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Förord

Vi skulle vilja ta tillfället i akt och tacka våra informatörer som genom deras tankar och

erfarenheter bidragit till att studien varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår

handledare Zhanna Kravchenko för hennes värdefulla råd samt hennes stötning och tålamod

under uppsatsens gång. Båda författarna, Jenny Mårtenson och Emine Seyhan är gemensamt

delaktiga och har tillsammans tagit ansvar för denna uppsats.



Sammanfattning

Studiens syfte är att finna en förståelse kring vilka sociala faktorer som producerar ett

normativt beteende gällande ansvarsfördelningen runt barnen efter en separation.

Undersökningen grundar sig därför i följande frågeställningar: Hur ser normen kring

ansvarsfördelningen av ett barn ut efter en separation och hur upplevs denna

ansvarsfördelning.

Studien bygger på en kvalitativ metod som i sin utformning skall generera en större förståelse

för våra frågeställningar. Vi har gjort fyra enskilda interjuver med två separerade par som har

delad vårdnad över sina barn. Vår teoretiska utgångspunkt utgår ifrån socialkonstruktivismen.

Den behandlar och beskriver hur kvinnliga och manliga beteende mönstren reproduceras vid

interaktion individer emellan. Även teorin som förklara männens dominans i dagens samhälle

(patriarkatet) samt den könade arbetsfördelningen inom den privata och offentliga sfären

(liberala feministiska perspektiv) finns att ta del av.

Vi har funnit att ett dialektiskt förhållande mellan traditionella könsmönster, reproducering

utav dessa, den könade arbetsfördelningen samt relationen mellan barn och deras föräldrar

innan separation är faktorer som påverkar normen kring hur ansvarsfördelningen av ett barn

efter en separation ser ut och upplevs.

Nyckelord: Normer, traditionella könsmönster, reproducering, ansvarsfördelning (privat &

offentligt sfären) och barnets bästa.



Abstract

The aim of this study is to determine which social factors create the dominating pattern in the

delegation of responsibility of a child after a separation. The study is therefore based on the

following enquiry: What is the norm during separation concerning the delegation of

responsibility for a child between parents and how is this division of responsibility perceived.

This study is based on a qualitative method through which a greater understanding of these

enquiries will be met. We have done four separate interviews with two pairs of already

separated partners who have joined custody over their children. Our theory is based on social

constructivism and discusses how current female, respective male behavioural patterns are

reproduced between individuals. In addition, the theory which explains male dominance in

present society (patriarchate) together with gender based division of labour within private and

public spheres (the liberal feministic perspective) are both presented.

We have discovered that a dialectical relationship between traditional gender roles, their

reproduction of these, the gender based division of labour and even the relationship between

children and their parents are all factors that contribute to the determination of assigning

responsibility of a child during separation and how it is perceived.

Keywords: Norms, traditional gender roles, reproduction, responsibilities distribution (private

and public spheres) and the child´s best interest.



Populärvetenskapligsammanfattning

Våra frågeställning: Hur ser normen kring ansvarsfördelningen av ett barn ut efter en

separation och hur upplevs denna ansvarsfördelning? Vi har genom vår studie kommit fram

till att ansvarsfördelningen för kvinnor och män påverkas av traditionella könsmönster, som

förmedlas vidare från generation till generation. Våra kvinnliga informanter hade innan

separationen ansvar för barnen och hushållet medan männen ansvarade för familjeekonomin.

Män tjänar ofta mer än kvinnor och det leder lätt till att ansvar för barn och hushåll blir

ojämnt fördelad. Konsekvenserna blir att mannen på grund av sitt arbete inte tillbringar lika

mycket tid med sina barn. Då kvinnan har ett större ansvar för barn och hushåll så blir

kvinnan begränsad i arbetslivet. Svenska familjer har en önskan att vara mer jämställda

mellan könen. Trots det blir det en ojämn fördelning av hem- och förvärvsarbete mellan

kvinnor och män. Vi anser att vårt ämne är aktuellt då det inte finns någon forskning kring

ansvarsfördelningen av barn efter en separation och hur detta upplevs av kvinnor och män
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1. Inledning

När ett hem ska bli två måste många beslut tas. Ska barnet bo både hos mamma och pappa

lika mycket hos varje förälder eller bara hos den ena? Vanligast förekommande i Sverige är

att barn lever tillsammans med sin mamma efter separation.1 Ligger svaret i

samhällsstrukturer eller har fäder ett ointresse för sitt barn?

