kollinds studie att i åtminstone tre av de intervjuade 

familjerna var kvinnorna underordnade sina män, om man som de beskriver ”med det menar 

att de lägger ned mer tid och ansvar på barn och hushållsarbete” (SOU 1997:138, s.56). Det 

visar sig att trots hög utbildningsnivå och höga befattningar i arbetslivet gör kvinnan 

huvuddelen av hemarbetet. Även männen i dessa familjer utför de hushållsarbetena på mera 

avgränsade och något ovillkorliga ansvarsområden beskriver Björnberg och Kollind. Viktiga 

faktorer som framkommer i undersökningen pekar på vikten av utrymme för egen tid då 
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känslan av att ha tillgång till egen tid är dyrbar. Här framstår även vikten av att kunna fatta 

såväl gemensamma som självständiga beslut om tid samt arbetsdelningen i parförhållandet. 

 

Göran Ahrne och Christine Roman (1997) är författare till rapporten SOU 1997:139, Hemmet 

barnen och makten Förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapporten föreligger 

projektet ”Ekonomisk makt i familjen” och behandlar fördelning mellan kvinnor och män i 

svenska familjer. Frågor de ställer sig är bland annat, hur fördelningen ser ut, hur stora är 

variationerna, finns det dominerande mönster mellan kvinnor och män (SOU 1997:139.s.18). 

De undersöker fördelningen av förvärvsarbete i form av heltid respektive deltidsarbete samt 

vem av mannen och kvinnan som tar ut föräldraledigt. Intresset ligger även i att se hur 

fördelningen av hushållsarbetet och omsorg om barnen ser ut. Resultatet visar bl.a. på att 

kvinnorna är de som lägger störst del av sin icke avlönade tid på hemarbete och familjen. Det 

visar sig även att många av kvinnorna har gått ner i tid för att orka med både familj och 

arbete. En stor anledning är också att få mer tid för barnen.   

 

2.2 Arbetsliv familjeliv och kön 

 

Mikael Nordenmark (2004), docent i sociologi vid Umeå universitet har skrivit boken 

Arbetsliv, familjeliv och kön. Syftet med undersökningen är bland annat ”att fördjupa 

kunskapen om och förståelsen för ojämställdhet och jämställdhet mellan könen. I centrum står 

det obetalda arbetet i hemmet och det betalda arbetet på den reguljära arbetsmarknaden” (s. 

14). Nordenmark beskriver i sin bok att trots alla ideal om jämställda parrelationer så är 

realiteten ännu en ojämlik fördelning av ansvaret för bland annat hushållsarbetet. Han menar 

vidare att ”trots att kvinnor minskat sin hushållsarbetstid och att män ökat sin något, är det 

fortfarande kvinnorna som utför merparten av hushållsarbetet” (Ibid. s. 27). Det visar sig 

också i hans studie att kvinnorna ägnar långt mycket mera tid i jämförelse med männen, ända 

upp till femtio procent mera på obetalt arbete i hemmet. Dessutom framkommer att mäns tid 

för hushållssysslor inte berörs nämnvärt av familjesituation. Däremot visar kvinnorna öka sin 

tidsåtgång när det gäller hushållssysslor vid sammanboende eller sammanboende med barn 

där engagemanget för obetalt hushållsarbete är som störst. Nordenmark beskriver att sysslor 

som barntillsyn, inköp av mat, matlagning, disk, städ och tvätt i huvudsak utförs av kvinnor. 

Av dessa arbetsuppgifter visar sig tvätt vara den mest könssegregerade hushållssysslan. 

Nordenmark menar att om dessa kan ses som typiska kvinnosysslor så kan typiska karlgöra 
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vara att utföra mindre reparationer, underhållsarbete t.ex. tvätta bilen och rensa avlopp mm (s. 

28).  

  

3. Metod 

 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av min undersökning där 

jag i olika avsnitt beskriver mitt val av kvalitativ metod, utformning av intervjufrågor, 

inbjudan till medverkan, urval samt etiska överväganden.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Undersökningen har genomförts med kvalitativ metod. Intresset ligger alltså i att ta reda på 

vad en grupp kvinnor som lever i en parrelation har för syn på den könade arbetsdelningen i 

hemmet. Genom att ställa mig frågan; vad vill jag veta, så kan detta vara vägledande för valet 

av kvalitativ eller kvantitativ metod. Om frågeställningen rör hur ofta, hur många eller hur 

vanligt så kan en kvantitativ ansats vara att föredra. Vill man däremot veta något som gäller 

att förstå ett mönster så är ett kvalitativt sätt det bästa (Trost, 2005 s. 14).  

 

Min bedömning är att det för min studie är den kvalitativa ansatsen som är mest lämpad för att 

kunna nå kärnan och en djupare förståelse på ett sätt som en kvantitativ metod inte ger samma 

utrymme för. Enkätundersökningar blir dessutom opersonliga utan möjlighet att läsa in 

kroppsspråk. Genom att använda mig av bandspelare under intervjuerna kommer jag att kunna 

återge intervjuerna i sin helhet. Nackdelen med bandspelare kan vara att den intervjuade kan 

känna obehag för att bli inspelad och då blir hämmad (Ibid. s. 54). Genom att mina 

respondenter har fått välja om de vill vara hemma eller i ett lånat rum på Utvecklingscentrum 

i Bengtsfors har min förhoppning varit att de intervjuade ska känna sig mer bekväma med 

intervjusituationen.  Min bedömning är att intervjuerna förflutit på ett lugnt sätt och ingen av 

respondenterna verkar ha upplevt något större obehag av t.ex. bandspelaren. 
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3.2 Intervjuguide 

 

För att komma åt respondenternas syn på den könade arbetsdelningen har jag genom de 

ställda frågorna till mina respondenter operationaliserat frågorna, alltså försökt precisera mina 

frågor med förhoppning att få fram de skillnader som råder för att sedan komma med 

följdfrågor. Åtta djupintervjuer har alltså ägt rum med en intervjuguide tillhands av den 

strukturerade intervjuformen under bandinspelning. 

  

 Denna intervjuform strävar något åt det strukturerade hållet men genom att ordningsföljden 

på frågorna i intervjuguiden ibland har brutits då det varit läge att inta annan följd frångår den 

på vissa punkter det mera strukturerade tillvägagångssättet. Genom struktur blir det lättare att 

genom något strukturerade frågor analysera respondenternas svar (Tufte, 2003 s. 97). Detta 

tillvägagångssätt bidrar även med att kunna tolka in individens kroppsspråk samt hela 

situationen i arbetet. 

 

3.3 Urval 

 

För att nå målgruppen kontaktades Vanja Johansson som är områdeschef för barnomsorgen i 

Bengtsfors kommun. Efter att ha berättat om min undersökning för Vanja gav hon sitt 

samtycke till att dela ut inbjudan till de olika förskolorna på orten. Personalen på förskolorna 

har i sin tur delat ut inbjudan till föräldrarna. Via mail och telefon har jag sedan fått svar från 

intressenter som vill delta i undersökningen. På inbjudan finns all information med om 

tillvägagångssätt, studiens syfte (vad jag vill uppnå med studien) samt att de som medverkar 

behandlas anonymt. Det framgår även av inbjudan att det är de som har 2-3 barn och lever 

med barnens far som är intressanta för min studie. Efter att ha mottagit intresseanmälningarna 

från dem som kunde tänka sig att delta i intervjun kom då urvalet, de som anmält sitt intresse 

stämde väl överens med vad jag poängterat vara viktigt för studien i form av heltidsarbete, 

barn och sammanlevande med barnens far. 