Vi funderar på vad beslutet av ett barns boende efter en separation grundar sig i. Bor barnet

hos mamma tar vi det som en naturlig ordning utan att reflektera. Är barnet istället boende hos

pappa så blir vi förvånade och fundera över vad detta arrangemang grundar sig i. Den

allmänna inställningen är att kvinnor är mer barncentrerade än män samt att kvinnor har ett

medfött moderskap som oftast till att kvinnor har det övergripande ansvaret för barnet.2

Precis som moderskapet har vi också föreställningar om hur faderskapet ska se ut. Fadern ska

vara både försörjare och omsorgsgivare.3 Hur ser faderns omvårdnads roll ut i relation till sitt

barn i jämförelse med modern? Med dessa funderingar undrar vi om föräldrarnas

ansvarsfördelning efter separation är självvald, utan någon påverkan från omgivningen, eller

är mamma och pappa rollerna så invanda att vi inte ens reflekterar över dem.

Det har forskats mycket om hur dagens föräldraskap ser ut i Sverige. Däremot hur föräldrars

ansvarsfördelning över barn ser ut efter en separation är tämligen outforskat, enligt de

sökningar vi har genomfört. Därför finner vi detta ämne som aktuellt och intressant ur ett

samhällsperspektiv. Vi hoppas med hjälp av vår studie kunna belysa samt ge en förståelse för

detta.

Vi kommer med hjälp av teori, tidigare forskning samt intervjuer utav två separerade par med

gemensam vårdnad försöka få en bild av detta fenomen.

1 Statistiska centralbyrån (2009)
2 Bäck-Wiklund, Bergsten (1997) s. 118
3 Ibid s. 80
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2. Syfte

I Sverige har välfärden blivit tämligen allmän vilket innebär att alla medborgare i Sverige

sedan 1960-talet omfattats av socialpolitiska reformer så som den sociala bostadspolitiken,

den allmänna folkpension, arbetslöshetsförsäkring samt bostadsbidrag och barnbidrag.4 Dessa

allmänna sociala försäkringar bidrar till ett ökat välstånd för alla medborgarna i Sverige och

har gett modern och fadern samma möjligheter samt rättigheter att ta vårda sitt barn. I ett

försök att öka jämställdheten i en parrelation så infördes det 1974 en politisk reform som

gjorde moderskapspenningen till en könsneutral föräldraförsäkring. Det innebar att hälften av

föräldrar ledighetsdagarna automatiskt fördelas mellan föräldrarna. Föräldrarna fick med

denna reform samma rättigheter att ta ut föräldraledighet.5

Båda föräldrar har rätt att bestämma över barnen efter en separation, trots detta är det oftast

mödrarna som tar huvudansvaret för barnen. Reformen för ökad jämställdhet är till synes bara

en ideologi?6 Vårt syfte med denna studie är att få en ökad förståelse för vad detta kan beror

på.

Vad är orsakerna bakom detta? Kan de egenskaper som råder i samhället bidra till att vi

skapar kön som i sin tur leder till våra strukturerade mamma- och pappa roller. Roller som

kan tänkas ha blivit till en ideologi där det är mamman som bär det största ansvaret över att

vårda och fostra det gemensamma barnet och där fadern har en mer yrkesrelaterad roll.7 Det

vill säga, reproducerar vi de historiska kvinnliga och manliga egenskaperna och kan detta vara

orsaken? Påverkas vad som bestäms om barnets boende av samhällets traditionella normer

kring mamma- kontra papparollen? Begränsar detta pappan?

2.1. Frågeställningar

 Hur ser normen kring ansvarsfördelningen av barn ut efter en separation?

 Hur upplevs ansvarsfördelningen av barnen för män och kvinnor efter en separation?

4 Ahrne, Roman, Franzèn, (2008) s. 39
5 Allt om jämställdhet (2013)
6 Ibid s. 148
7 Ibid s. 143-144
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2.2. Avgränsningar

Vår undersökning omfattar två separerade par dvs. två mammor och två pappor, med

gemensam vårdnad. Paren har tillsammans 4 barn, 2 barn per par. Barnen var mellan 6-9 år då

separationen ägde rum. Då vi intervjuar informanterna är barnen mellan 10-13 år. Uppsatsen

behandlar två homogena par som är etniskt svenska och kan beskrivas komma från

medelklassen. Vår studie omfattar inte föräldrar som har ensam vårdnad. Studie omfattar inte

heller föräldrar som ligger i en vårdnadstvist eller som ha blivit tilldelade gemensam vårdnad

genom en domstol.

3. Bakgrund

Det ökade antalet skilsmässor har lett till förändringar inom många familjer. Föräldraskapet

har förändrats både i dess innehåll och form. Från sekelskiftet fram till mitten av 1900-talet

har antalet skilsmässor ökat från 400 till ca 22 000 per år. Separationer inom samborelationer

är dessutom ca 50 000 per år.8 Att även kvinnor förvärvsarbetar ses idag som en självklarhet,

individerna i en familj är jämställda och autonoma. De flesta i Sverige ställer sig bakom ett

politiskt format jämställds ideal. Trots detta är det få som organiserar sitt familjeliv på detta

sätt. Hemmet förknippas oftast med kvinnlighet och moderskap. Det förväntas att kvinnan är

den som bär ansvar för hushåll och barnomsorg. Mannen kopplas oftast till staten och

offentlighet som innebär att man ser mannen som försörjare av familjen.9 Denna fördelning av

hemarbete och förvärvsarbete mellan kvinnor och män leder till en polarisering i

föräldraskapet.

För att öka och stärka kvinnans position i samhället samt barnens rätt till både föräldrarna har

välfärdsstaten genom åren skapat olika familjepolitiska insatser och bestämmelser.

Bestämmelserna om gemensam vårdnad har införts för att barnet ska ha rätt till sina båda

föräldrar samt det leder till att barn och föräldrar får möjlighet till ett bra förhållande till

varandra.10 Ett par som är gifta vid barnets födelse får gemensam vårdnad och mannen blir

med automatik fadern till barnet. Är de inte gifta ges vårdnaden till modern.11 Modern och

8 Bäck-Wiklund, Bergsten (1997) s. 13
9 Ibid s. 15-16
10 Socialstyrelsen (2013)
11Juristgruppen LEGE AB(2012)
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fadern kan dock skriftligen komma överens om gemensam vårdnad efter det att faderskapet

har fastställts av socialnämnden.

Skulle det vara på så sätt att föräldrarna av någon anledning vill vänta med att bestämma

vårdnadsfrågan kan de när de önskar vända sig till skatteverket för att fylla i en blankett för att

ändra till gemensam vårdnad.12 Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har förmågan

att samarbeta i de frågor som rör deras barn.  Då föräldrar har separerat och inte längre bor

ihop innebär det inte automatiskt att barnet bor lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna

ska tillsammans bestämma om hur omsorgen av barnet ska se ut.13

4. Tidigare forskning

I boken Det moderna föräldraskapet beskriver författarna Bäck-Wiklund och Bergsten hur

dagens barnfamiljer ser ut. Samtliga familjerna som ingick i deras studie påvisades ha en mer

eller mindre könsspecifik uppdelning av ansvar och arbete. Uppdelning visades främst på två

ansvarsområden, lönearbete samt omsorgsarbete. Både männen och kvinnorna bidrog och såg

sig själva som förvärvsarbetande, männen var dock de som upplevde sig ha huvudansvaret för

familjens ekonomi medan kvinnorna kände ett större ansvar för barn och hem.14

Studien visar även att den könsspecifika uppdelningen blir mer traditionell ju fler barnen blir.

När familjen planerar deras gemensamma livsplan så försöker familjen uppnå ett så

könsneutralt och jämlikt förhållande som möjligt, men när det sen är dags att förverkliga detta

blir livsplanen istället mer individuell och könsspecifik. Kvinnors och mäns individualitet

framträder som mest då de utför sina vardagsrutiner.15

I samma studie från Bäck-Wiklund, Bergstens framgick det att både kvinnor och män

uppfattade sig som yrkesverksamma, men att det ofta var kvinnor som tog ut

föräldraledigheten. Den könsspecifika uppdelningen av föräldraledigheten berodde på

familjeekonomin. Kvinnans lön var ofta lägre än mannens och familjens ekonomi skulle bli

mer ansträngd om mannen vore föräldraledig.