Jag har velat nå en så god spridning som möjligt för att öka chanserna till ett gott underlag att 

utgå ifrån. Jag kan poängtera att utbildningsnivå slumpmässigt var väl fördelade bland dem 

som anmält sitt intresse, ålder och antal barn har fått slumpa sig något då jag kan konstatera 

att anmälningslistan inte har varit alltför lång. Jag har med andra ord inte kunnat välja och 

vraka. Jag har lutat mig mot ett bekvämlighetsurval som handlar om att man tar vad man 

finner eller kan få. Bekvämlighetsurval handlar om att nå sin målgrupp genom att sätta upp 
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anslag på lämpliga ställen, sätta ut annonser i tidningen eller fråga personer som står i samma 

kö på snabbköpet t.ex. (Trost 2005 s.120). Mitt sätt har varit att lämna ut inbjudan till 

”mammor” via dagis på orten. Storlek bestående av åtta respondenter är kopplat till den krassa 

verkligheten då det för det första inte gått särskilt lättvindigt att locka människor till att delta 

samt att uppsatsarbetet även är tidsbegränsat. Min bedömning är således att åtta respondenter 

är rimligt utifrån angiven tid samt tillgång till respondenter. 

  

3.4 Etiska överväganden 

 

Utgångspunkten för de etiska övervägandena jag gjort är att respondenterna har rätt till sin 

integritet och sin egen värdighet. Utifrån det har jag inledningsvis varit tydlig med att 

redogöra för att respondenten får avstå från att svara på frågor, att tystnadsplikt råder och att 

allt material hålls i säkert förvar samt att respondenten är fullständigt anonym genom hela 

arbetet, inga namn nämns som kan kopplas till personen i fråga (Trost 2005 s.104) . 

 

4. Teorier 

 

Nedan kommer jag att presentera de valda teorierna vilka kommer att fungera som 

vetenskapliga verktyg i syfte att förstå och belysa det empiriska materialet och nå ett djup i 

förståelsen av frågeställningen. Teorierna kommer att tillämpas i den analytiska delen med 

avsikt att belysa kvinnornas strategier, strukturer och samband utifrån arbetsdelningen i 

hemmen. Jag vill även tydligt poängtera att anledningen till mitt breda val av teorier är att 

kunna belysa och förstå frågeställningen från flera håll utifrån de begrepp som är centrala för 

undersökningen det vill säga arbetsdelning, kontroll, rutiner, roller samt anpassning. Jag har 

valt att använda mig av Anthony Giddens (1984) struktureringsteori, Erving Goffmans (2006) 

dramaturgiska perspektiv, Talcott Parsons och Bales (2007) teori om familjestrukturer, Pierre 

Bourdieus (1994) teori om habitus och kapital samt en teori av Tora Friberg (1990) som 

forskat kring kvinnors vardag. Genom att analysera kvinnornas verklighet utifrån dessa 

teoretiker avser jag att nå ett djup i förklaringen till vissa mönster som ligger till grund för 

synen på den könade arbetsdelningen i hemmen. 

 

Giddens (1984) struktureringsteori grundar sig på människans förmåga att kunna styra och 

reflektera över sina handlingar. Genom att applicera en del av denna teori i den analytiska 
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delen vill jag nå en insikt i hur kvinnorna genom de strukturer de lever i skapar sig en 

hanterbar vardag i form av rutiner och kontroll samt sätta detta i samband med det Giddens 

menar handlar om strategier för att nå en stabil vardag. 

 

Goffman (2006) menar att individer intar olika roller i samhället och att människan i hög grad 

bestäms av situationen. Genom användandet av Goffmans dramaturgiska perspektiv vill jag 

försöka få insikt i de roller vi intar och agerar utifrån när det gäller arbetsdelningen i ett 

parförhållande. 

  

Parson och Bales teori (2007) kring familjestrukturer utgår ifrån ett biologiskt perspektiv där 

mannen och kvinnan utifrån sina respektive fysiska och psykologiska förutsättningar anses 

lämpade för olika uppgifter och således kompletterar varandra i familjelivet. Jag är medveten 

om att teorin starkt kritiserats och utifrån det vill jag poängtera att användningen av denna 

även ligger i intresset från min sida att se om det finns utrymme för Parson och Bales teori i 

våra dagar. 

 

Genom min användning av Bourdieu (1994) har jag för avsikt att applicera hans begrepp 

habitus och kapital i undersökningen. Dessa begrepp är relevanta då jag i analyskapitlet 

kommer att använda dessa för att närma mig utbildningens betydelse för arbetsfördelningen 

bland de olika grupper kvinnorna representerar. 

  

Genom att använda mig av Fribergs (1990) forskning om kvinnors vardag och de olika 

livsformer som finns med i hennes undersökning vill jag dels kunna identifiera och dels 

urskilja mina respondenter i förhållande till dessa kvinnors olika anpassningsstrategier. 

 

4.1 Antony Giddens Struktureringsteori, struktur och handling  

 

Antony Giddens (1984) struktureringsteori kan i grova drag beskrivas som ett perspektiv där 

aktören, det vill säga individen i samklang med samhällets egen struktur utgör grunden för 

teorin. I detta synsätt ses individen kapabel att förändra samtidigt som de sociala normerna 

påverkar individens handlande. Med strukturer menar Giddens de ogripbara mönster och 

koder som bestämmer vårt agerande i sociala miljöer. Giddens menar också att strukturer är 

inlärda beteenden som växer fram hos individer över tid, det är alltså inget medfött beteende. 

Detta tar vi med oss genom socialisation menar Giddens (s. 5-34).  
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En del i dessa strukturer upprätthålls genom rutiner. Det är intressant utifrån min 

frågeställning kring kvinnans syn på den könade arbetsdelningen, hur hon upplever sin 

förmåga att just kunna styra i parförhållandet genom rutiner. Individer innehar dock inte total 

valfrihet utan dessa strukturer innebär både begränsningar och möjlighet till sociala 

handlingar. Kvinnorna i detta avseende upprättar rutiner i hemmet för att få en balans att lita 

på och genom det skapa en kontroll som ger trygghet i ett mönster som känns igen och skapar 

harmoni i livet. Det kan vara en påfallande förklaring till vad det kan komma att betyda i 

frågan kring könsfördelningen mellan man och kvinna i form av att bygga upp strukturer 

kring rutiner och utifrån det också kontrollera sin vardag i hemmet (Giddens, 1984, s. 60.ff).  

 

Kvinnor i karriärlivsformen menar Friberg ställer högre krav på jämn fördelad arbetsbörda i 

hemmet mellan man och kvinna och upprättar detta genom kontroll och rutiner i vardagen. 

Giddens menar att det praktiska medvetna består av minnen och kunskaper som individen har 

tillgång till och använder sig av i det dagliga livet. Detta bidrar till hur vi använder kunskapen 

på ett praktiskt sätt för att hantera situationer i vardagen. Dessa kunskaper bidrar i sin tur till 

hur vi strukturerar det vardagliga samspelet till andra individer och medmänniskor (1984, 

Introduction. xxiii). I samklang med undersökningen blir det då intressant att ta reda på hur i 

frågan om hur utbildning bidrar till ett bredare synsätt på kvinnors möjligheter att styra över 

sitt liv och då också över arbetsfördelningen i hemmet som innebär en jämlikare 

könsfördelning i parförhållandena. 

 

4.2 Erving Goffman ur ett dramaturgiskt perspektiv 

 

Goffman (2006) menar att man intar olika roller i den samhälleliga strukturen samt att 

människan i hög grad bestäms utifrån situationen som styrs av de individer som finns i 

samhället. Omgivningens reaktioner och bemötande får konsekvenser för den upplevda 

situationen där individen utifrån handlingen tolkar omgivningens signaler personligt och 

utifrån ett individuellt plan (s.23). 