12 Familjerätt (2010)
13 Socialstyrelsen (2006)
14 Bäck-Wiklund, Bergsten, (1997) s. 99
15 Ibid s.101-102
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De kvinnor som ingick i studien ansåg att föräldraledigheten var ett av de få privilegier de

kunde göra anspråk på och därför kände dem sig ändå rätt nöjda med den rådande

könsuppdelningen. Kvinnornas förhållning till fördelningen är dock ambivalent. De säger att

det skulle vara bra för deras män att vara föräldraledig ur ett jämställdhetsperspektiv.

Samtidigt uttrycker de en oro över att männens skulle klara av allt vad föräldraledigheten

innebär. Den könsspecifika uppdelningen kolliderar därför med jämställdhetsidealet.16

Sammanfattningsvis menar Bäck-Wiklund, Bergsten att orsakerna till föräldraledighetens

uppdelning grundar sig i att familjen anpassar sig till ekonomiska realiteter. Även kvinnornas

misstro till sina män gällande omsorgen av barn och hemmet samt deras osäkerhet till sitt eget

förvärvsarbete är en bidragande faktor.17 Kvinnornas osäkerhet till sitt förvärvsarbete beror

mer eller mindre på vilka upplevelser dem har kring sitt arbete. Finner de sitt arbete givande

och roligt så kan de känna sig mer osäkra till föräldraledigheten. Upplever kvinnan istället sitt

arbete som mindre givande och roligt så blir hon mer positiv till hemarbetet. Samtidigt

upplever män att de bör ta mer ansvar för den direkta omsorgen, men känner sig hindrade på

grund av ansvaret för familjeekonomin. De menar att dem offrat sig själva genom att de själva

arbetar heltid och därmed befriar kvinnorna från förvärvsarbete.

De flesta kvinnor och män i jämställdhetsorienterade förhållanden känner att

arbetsfördelningen dem emellan är rättvist fördelat enligt författarna Ahrne och Roman som

genomförde en studie om arbetsfördelning.18 Trots att arbetsfördelningen kändes rättvis

mellan paren så kände de sig irriterade gentemot varandra gällande hushållsarbetet och

omsorgen av barnen. Irritationsmomenten kunde vara sådant som att kvinnor och män hade

olika toleransnivå för smuts och stök eller olika sätt att se på hushållsarbetet. En annan orsak

till irritationen var bristande initiativ, till exempel att kvinnor ofta kände att de måste säga till

männen om vad som ska göras.

Kvinnor kände sig irriterade då männen ofta inte uppfattade deras fulla arbetsinsats.19 Sådana

konflikter var inte lika tydliga, men förekom inom jämställdhetsorienterade familjer. Att

kvinnorna önskade att arbetsfördelningen skulle ha varit på ett annat sätt innebär inte alltid att

kvinnorna är missnöjda med sitt förhållande. Det råder strukturella begränsningar mellan

kvinnor och män som i sin tur bidrar till löneskillnaderna mellan könen. De strukturella

16 Bäck-Wiklund, Bergsten, (1997) s. 127-128
17 Ibid s. 129-130
18 Ahrne, Roman (1997) s. 127
19 Ibid s. 129
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begränsningarna leder till att kvinnan intar sin ”kvinnoroll” så som att ta ansvar för barn och

hushåll medan mannen intar rollen som den ”försörjande fadern”.20 De konflikter som uppstår

på grund av denna arbetsfördelning beror till en stor del av maktrelationer, det vill säga de

maktresurser individen inom familjen har.

I samma studie så framgår det att konflikter om ansvarsfördelning i hemmet ofta framträder

när parrelationer har fått barn. Studien visar att kvinnor och män var ganska nöjda med

arbetsfördelningen i hemmet innan barnets födsel, då de menar att de ganska ofta diskuterade

med varandra om hur de skulle fördela arbetet i hushållet.21 När paren får barn utvecklas dock

en ny ordning som innebär att kvinnor intar ett större ansvar för barn och hushåll medan

männens ansvar för barn och hushåll minskar.22

Tidigare forskning inom vårt valda ämne belyser och behandlar även de traditionella

könsmönstren som finns. Enligt Ahrne och Romans studie Hemmet, barnen och makten så

styrs inte de traditionella könsmönstren på samma sätt idag som tidigare. Familjer har istället

börjar förhandla om vem som ska göra vad, vilket innebär att familjelivets organisering har

blivit föremål för förhandling. Dessa förhandlingar har skapat nya mönster inom familjelivet,

trots det lever gamla könsrelationerna kvar. Kvinnor och män har ett ideal om att makar och

sambor ska dela lika på ansvaret för det praktiska arbetet med hem och barn. Detsamma gäller

även försörjningen. Idealet om jämställdhet mellan makar och sambor gäller dessvärre inte i

det faktiska förhållandet utan endast som ett ideal.23

Jämställdheten beror mycket på hur familjen ser ut och i vilket stadium familjen befinner sig

i. Enligt Ahrne och Romans undersökning har barnlösa familjer en mer jämställd

arbetsfördelning än familjer med barn. Den jämställda arbetsfördelningen omfattar därför inte

föräldrarollen.24 De traditionella mamma- och papparollerna är så starka att dessa normer

vägleder kvinnors och mäns handlingar än idag. Dessa normer bestämmer om det är mamman

eller pappan som ska ta ut föräldraledighet. I undersökning om jämställdhet framgick det att

60 procent av kvinnorna och 70 procent av männen instämde i påståendet om att ”kvinnor bör

20 Ahrne, Roman (1997) s. 131
21 Ibid. s. 134
22 Ibid s. 36
23 Ibid s. 169
24 Ibid s. 171
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vara hemma med barnen när de är små”.25 Denna inställning härleds ifrån traditionella

könsmönster som bidrar till att sådana föreställningar bildar en normativ makt.26

Vidare i studien så visas att den vanligaste vårdnadsformen efter en separation är att barnet

bor tillsammans med sin mamma. Avgörande för ansvarsfördelningen efter separation är hur

föräldrarnas relation till sitt barn har sett ut innan separationen. Då mamman ofta haft det

största ansvaret för barnets omvårdnad och även tillbringat den största delen med barnet

genom bland annat föräldraledigheten, så övergår den traditionella arbetsfördelningen till en

resurs för kvinnan i frågan om barnets boende.

Vid en vårdnadstvist så faller ofta vårdnaden till mamman. Detta har gjort att män i många

fall upplever att de blir könsdiskriminerade. Domstolens avgörande i tvisten grundar sig i som

vi ovan nämnt om vem av föräldrarna som burit det största ansvaret och inte enbart för att det

är kvinnor. Kvinnorna kan vid en gemensam vårdnad uppleva att rättigheterna och

skyldigheter gällande barnet omsorg blir ojämnt fördelade mellan män och kvinnor. Detta

motiveras genom att kvinnan som efter separationen fortfarande har det övergripande ansvaret

över barnet är beroende av sin före detta man eller sambo när det gäller barnets vårdnad. På

detta sätt så kan den gemensamma vårdnaden även bli ett redskap för manlig maktutövning.27

5. Teoretiska analysverktyg

I vår studie utgår vi bland annat ifrån teorin socialkonstruktivismen som förklarar hur

traditionella könsmönster produceras och reproduceras, som följs av teorin om patriarkatet

som förklarar mäns dominans i den offentliga sfären vilket generera till att

ansvarsfördelningen inom den privata och offentliga sfären begränsas. Vi presenterar vidare

en teori om den liberal feministiska teorin som förklarar hur denna manliga dominans som

råder i samhället kan övervinnas och till sist teorin om hur biologiska egenskaper tillskrivs

kvinnor och män som producerar en norm om att kvinnor är de som kan ge omsorg i enlighet

med barnets bästa.

25 Ahrne, Roman (1997) s. 172
26 Ibid s. 173
27 Ibid s. 155-156
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5.1. Socialkonstruktivism

Denna teori hävdar att den sociala verkligheten får mening genom de begrepp, kategorier och

tolkningar som människan konstruerar. En av teorins berömda meningar formuleras på

följande sätt ”om människor definierar en situation som verklig, så blir den verklig i sina

konsekvenser”.28 Sociala strukturer så som manliga och kvinnliga beteenden ses som

producerande och reproducerande handlingsmönster och anses vara ett resultat av människors

och gruppers definitioner. De samhälliga normerna och förhållanden skapas på en diskursiv

nivå, genom språk och interaktion.29 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan hjälpa oss att

förstå hur genus konstrueras och vad det får betydelse för människans identitetsskapande.