 

I Goffmans bok ”Jaget och maskerna” beskrivs dessa strukturer i samhället likt en teater med 

publik och rollgestalter. Utifrån detta kan man se att individer i samhället utgör publiken, nära 

bekanta som arbetskamrater och familjemedlemmar till rollgestalter som i min studie utgörs 

av de kvinnliga respondenterna i undersökningen. 
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Goffmans teori blir intressant då han genom sin teoribildning kring de samhälleliga 

strukturerna som liknas vid en teaterföreställning menar att det finns en viss förutsägbarhet 

och en förväntan från publiken att agera och fungera på ett visst sätt eftersom han menar att 

det till viss del är publiken i kombination med andra medaktörer som styr handlandet ”Jag har 

tidigare påpekat att när en individ framträder inför andra kommer hans handlingar att påverka 

den definitionen av situationen som de kommer fram till” (Ibid. s.15). Goffman beskriver 

vidare det som kanske är allra viktigast att skådespelaren eller rollaktören visar upp sig för 

andra skådespelare i form av diktade gestalter. Han menar att den roll som individen spelar är 

anpassad till de roller som de andra individerna spelar, dessa utgör samtidigt det som 

framställs som publiken (Ibid. s.9).  

  

För att anknyta rollgestalten och publiken till arbetsfördelningen i hemmet skulle man kunna 

säga att kvinnan i sin rollgestalt utifrån publiken förhåller sig till vissa oskrivna och outtalade 

regler om hur en kvinna förväntas vara, t.ex. en god mor som sätter barnen framför sig själv 

när det gäller behov det vill säga en slags färdig rollgestaltning som förknippas med allt vad 

det innebär att vara kvinna, mor, yrkesarbetande osv. Goffman menar att det djupare sett 

handlar om hur vi bygger upp och befäster våra jag - identiteter i denna process (Ibid.s.215). 

Min tolkning utifrån Goffman är att publikens reaktioner och bemötande får konsekvenser för 

den upplevda situationen där individen och då kvinnan i detta fall, utifrån handlingen tolkar 

publikens signaler och omedvetet anpassar sig till ”rätt sätt” att agera t.ex. att prioritera 

hemmet och barnen framför sig själv. Andra prioriteringar skulle kunna leda till motstridiga 

effekter från publiken och medaktörer i publiken beroende på vilken tillhörighet kvinnan 

befinner sig i. Tillhör hon arbetarklassen och ingår i det som Tora Friberg benämner 

lönearbetslivsformen så kan det betyda att hon får motstridiga reaktioner från sin nära 

omgivning om hon väljer att prioritera likt en kvinna i t.ex. karriärlivsformen där arbete 

utanför hemmet prioriteras i stor utsträckning.  

 

4.3 Talcott Parson & Bales familjestrukturer 

 

Parsons och Bales (2007) teori om familjestrukturer blir här intressant då man kan härleda 

kvinnans, som han menar förmåga att vända sin energi in mot familjen och värna om de 

interna relationerna inom familjen (s.165). Denna rollfördelning i kärnfamiljen sågs som 

typisk i 50-talets USA. Bilden av mannen som familjeförsörjare och hustrun som hemmafru 
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beskrivs utifrån expressiva och instrumentella roller. Den roll som kvinnan innehar håller 

samman familjen och inriktar sig inåt mot kärnan som ses täcka familjemedlemmars behov 

vad gäller känslomässiga behov där också medling mellan medlemmarna ses ingå. Den 

instrumentella rollen riktar sig utåt när det gäller familjens kontakter utanför hemmet samt 

täcker dess materiella behov. Vidare ansåg Parson och Bales att skälet till att kvinnan hamnar 

inom den expressiva rollen är kopplad till den rent biologiska förklaringen utifrån att hon 

föder barn (Ibid. s.45.ff.). Det Parson och Bales talar om när det gäller könsroller förefaller 

vara av en rent komplementär form där man och kvinna kompletterar varandra i sin 

arbetsdelning. Män är rent biologiskt skapta för tyngre göromål än kvinnor och det kan 

förklara arbetsdelningen i parrelationer till viss del då kvinnor helt enkelt fysiskt inte orkar 

genomföra vissa arbetsmoment. När det gäller könsfördelningen i hemmet är det intressant att 

i samband med Parsons teori utifrån en biologisk förankring kring uppdelningen mellan man 

och kvinna hitta en förklaring när det gäller anpassning. Parson och Bales teori kring 

familjestrukturer blir här intressant då man kan härleda kvinnans som han menar förmåga att 

just vända sin energi in mot familjen och värna om de interna relationerna som då menas vara 

i familjen. Detta teoretiska perspektiv skulle kunna belysa och förklara de bitar av 

ansvarsområden som till viss del anses som mer könsbundna. Till grund för den 

komplementära könsuppdelningen utifrån Parson och Bales ligger i idén om manligt och 

kvinnligt en uppdelning i som en naturlig förklaring av rent biologiska skillnader där modern 

automatiskt går in i en omvårdande och omsorgsgivande roll i sin relation till barnen och 

anpassar sig utifrån deras behov (Ibid. s. 80). Det synes som arbetsfördelningen mellan man 

och kvinna tas för givet med förklaring till denna biologiska förankring till moderna 

förhållande gentemot barnen. Friberg (1990) menar att kvinnor kan uppleva sig ha större 

arbetsbörda i hemmet där även ansvaret för barnen till största delen upplevs ligga på kvinnans 

område (s. 288). Hon framhäver dock att upplevelsen av arbetsbörda varierar beroende på 

vilken livsform kvinnan befinner sig i. 

  

Friberg menar också att det finns gemensamma förhållanden mellan livsformerna och ett 

gemensamt drag är att de vill känna sig säkra på att barnen har det bra (s. 275,f). Parson, 

Bales teori är således intressant då vi kan se en viss stereotyp av det vi kan härleda till hans 

teori utifrån anpassning ur en biologisk synvinkel när det gäller kvinnan. 
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Parson och Bales teori kring familjen kan alltså förklara arbetsfördelning ur ett biologiskt 

synsätt till viss del. Det är dock inte att förglömma att Parson och Bales teori blivit hårt 

kritiserad. Christine Roman (2004) tar upp en del av den kritik som riktas mot teorin. Flera 

menar att den kärnfamilj i 40-talets USA som Parson och Bales bygger sin teori på inte 

stämde överens med verkligheten då många kvinnor faktiskt förvärvsarbetade. Vidare 

kritiseras de för att enbart se till samhällets fördel när de beskriver hemmafrurollen. 

Feministerna menar att det för kvinnan är allt annat än gynnsamt att endast finnas till för 

familjen och hemmet. De menar att detta föder mansdominans och kvinnor hamnar i en 

situation underordnad mannen. Detta menar Ann Oakley i praktiken kommer att betyda att 

familjen förtrycker kvinnan till fördel för männen och barnen. Vidare menar feministiska 

forskare att i den komplementära formen mellan man och kvinna som Parson och Bales 

beskriver innebär ”asymmetriska beroenderelationer” mellan makarna (s. 53). 

  

4.4 Pierre Bourdieu Habitus och kapital 

 

Bourdieu (1994) är känd för sin teori om distinktion som handlar om hur man identifierar sig 

själv utifrån en viss samhällsklass, hur man uttrycker detta samt hur man skapar sig sätt för att 

skilja sig från andra klasser. Bourdieu använder i sin teori begrepp som habitus, fält, kapital 

och klass i syfte att beskriva hur den sociala verkligheten skapas och fungerar. I Bourdieus 

teori består samhället av olika fält där agenter i form av individer och institutioner fungerar 

och kämpar mot varandra över vem som dominerar fältet. Strävan efter maktpositioner 

motiverar dem som tar del i tävlingar på något av fälten. Makt kommer med status som man 

på olika sätt uppvisar i vardagslivet. Individen visar sin status och tillhörighet genom att t ex 

välja vad han/hon köper och konsumerar, genom sitt utseende och umgänge samt val av 

fritidsaktiviteter (s.251). Genom att uppvisa att man är en vinnare försvarar man samtidigt sin 

dominerande position. Enligt Bourdieu ser man samhällets maktstrukturer i alla kulturella 

företeelser och praxis. Man uttrycker denna praxis med hjälp av smak. Med begreppet fält 

menar Bourdieu den sociala arenan där agenter kämpar över fältets dominering och resurser 