Under vår livstid tar vi genus för givet genom att omedelbart karakterisera en person för man

eller kvinna, flicka eller pojke. Vi planerar eller anpassar våra dagliga sysslor kring denna

åtskillnad. Män och kvinnor gör sina vardagliga sysslor på olika sätt utan att reflektera över

det.  Dagliga sysslor så som att kvinnor sminkar sig samt att kvinnor och män går på olika

toaletter kan tyckas tillhöra naturens ordning. Dessa arrangemang som gör skillnad på kön är

så vanliga och välkända att synen på genusskillnaderna uppfattas som helt naturliga. När

människor bryter mot den naturliga ordning så väcker det funderingar, detta kan exemplifieras

genom bland annat omgivningens syn på män som sminkar sig då det ofta beskrivs som något

onaturligt och förknippar då mannen som homosexuell.

Uppfattningar om vad som är ett lämpligt genusrelaterat beteende förmedlas genom så kallade

socialisationsagenter. Socialisationsagenter kan till exempel vara föräldrar, skola,

kamratgrupper och media. Även evenemang så som Miss World eller boxning är

genusrelaterade, dessa evenemang hjälper oss att skapa genusskillnader genom att visa upp

Miss world som ett perfekt exempel på feminint och boxning som ett exempel på maskulint.

Dessa manliga och kvinnliga beteendemönster skapar kulturellt bundna genusmönster som

ständigt är under aktiv konstruktion. Med andra ord föds inte kvinnan till en kvinna utan hon

blir till kvinna, precis som männen inte föds till maskulina män utan konstrueras till det.30

Våra inlärda kvinnliga och manliga beteendemönstren ger oss en könsidentitet, denna

könsidentitet klassificerar oss som kvinnor respektive män samt bidrar till att vi beter oss i

enlighet med våra könstillhörigheter. Ett nyfött barn föds inte med en könsidentitet utan dessa

28 Brante, Andersen, Korsnes (2001) s. 287
29 Ibid s. 287
30 Connell (2009) s. 17-18
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tankar om manligt och kvinnligt utvecklas under barnets uppväxt genom sociala processer,

grundade på den könskategori man tillhör. Vi människor konstruerar oss själva och andra som

manligt eller kvinnligt genom att vi förhåller oss till den könstillhörighet vi har blivit

tilldelade samt att vi i det dagliga livet uppträder enligt vår könstillhörighet.31

Detta system har en inbyggd mekanism som är självproducerande där den goda

samhällsmedborgaren i sin tur utsätter avvikare från normen för negativa sanktioner och på

detta sätt för normerna vidare till nästa generation.32 Utifrån socialkonstruktivism teori som

beskriver de typiska kvinnliga respektive manliga egenskaper, samt att den även belyser oss

om hur vi överför dessa könsspecifika egenskaper till nästa generation har varit bakgrunden

till skapandet av temat om traditionella könsmönster och reproducering.

5.2. Patriarkatet

Ett system av sociala relationer som förtrycker och dominerar kvinnor kallas för patriarkatet.

Det är en feministisk teori som diskuterar bestående hierarkiska relationer mellan kön och

avfärdar uppfattningen om att biologiska egenskaper som tillskrivs kvinnor och män existerar.

Därför blir social struktur en grundläggande del i denna teori.33 De centrala beståndsdelarna

av bevarandet av de patriarkala strukturer är politisk och religiös konservatism som ofta

hänvisas till omsorgen av barns uppväxt.

Det talas om två huvudformer av patriarkatet, det privata samt det offentliga patriarkatet. Det

privata grundar sig i att hem och hushållsarbete är det centrala för kvinnoförtryck där den

individuella mannen kontrollerar kvinnan. Den offentliga formen grundar sig i att

arbetsmarknaden och staten utgör det centrala för den manliga dominansen där kontrollen

över kvinnan sker mer kollektivt.

Patriarkatet beskriver att det finns manlig dominans i alla former av relationer. Förändringar

av patriarkatet har dock uppmärksammats det senaste seklet i både grad och form, där en

rörelse från det privata till det offentliga har skett. Detta medför en förändring i relationerna

både mellan de olika formerna av strukturer samt i relationen inom strukturerna, det

intressanta är att finna i vilken utav de olika formerna av strukturerna som är den dominanta.