(Ibid. s.287.f). Agenter använder resurser som de redan har. De resurserna Bourdieu kallar 

kapital. Kapitalen kan vara ekonomiska, kulturella eller sociala. Alltid strävar agenter efter 

kapitalet som har mest värde i det speciella fältet de fungerar för tillfället. Agenter på fältet 

kan vara individer eller institutioner och tillsammans konstituerar de ett system av sociala 

positioner. Kapitalet kan liknas vid t.ex. utbildning, pengar, kontakter, släktskap, prestige eller 

vad som är respekterat på fältet och det som blir intressant i den här undersökningen är då 
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utbildningens betydelse. Kapitalet delas inte jämt mellan sociala grupper utan det har en 

tendens att samla till grupperna som redan är kapitalstarka. Grupperna har egna attityder och 

levnadssätt som styr vilka kapital gruppen vill samla på sig. Attityder och levnadssätt utgör 

habitus. Habitus innebär sättet hur man förstår sin tillhörighet i någon grupp genom att också 

skilja den gruppen från någon annan grupp. Habitus menar Bourdieau är ett verktyg för att 

skapa sig en uppfattning om sig själv och andra människor. Utifrån sin egen habitus skapar 

man skillnader och distanserar sig till andra klasser. Smak är en viktig del av habitus. Man 

förmedlar sin egen position genom sin smak och samtidigt skiljer man sig från andra (Ibid. s. 

303) En individs habitus formas till stor del av uppväxt och utbildning. Habitus förklarar hur 

individers stil och praxis reflekterar sin klass kutymer, gruppen delar likadana levnadsvillkor 

och omfattar ofta gemensamt habitus (Ibid. s. 298).  

 

4.5 Tora Friberg Kvinnors vardag 

 

Tora Friberg (1990) har forskat bland annat kring kvinnor och kvinnors vardag. Hon har 

genomfört en omfattande undersökning kring kvinnors arbete och liv. Syftet beskrivs vara att 

finna ett adekvat sätt att beskriva kvinnors olika sätt att leva, som Friberg menar ”att gå utöver 

dikotomin kvinna/man utan att underskatta dess betydelse men ändå förfina analysen av 

kvinnors skilda livssammanhang” (s. 1990). Mer precist beskrivet inriktar sig studien på att 

identifiera särskiljande sätt att organisera vardagen mot bakgrunden av olika särpräglande 

förhållningssätt till dels hemarbete dels förvärvsarbete samt den fria tiden. I grunden menar 

Friberg det tidsgeografiska synsättet vardagens organisation och teorier kring kvinnliga 

strategier med att diskutera mansdominans och kvinnlig underordning (Ibid. s.15). Friberg 

beskriver också hur hennes studie så småningom utvecklade en arbetshypotes nämligen att 

kvinnor i skilda livsformer utvecklar särpräglade strategier där det existerar gemensamma 

drag. Här menar Friberg att underfrågan framkommer, hur dessa strategier påverkas av att 

kvinnorna tillhör det underordnade könet. Fribergs undersökning är indelad i två delar som 

dels befinner sig på en makronivå där det görs en generell beskrivning och analys av hur 

arbetsmarknaden ser ut efter hur det är organiserat efter kön. Den del som rör mikronivå riktar 

sig till kvinnornas egna resurser förmåga och vilja att styra över sin egen situation. I stort 

menar Friberg att kvinnor lägger upp anpassningsstrategier för att på möjligaste mån 

underlätta för familjen. Kvinnors förutsättningar gestaltar sig med dels en roll i arbetslivet 

samt en roll som mamma, maka, sambo. Det krävs enligt Friberg att kvinnans handlande ofta 
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präglas av anpassningsstrategier för att kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt (Ibid. 

s. 17).  

 

Friberg delar upp kvinnors förutsättningar efter tre grunddrag nämligen karriärlivsformen, 

mellanlivsformen samt lönearbetslivsformen. I den förstnämnda av grunddrag menar Friberg 

att kvinnorna här är välutbildade samt ställer karriären i fokus, de försöker därefter anpassa 

familjelivet efter detta. De vill varken avstå från karriär eller familj samt ställer ofta oerhört 

stora krav på sina barns utveckling. Mellanlivsformens kvinnor delar sig enligt Friberg lika 

mellan arbete och familj. De går t.ex. ner på halvtid när barnen är små och väntar tills barnen 

blivit större med att självförverkliga sig inom arbetslivet, dessa kvinnor menar Friberg har 

ofta en god utbildning i botten. Lönearbetslivsformen utgör sig av kvinnor som går till jobbet 

för att få lön. De har ofta en kort utbildning samt en låg position på arbetsmarknaden.  

Denna kategori kvinnor kan gott tänka sig att arbeta deltid eller helt prioritera hemmet och 

familjen. Arbetet fyller oftast en viktig roll och det är lönen (Ibid. s.151.). Ett genomgående 

drag i de organisatoriska stöttestenarna menar Friberg är att kvinnor oavsett livsform vill 

känna sig säkra på att barnen har det bra, har svårt att få tiden att räcka till samt orka med de 

sysslor som ska göras i hemmet (Ibid. s.276.). 
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5. Resultat och analys 

 

Arbetsdelning, kontroll, rutiner, roller, samt anpassning kommer att sättas i relation till åtta 

kvinnors syn på könsfördelningen i form av arbetet i en parrelation.  

Begreppet arbetsdelning kommer att diskuteras utifrån Parson och Bales (2007) 

familjestrukturer ur ett biologiskt perspektiv.  

Rutiner kommer att diskuteras och belysas utifrån Anthony Giddens (1984) 

struktureringsteori struktur och handling. 

 Kontroll kommer att diskuteras och belysas utifrån Anthony Giddens (1984) 

struktureringsteori struktur och handling. 

Roller kommer att diskuteras utifrån Erving Goffmans (2006) dramaturgiska perspektiv. 

Anpassning kommer att belysas och diskuteras utifrån Parson och Bales (2007) 

familjestruktur med en biologisk förankring. 

Tora Friberg (1990) kommer att finns med genom diskussionen utifrån de olika livsformer 

som hon beskriver i sin forskning. Även Pierre Bourdieus (1994) teori finns med på ett 

övergripande sätt då habitus och klass berör flera avsnitt. 

Att ha i åtanke: Respondenterna som intervjuas är i texten nedan benämnda enligt system R1 

till R8 och kan återfinnas nedan som bilaga 2 i en utförligare beskrivning.  

Respondenternas svar beskrivs för övrigt i texten med kursiv stil. 

 

Nedanstående respondenter ingår i min undersökning och kan beskrivas på följande 

sätt. 

 

Respondent 1  

42 år, gymnasium, gift, tre barn 3, 6 och 9 år gamla, bor i villa, 20 år i heltidstjänst, 

maskinoperatör, skift 

Respondent 2 

39 år, grundskola, gift, fyra barn 5, 11, 13 och 16 år gamla, bor i villa, 8 år i heltidstjänst  

köksbiträde, dagtid 

Respondent 3 

35 år, grundskola, sambo, tre barn 5, 8 och 13 år gamla, bor i villa, 3 år i heltidstjänst och 

arbetar på lantgård, arbetar dagtid 

Respondent 4 
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34 år, högskola, gift, två barn, 3 och 5 år gamla, bor i villa, 11 år i heltidstjänst som 

förskolelärare, arbetar dagtid 

Respondent 5 

30 år, högskola, gift, två barn 4 och 6 år gamla, bor på gård, 2 år i heltidstjänst som 

ekonomiskt ansvarig, arbetar dagtid 

Respondent 6 

34 år, högskola, gift, två barn 4 och 7 år gamla, bor i radhus  

10 år i heltidstjänst som förskolelärare, arbetar dagtid 

Respondent 7 

31 år, gymnasium, gift, fyra barn 2, 7, 10 och 12 år gamla, bor i villa  

10 år i heltidstjänst som undersköterska, arbetar skift 

Respondent 8 

29 år, gymnasium, sambo, två barn 2 och 4 år gamla, bor i villa 

1 år i heltidstjänst som barnskötare, arbetar dagtid 

 

5.1 Arbetsdelning 

 

Fördelningen av hushållssysslor mellan man och kvinna har genom tiderna förändrats från att 

näst intill uteslutande ha tillhört kvinnans domäner till att under senare tid bli mer jämt 

fördelade mellan sammanboende par. Friberg (1990) beskriver tre olika livsformer, 

lönearbetarlivsformen där kvinnan har låg utbildning och låg position på arbetsmarknaden. I 

mellanlivsformen försöker kvinnan balansera familjeliv och arbetslivet. I karriärlivsformen är 

det karriären inom arbetet som styr familjelivet (s. 13). 

 

När det gäller arbetsdelningen i hemmet kan man utifrån Parson och Bales (2007) biologiska 

förankring till uppdelningen mellan man och kvinna se tendenser till mönster. Detta teoretiska 

perspektiv skulle kunna belysa och förklara de bitar av ansvarsområden som till viss del anses 

fungera som mer könsbundna.  

Samtliga respondenter besvarade frågan om vilka ansvarsområden de har i hemmet. R8 som 

befinner sig i mellanlivsformen och två barn svarar så här: Ja jag brukar sköta mat, disk, 

städning och tvätten och allt annat som hör ett hem till.  

Genom respondenternas svar kan vi se att kvinnan ses ta större delen av hushållssysslorna 

medan mannen uppges uträtta sysslor som är knutna till underhåll och reparationer av bil samt 

hus t.ex. mm. Så är det hos R7 som befinner sig i mellanlivsformen och har fyra barn: Min 



 20 

man tar hand om utesysslor som snöskottning, bilen, gräsklippning och sådant som ska fixas 

på huset. 

 

Dessa stereotypa svar kan kopplas till Parson och Bales (2007) teori som hävdar att kvinnan 

är svagare rent fysiskt än vad mannen är. Utifrån detta faktum står kvinnan inför kroppsliga 

begränsningar när det gäller vissa arbetsmoment i hemmet som t.ex. däckbyte och 

renoveringar av huset. Det finns dock begränsningar för vad denna syn med biologisk 

förklaring kan säga oss då vi även kan se tendenser till att sysslor som rent fysiskt skulle 

kunna utföras av kvinnan t.ex. gräsklippning oftast utförs av mannen i parförhållandet. Dessa 

arbetsuppgifter kan i stället ses som förankrade i en mera socialt konstruerade könsroller, där 

förväntas mannen helt enkelt utföra dessa sysslor. Samtliga av respondenterna har svarat att 

mannen ansvarar för utesysslor i form av gräsklippning, underhåll av bil samt hus och 

snöskottning. Här går att dra paralleller till Nordenmark (2004) som beskriver att sysslor som 

barntillsyn, inköp av mat, matlagning, disk, städ och tvätt i huvudsak utförs av kvinnor. Av 

dessa arbetsuppgifter visar sig tvätt vara den mest könssegregerade hushållssysslan. 

Nordenmark menar att om dessa hushållsarbeten kan ses som typiska kvinnosysslor så kan 

typiska karlgöra vara att utföra mindre reparationer, underhållsarbete t.ex. tvätta bilen och 

rensa avlopp mm (s. 28).  

 

När vi kommer till vilka arbetsområden som delas av båda i parförhållandet kan vi se att det 

skiljer sig i familjer där kvinnan har högre utbildning. Här delas ofta arbetssysslorna mera 

jämt mellan kvinnan och mannen i större utsträckning än där kvinnan har låg utbildning. R6 

som befinner sig i karriärlivsformen och har två barn har svarat: Vi delar på matlagning 

städning och disk, ja det är väl det man kan säga, min man är väl lite toffel så han brukar 

underlätta för mig säger han och då har han gjort något utöver det vanliga t.ex. städat i 

någon garderob eller varit på soptippen. En gång hade han torkat av alla lampor i hela huset 

och undrade om jag såg något särskilt när jag kom hem, det gjorde jag inte så han blev nog 

lite ledsen. Här kan en medvetenhet kring könsfördelningen urskönjas i respondentens svar, 

mannen städar för att underlätta för sin andra hälft i parförhållandet som då representerar 

kvinnan. En lättare och positivare tongång kring resonemanget framkommer även då 

respondenten skämtsamt beskriver sin man som toffel. En mycket tyngre och mera hopplös 

känsla kring arbetsfördelningen i parförhållandet uppges av de med lägre utbildning. R3 som 

befinner sig i lönelivsformen: Jag gör nog nästan allt förutom matlagningen ibland. Tvätten 
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är jag helt ensam om förutom att lägga smutstvätten i tvättkorgen (ironiskt skratt). Men disk, 

städ, tvätt hamnar allt som oftast på min lott. 

 

Utifrån Bourdieu (1994)  skulle man kunna förstå den skillnad som visar sig ur kvinnornas 

svar. Här framträder en markant skillnad mellan kvinnorna i de olika livsformerna som 

indikerar att kvinnorna i lönelivsformen känner att de håller i de flesta bitarna när det gäller 

hushållssysslorna, kvinnorna i de andra livsformerna är mera jämnt fördelade i sina 

parförhållande när det gäller arbetsdelningen. Habitus menar Bourdieu (1994) förklarar hur 

individers stil och praxis reflekterar sin klass kutymer, gruppen delar likadana levnadsvillkor 

och omfattar ofta gemensamt habitus (s. 298).  Med dessa grundfundament vill jag mena att 

paralleller framträder till en viss identifiering till de egna klasserna där arbetarklassen som 

lönelivsformens kvinnor tillhör både har åsikter med sig från sin barndoms fostran, samt vad 

som är acceptabelt utifrån sin klasstillhörighet där utbildning är näst intill oviktigt samt 

hemmet och barnen är viktiga. De andra livsformerna, medelklass och överklass representeras 

av de kvinnor som befinner sig i det Friberg (1990) benämner mellanlivsformen samt 

karriärlivsformen. Dessa kvinnor har utifrån sin klasstillhörighet å sin sida fått med sig ett 

värde i att utbilda sig samt även en strävan efter jämställdhet då det moderna samhället 

förmedlar en bild av hur vi bör leva. 

 

5.2 Rutiner 

 

Giddens (1984) menar att rutiner gör oss lugna och trygga, ett sätt att kunna förebygga hot 

och faror och att lita på omgivningen. Tydliga strukturer kring rutiner i hemmet kan urskönjas 

ur respondenternas svar när de beskriver vardagen. Enligt Giddens utgör dessa rutiner en 

tillämpning mot bland annat ångest. En förutsägbarhet föder en viss trygghet och gör att 

vardagen på så sätt hålls samman (s. 60.ff.). R6 som befinner sig i karriärlivsformen har 

svarat: Jo man kan väl säga att vi har lite planering men det mesta handlar nog om rutiner, 

jag och min man jobbar ungefär samma tider jämt så schemat varierar inte så mycket och det 

känns ju skönt. Svaret som respondenten ger förmedlar att hon känner en trygghet och att det 

är bekvämt med rutiner. Överlag beskriver respondenterna rutiner utifrån de göromål som 

kommer på tals, strukturen på vardagen i form av hushållssysslor. R1 som befinner sig i 

mellanlivsformen och har tre barn har svarat: Ja det får lösa sig på smidigaste sättet och det 

är väl om jag är hemma, det flyter bäst på det sättet, efter invanda rutiner liksom.  
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Ur de båda svaren kan en viss skillnad urskönjas där kvinnan är högskoleutbildad och 

befinner sig i karriärlivsformen, här finns antydan till att jobbet styr med arbetstider utifrån de 

gällande rutinerna. Hos kvinnor som befinner sig i mellanlivsformen kan en strävan urskiljas 

där hemmet och barnen befinner sig i fokus för respondenterna intresse. Går jag in och 

analyserar detta utifrån Giddens struktureringsteori som rör rutiner så kan man konstatera att 

det stämmer väl överens med de svar respondenterna har givit. Skillnaden är dock att 

kvinnorna i karriärlivsformen skiljer sig från övriga då de visar på att lönearbetet är med och 

styr rutiner i vardagen.  

 

5.3 Kontroll 

 

Det framkommer tydligt i undersökningen att kvinnan vill ha kontroll över situationen i 

hemmet när det gäller struktureringar när det gäller hur arbetsuppgifter blir gjorda samt över 

barnen och deras välmående. Respondenterna har fått svara på frågan om de har gjort en aktiv 

fördelning av arbetsuppgifterna i hemmet, R7 som befinner sig i mellanlivsformen och har 

fyra barn har svarat: Jag har tagit över för det är nog mitt kontrollbehov som har styrt över 

detta så jag vill nog mena att jag har gjort aktiva val ja. Men det är slitsamt jag är trött 

nästan jämt. Det är som att det min man gör på ”mina” områden i hemmet inte når upp till 

min standard och då kan det vara. De kvinnor som har en lägre utbildning och befinner sig i 

lönelivsformen anser sig samtliga delvis ha hamnat i dessa arbetsområden och står så gott som 

ensamma med dessa sysslor i en ojämn könsfördelning i parförhållandet. De känner sig till 

viss del oförmögna att förändra detta mönster.  

 

Giddens menar att det oftast finns utrymme och möjlighet att handla annorlunda genom att 

förstå konsekvenser utifrån olika sätt att handla, genom att förstå sin möjlighet att välja hur de 

vill handla. Det är en påfallande förklaring till vad utbildning kan betyda i form av ett bredare 

synsätt över sin möjlighet att styra över sitt liv och då också över arbetsfördelningen i 

parförhållandet som samtidigt förmedlar en jämnare könsfördelning över lag. R6 som 

befinner sig i karriärlivsformen och har två barn har på frågan svarat: Ja det har jag ju gjort, 

det är väl på mina order vi har det som vi har det med en ganska jämnfördelad arbetsbörda, 

min man brukar göra det jag säger åt honom att göra. Genom detta svar kan vi dels se en 

medvetenhet kring könsfördelningen i parförhållandet som grundar sig i en form av kontroll 

av situationen från kvinnans sida och dels hur svaren skiljer sig mellan kvinnorna som 

befinner sig i mellanlivsformen och de som befinner sig i karriärlivsformen.  
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 Det går även att urskönja vad vi kan förknippa med kontroll då kvinnan själv anser sig ha 

styrt upp fördelningen genom givna order till mannen likt den maktutövning som Giddens 

beskriver. Där kvinnan har högskoleutbildning verkar det finnas en medvetenhet om att både 

kunna och vilja styra över parförhållandets arbetsfördelning. 

Giddens (1984) menar att det praktiskt medvetna bidrar till hur vi använder kunskapen på just 

detta sätt för att hantera situationer i vardagen. Dessa kunskaper i sin tur bidrar till hur vi 

strukturerar det vardagliga samspelet till andra individer och medmänniskor. Detta medför att 

vissa mönster blir spontana och utan regler (s. 60.ff). 

 

5.4 Roller 

 

Utifrån min undersökning framkommer tydliga tendenser som visar att roller är starkt 

förknippade med könsfördelningen i parförhållandet. Goffmans (2006) teori blir intressant då 

han genom sin teoribildning kring samhällets strukturer menar att det finns en viss 

förutsägbarhet och en förväntan från omgivningen/publiken att agera och fungera på ett visst 

sätt och att det är publiken som till viss del styr handlandet. För att knyta ihop roller med 

könsfördelning skulle man genom Goffman kunna säga att kvinnan utifrån publiken och andra 

medaktörer lever med vissa oskrivna och outtalade regler om hur en kvinna förväntas vara, 

t.ex. en god mor som sätter barnen framför sig själv när det gäller behov osv. 

 

Samtliga kvinnor i undersökningen säger att de skulle vilja ha varit hemmavarande längre än 

vad föräldraförsäkringen täcker. Det framkommer även att de inte anförtror sina män i någon 

större grad att ta hand om sina barn och deras behov. Samtliga respondenter har fått frågan 

hur föräldraledigheten har delats mellan makarna samt varför fördelningen sett ut just så och 

om kvinnan har känt sig nöjd med fördelningen. R2 som befinner sig i lönelivsformen och har 

fyra barn har svarat: Ja om jag kommer ihåg rätt så var min man hemma med de två sista men 

inget med de två första men det har jag styrt lite som jag har velat och om det hade varit tal 

om längre föräldraledighet så hade jag nappat direkt för jag gillar verkligen att vara med 

mina barn. När det gäller barnen vill jag gärna styra för jag tycker nog att det är jag som kan 

dem bäst, jag tycker min man är lite slarvig och att det blir bäst på mitt sätt liksom. 

Respondenten betonar vikten av att få vara mycket med barnen, det uppväger allt av svaret att 

döma. Respondenten förankrar sig i rollen som en god mor då hon poängterar vikten av att 

sätta barnen i första rummet.  
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Vissa tendenser framkommer ur respondenternas svar som bekräftar att utbildning även i 

denna fråga är av stor betydelse för svaret. Fördelningen av föräldraförsäkringen är jämnare 

där kvinnan har högskoleutbildning, men viljan att få vara hemma med barnen tenderar att 

vara lika stor som för de kvinnor med lägre utbildning. R5 som befinner sig i 

karriärlivsformen och har två barn har svarat: Jag har varit hemma längre än min man men 

inte så väldigt mycket, jag tyckte att det var väldigt jobbigt att släppa över allt till min man på 

hemmaplan med första barnet för det kändes som om bara jag kunde göra rätt och visste 

barnens behov bättre än min man men han kom fort in i det. Det var lättare sedan men jag 

hade kunnat vara hemma mycket längre tid, det är för lite tid, de åren är så viktiga tycker jag.  

Även här genomsyras respondentens syn på sin roll som kvinna och mamma. Den 

rolluppfattning som kvinnorna själv indirekt förmedlar är att en ”riktig mor” sätter barnen i 

främsta rummet också framför sin egen person, dock i en mindre utsträckning där kvinnan 

befinner sig i karriärlivsformen (Friberg, 1990 s. 276).  

 

Tydliga tendenser framkommer av respondenternas svar att kvinnorna med 

högskoleutbildning lever efter samhälleliga normer dvs. med ungefärligt jämnt fördelad 

föräldraledighet trots att dessa kvinnor i min undersökning egentligen vill något helt annat. 

Det kan härledas till Goffmans (2006) teori kring samhällets strukturer, att vi bestäms utifrån 

publikens och medaktörers förväntningar och bemötande i skådespelet. 

Kvinnorna med högskoleutbildning är medvetna om samhällets krav och syn på en jämn 

fördelning av föräldraförsäkringen. Med den vetskapen går kvinnorna i karriärlivsformen in i 

rollen och spelar en aktör som en god samhällelig förebild i det moderna samhället när det 

gäller den könade arbetsdelningen i denna fråga, dock vad svaren anbelangar mot sin 

egentliga vilja styrda till viss del av samhällets strukturer. 

  

Kvinnorna i mellanlivsformen strävar åt samma håll som de i lönelivsformen, med familjen 

och barnen som fokus. R7 som befinner sig i mellanlivsformen och har fyra barn har svarat: 

Min man hade två veckor i början när de var nyfödda, och ca två månader med den största 

pojken, med nästa hade han en månad och sedan inget mer och jag har velat vara hemma 

med barnen och hade gärna varit det mycket längre om det hade gått. Jag är mera lyhörd för 

våra barns behov och har nog ganska bra koll där hemma vad de behöver för att må bra, min 

man ser inte riktigt det, han har det inte i sig riktigt. 
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Samtliga respondenter säger sig vara helt eller delvis nöjda över fördelningen oavsett 

utbildning men poängterar att de skulle ha velat vara hemma längre under föräldraledigheten.   

Det kan i själva verket vara omgivningens förväntningar och krav som i stora drag styr t.ex. 

att vi som en god mor ska vilja vara mycket med barnen när de är små.  

Det är en mammas plikt, lyder det tysta budskapet som ligger förankrat sedan urminnes tider. 

Andra prioriteringar skulle kunna betyda motstridiga effekter hos publiken och medaktörer 

beroende på vilken tillhörighet kvinnan befinner sig i som tidigare poängterats.  

Befinner hon sig i arbetarklassen och tillhör den kategori kvinnor som Tora Friberg (1990) 

benämner lönearbetslivsformen så kan det betyda att hon får motstridiga reaktioner från sin 

nära omgivning om kvinnan väljer att prioritera likt en kvinna i t.ex. karriärlivsformen där 

arbetet i stor utsträckning befinner sig i fokus. Flera respondenter har uttryckt följande som 

förklaring: det förväntas av mig som mamma när det gäller t.ex. att stanna hemma från jobbet 

för vård av barn, deltagande av föräldramöten osv. Svaren har dock varierat då ingen av 

kvinnorna i karriärlivsformen uttryckt sig enligt ovan.  

 

5.5 Anpassning 

 

Kvinnor anpassar ofta sin tid till andra. En stor del av kvinnors arbetsuppgifter är knutna till 

andra familjemedlemmars behov (Friberg 1990 s.14). Mina intervjuer pekar på att det till viss 

del fortfarande är så. Parson och Bales teori kring familjestrukturer blir här intressant då man 

kan härleda kvinnans förmåga att vända sin energi in mot familjen och värna om de interna 

relationerna som då menas vara i familjen. 

 

Samtliga respondenter har fått svara på frågan om vem i parförhållandet som tar störst ansvar 

för barnen när det gäller läxor, skjuts, kvartsamtal mm samt varför de har just  

den uppdelningen och om de är nöjda eller vill ändra på något. R2 som befinner sig i 

lönelivsformen och har fyra bar har svarat: Jag tar störst ansvar, jag norpar nog ordentligt på 

min tid för att få resten att gå ihop för familjen. Förr hade jag häst men den sålde jag när 

första barnet var ett halvår för jag hade inte tid längre, jag är inte speciellt nöjd över det men 

tiden kommer väl åter så småningom, har man familj så tar den tid så är det bara. Jag vill ju 

vara med mina barn mycket och det tycker jag om att vara. 

Det går dock att urskönja tendenser till en liten förändring då samtliga högskoleutbildade 

respondenter har svarat att de har en någorlunda jämn fördelning i parrelationen när det gäller 

ansvar för barnen. R6 som befinner sig i karriärlivsformen har svarat: Vi försöker även där 
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fördela detta på ett bra sätt mellan oss, nu har ju barnen inga läxor ännu men när vi kommer 

dit så har vi sagt att vi hjälps åt även där, utvecklingssamtal och föräldramöten och sådant 

går vi gemensamt på allt som oftast så jag är nog nöjd som vi har det. 

Återigen verkar de kvinnor som har högskoleutbildning se en egen förmåga att påverka 

arbetsfördelningen. Det är intressant att se till den teori som Parson och Bales (2007) 

förespråkar kring familjestrukturen då han menar att kvinnan ansvarar för de interna 

relationerna i familjen (.s.80). Kvinnorna med lägre utbildning som befinner sig i 

lönelivsformen eller mellanlivsformen vänder sin energi och sitt engagemang inåt mot 

familjen och finns till hands för familjen. Tidigare forskning visar att kvinnor i största 

allmänhet är de som lägger störst del av sin icke avlönade tid på hemarbete och familjen. 

 

Samtliga respondenter har även svarat på frågan hur de sinsemellan har löst situationer där 

arbetstid kolliderar med annat som rör familjen, t.ex. sjuka barn, inskolningar, kvartsamtal 

mm samt varför de tror att de löst det på just detta sätt. R1 som befinner sig i 

mellanlivsformen och har tre barn har svarat: Ja det får lösa sig på smidigaste sättet och det 

är väl om jag är hemma, det flyter bäst på det sättet.- Kan du utveckla det lite bättre? 

Ja jag vårdar nog och tar om hand bättre när barnen är dåliga t.ex. min man vet inte riktigt 

vad som ska göras och barnen vill helst att jag är hemma med dem när de är dåliga. 

Det är också en ekonomisk fråga så vi har valt att göra så.  

 

Svaren skiljer sig här markant bland dem som befinner sig i karriärlivsformen.  

Här kan vi se tydliga tendenser till strukturerade åtgärder som upprättats med syfte att uppnå 

en jämn uppdelning i parförhållandet när arbetstid kolliderar med annat som rör familjen. R6 

som befinner sig i karriärlivsformen och har två barn har svarat: Ungefär varannan gång 

försöker vi vara hemma med sjukt barn i den mån det går för min man är på tjänsteresor 

ibland och då är det ju jag som stannar hemma förstås, när det gäller inskolningar så har vi 

delat upp även det mellan oss. 

 

Den skillnad som framkommer mellan de olika livsformerna kan förklaras utifrån Bourdieu 

(1994) som menar att man utifrån sin egen habitus skapar skillnader och distanserar sig till 

andra klasser. Habitus förklarar hur individers stil och praxis reflekterar sin klass kutymer, 

gruppen delar likadana levnadsvillkor och omfattar ofta gemensamt habitus (s. 298). 

Kvinnorna i karriärlivsformen accepteras i sin krets av bekanta och arbetskamrater genom de 

val och prioriteringar de gör när det gäller hemmet och barnen.  Karriären är för denna grupp 
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viktig och prioriteras högt och utifrån det blir en jämnare fördelning synbar där mannen får gå 

in och täcka upp då kvinnan anser sig ha lika stor rätt till att arbeta och inte enbart anpassa sig 

till familjens behov. Kvinnorna i mellanlivsformen och lönelivsformen anpassar sig mera 

efter familjens behov. Utifrån klasstillhörighet rättar de sig efter de betingelser av vilka de kan 

sägas vara en produkt av. Med det vill jag mena att man ofta följer den väg som ens jämlikar 

väljer att gå. 

 

6. Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen har varit att få en inblick i hur några sammanboende kvinnor med 

barn boende i Bengtsfors kommun upplever den könade arbetsdelningen i hemmen. Detta mål 

har i stora drag uppnåtts då undersökningen pekar på att kvinnorna har olika syn utifrån de 

förutsättningar de lever med. Utifrån de olika livsformer som Friberg (1990) beskriver - 

karriärlivsformen, mellanlivsformen samt lönearbetslivsformen kan man se skillnader och 

olikheter mellan respondenternas svar angående arbetsfördelningen i parrelationen. Det blir 

tydligt utifrån undersökningen att kvinnor tycks vara den i parförhållandet som lägger störst 

tid på hushållssysslor och familj. För att återkoppla till den forskning som bedrivits i ämnet 

vill jag mena att tydliga paralleller framkommer med min undersökning som visar att kvinnor 

och män i stor utsträckning fortfarande utför hushållssysslor efter könsbundna mönster där 

kvinnosysslor tycks vara barntillsyn, inköp av mat, matlagning, disk, städ och tvätt medan 

typiska karlgöra är att utföra mindre reparationer, underhållsarbete t.ex. tvätta bilen och rensa 

avlopp mm.  

 

Utifrån analysen kan vi dock se att kvinnorna med högre utbildning i min undersökning är 

medvetna om sin förmåga att kunna styra och påverka könsfördelningen i parförhållandet när 

det gäller arbetsdelningen i hemmet.  

Kvinnorna med lägre utbildning ser sig slumpmässigt ha hamnat i sina sysslor utan vidare 

insikt om att kunna påverka situationen och med en allmänt hopplös och uppgiven syn på 

könsfördelningen i hemmet. De visar tydlig att de vänder sin energi och sitt engagemang inåt 

mot familjens kärna och finns till hands för familjens medlemmar. Kvinnor med högre 

utbildning anpassar sig till samhällets krav och normer i större utsträckning än kvinnor med 

lägre utbildning. Det kan vi se utifrån svaren på frågorna kring föräldraförsäkringens 

fördelning mellan makarna. Kvinnorna med högskoleutbildning accepterar att leva efter 
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samhällets normer inte minst vad gäller fördelningen av föräldraförsäkringen där det visar sig 

att kvinnan har tagit ut lika mycket eller bara något mer än mannen. Kvinnorna i 

karriärlivsformen accepteras i sin krets av bekanta och arbetskamrater genom de val och 

prioriteringar de gör när det gäller hemmet och barnen.  Karriären är för denna grupp viktig 

och prioriteras högt och utifrån det blir en jämnare fördelning synbar där mannen får gå in och 

täcka upp då kvinnan anser sig ha lika stor rätt till att arbeta och inte enbart anpassa sig till 

familjens behov.  

Vi kan se likheter med dessa kvinnornas svar som berör föräldraförsäkringens fördelning i 

parförhållandet. Kvinnorna i karriärlivsformen och även till viss del mellanlivsformen tycker 

sig stå mellan familjen och arbetet där de väljer vad som krävs av samhället, nämligen att 

återgå snarast till lönearbete efter föräldraledigheten samt att dela denna ledighet lika eller 

snarlikt med mannen. Ett annat val av prioriteringar skulle kunna betyda ogillande från 

omgivningen beroende på vilken tillhörighet kvinnan befinner sig i. Befinner hon sig i 

arbetarklassen och tillhör den kategori kvinnor som Tora Friberg(1990) benämner 

lönearbetslivsformen så kan det betyda att hon får motstridiga reaktioner från sin nära 

omgivning om kvinnan gör avvikande prioriteringar. Det kan då komma att styra de val och 

prioriteringar kvinnan gör för att känna större medhåll och acceptans från den nära 

omgivningen. 

 

6.1 Egen sammanfattning med utblickar mot ny forskning 

 

Närheten till våra barn står kvinnan alltjämt närmast om hjärtat. Det är inte konstigt då de är 

föräldrars gåva i livet. Samhället ser dock inte ut som det har gjort och undersökningen visar 

på kvinnornas syn på just den könsmässiga i arbetsfördelningen i hemmet. Tora Fribergs teori 

kring de olika livsformerna faller således väl ut i undersökningen. 

 

Ur min synvinkel kommer kvinnorna att hamna i två avdelningar där kvinnor i karriären så att 

säga slits mellan barnen och arbetet, medan de som inte valt karriären kan tyckas ha satsat på 

en karriär med förankring i familjen, dock inte ett lika godtagbart vägval från samhällets sida. 

Genom den forskning som bedrivits på området vill jag mena att viktiga signaler framkommer 

som berättar att det ibland är svårt att få ihop tillvaron när det gäller arbetsfördelning i 

hemmet. Det är intressant att se hur kvinnorna prioriterar och får ihop sina liv med allt vad det 

innebär i form av arbete och familjeliv. Som forskningen visar ligger det största ansvaret 

fortfarande på kvinnan när det gäller hemmasysslor. Min undersökning visar att det varierar 
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efter hur utbildningsnivån ser ut hos kvinnorna. Den gemensamma nämnaren förefaller dock 

vara densamma för samtliga kvinnor i undersökningen och det är att barnens behov ofta sätts 

före det egna. 

  

Är det fel eller inte? Hur vill samhället att det ska se ut, vilka signaler sänds ut?  

Hur skapar vi jämt fördelade könsroller på detta område? Här skulle det vara intressant att 

fortsätta en jämförande studie genom en fördjupning mellan manliga och kvinnliga 

prioriteringar i hjärtefrågan kring barnens behov vara eller icke vara, före eller efter det egna 

behovet. Det kunde bidra till en bredare syn och en djupare förklaring till varför kvinnor och 

män prioriterar olika och fortfarande trots alla satsningar på ett jämställt Sverige till viss del 

fortfarande stagnerar i könsbundna roller med ojämnt fördelad könsfördelning i 

parförhållandena.  
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Intervjuguide 

Ålder 

Utbildning 

Civilstånd 

Hur många barn i familjen 

Bostad 

År i heltidstjänst 

Arbetssituation dagtid/skift 

 

1. Vilka områden tar du ansvar för i hemmet/disk, städ t.ex. 

2. Vilka områden tar din man ansvar för i hemmet 

3. Vilka områden delar ni ansvaret på 

4. Varför tror du att ni har just den strukturen/upplägget på ansvarsområden (följdfråga 

på frågorna ovan) 

5. Känner du dig nöjd med detta upplägg som du just beskrivit? 

6. Har du gjort aktiva val av dina ansvarsområden (Disk/ städ/ strykning/ matlagning 

t.ex.)eller har dessa bara hamnat på dig 

7. Anser du dig ha egen tid som du fritt kan disponera över när du befinner dig i 

hemmet/vad gör du då, är det tillräckligt med tid? 

 

8. Har någon av er har huvudansvaret för ekonomi/vem/varför/nöjd, eller vill ändra? 

9. Har ni veckoplanering/vem står i så fall i huvudsak för den/varför/nöjd, eller vill 

ändra? 

10. Anser du dig anpassa din tid efter andra i familjen t.ex. avstår från att träna fast du 

älskar att träna/varför/nöjd, eller vill ändra? 

 

11. Hur delade ni upp föräldraledigheten mellan er/var du nöjd över uppdelningen? 

12. Vem av dig och din man har störst ansvarar för barnen när det gäller läxor, skjuts, 

kvartsamtal mm/varför den uppdelningen/nöjd, eller vill ändra? 

13. Hur löser du/ni situationer där arbetstid kolliderar med annat som rör fam./t.ex. sjuka 

barn, inskolning, kvartsamtal/varför har ni löst det på just det sättet tror du? 

14. Skulle du på något sätt vilja ändra på din arbetstid/om ja, hur skulle du i så fall vilja 

jobba/varför? 

Bilaga 3 
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Inbjudan att medverka i undersökning 
 

 

 
 

Jag heter Helena Magnusson och studerar sociologi på lunds universitet.  

Under våren kommer jag att genomföra en c-uppsats som i stora drag baserar sig på kvinnors 

syn på arbetsdelningen mellan man och kvinna i hemmet. 

Jag kommer att genomföra intervjuer för att komma fram till mitt resultat och där blir du 

intressant. 

 

Om du har minst två barn, arbetar heltid och lever tillsammans med barnens far skulle jag bli 

jätteglad om du kontaktar mig och vill delta i undersökningen.  

 

Min uppsats kommer alltså att handla om kvinnor som befinner sig mitt i livet. 

Orsaken till att man och minst två barn, ska finnas med i familjebilden är för att nå den 

målgrupp som lever med sina barn varje dag och inte varannan vecka i delad vårdnad. 

Mannen vill jag ha med i bilden därför att åsikter om att leva i tvåsamhet och arbetsdelningen 

i hemmet utifrån sin egen situation i dagsläget ska finnas. Orsaken till att jag vill att du jobbar 

heltid är för att fånga upp den problematik det innebär och alla de tusen krav som kommer 

med det. 

Så alltså, om du är kvinna och jobbar 100 % med minst två barn boende med barnens fader 

och känner för att bli intervjuad om din syn på arbetsdelningen i hemmet utifrån din 

parrelation så skulle jag bli jätteglad om du kontaktar mig antingen på mail eller på telefon. 

Utifrån kontakt följer vidare information hur vi går tillväga under intervjun, tid plats osv. Du 

kommer naturligtvis att vara anonym i undersökningen. 

Hjärtligt välkommen att medverka.  

 

Mail: helena.magnusson.625@student.lu.se  

Telefon:0531-300 27 

Hälsningar Helena Magnusson 

mailto:helena.magnusson.625@student.lu.se