31 Connell (2009) s. 19
32 Ibid s. 129-130
33 Jònasdòttir, Björk (1994) s. 36
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Uppfattningar om patriarkatet skiljer sig idag åt i de olika tankeskolor som har utvecklats och

konstruerats av feministiska teorier.34 En av dessa tankeskolor som vi i vår studie kommer att

fokusera oss på är den liberala feminismen som kommer att beskrivas senare i studien.

Att det råder olika familjekonstellationer i världens alla samhällen är ett faktum och de

traditionella värderingar ser därför olika ut beroende på vilken kontext familjen befinner sig i.

I Västvärlden skedde en förändring i och med industrialiseringen och urbaniseringen. De

tidigare familjeförhållanden där det gifta paret tillsammans med sina barn arbetade på

familjens gods där dem själva producerade merparten av vad man behövde för att överleva

löstes nu upp i och med den nya arbetsformen som industrialiseringen innebar. Familjen

utgjorde inte längre någon produktionsenhet då arbetsplatsen numera skiljde sig från

bostaden. Kvinnan som tidigare både arbetat och vårdat om barnen blev nu en hemmafru. En

hemmafru med obetalt arbete som innebar att ta hand om barn, man och hushåll. Då hem och

arbetsplatsen numera skiljdes åt så blev även de personliga relationer familjemedlemmar

emellan mera synbara.35 Med detta skapas en maktasymmetri mellan kvinnor och män som

döljs av personliga egenskaper där männen blir överordnade kvinnor. En av de personliga

egenskaperna som ofta framhävs och reproduceras i interaktion mellan familjemedlemmar är

att kvinnor är mer kärleksfulla, mjuka och har moderskänslan redan från barnets födsel till

skillnad från männen. Kvinnan anses därför kunna ge barnen den bästa omvårdnaden.36

Traditionella värderingar så som att kvinnans främsta uppgift är att föda och fostra barn bidrar

till att skapa sociala konstruktioner av moderskapet och upprätthålla det ojämlika förhållandet

mellan könen. Dessa sociala konstruktioner av könen upprätthålls än idag. Trots att kvinnans

ekonomiska och sociala oberoende har ökat är det fortfarande kvinnorna som har det praktiska

ansvaret för sina barn. Den sociala konstruktionen av papparollen har förändrats under de

senaste decennierna på så sätt att papporna tillbringar mer tid med sina barn än tidigare, men

det är fortfarande mammorna som tillbringar den största tid med barnen.37

5.3. Liberala feminismen

Den liberala feminismen som teori och praktik hävdar att alla människor oavsett kön har vissa

grundläggande drag. Drag som förmågan att handla moraliskt, tänka rationellt samt att

34 Jònasdòttir, Björk (1994) s. 42
35 Giddens (1994) s. 301-302
36 Åström (1990) s. 73
37 Ahrne, Roman, Franzèn, (2008) s. 142-147
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realisera sig själv. Att ge dessa universella förmågor ett juridiskt erkännande bidrar samtidigt

till ett bevarande av dessa. Vidare så förklarar den liberala feminismen att kvinnor och mäns

olikheter som tillskrivs dess kön inte har något grund i naturen och som vi ovan nämn istället

är socialt konstruerade.

Skapandet av sociala förändringar för jämlikhet menar liberala feminister kan ske genom

samhällets förnuftiga individer samt genom rättsliga reformer av staten. Denna skola ser kön

som ett stratifieringssystem vilket bidrar till skapandet av en könad arbetsfördelningen. Denna

arbetsfördelning är uppdelad i en offentlig och en privat sfär, där mannen har större tillgång

till det offentliga där makt, status, frihet och utvecklings möjligheter finns att ta del utav.

Kvinnan får ansvaret för den privata sfären som består av hem och hushållsarbete. Att kvinnor

numera har större tillträde till det offentliga har även bidragit till att kvinnor nu upplever att

de kan begära att män ska utföra vissa sysslor i den privata sfären. Den patriarkala ideologin

påverkar dock fortfarande vårt samhälle och formar de två sfärerna som hela tiden samspelar i

kvinnors liv. Kvinnors erfarenhet av bland annat utbildning och politik är begränsade och det

offentliga rummet är fortfarande fylld av diskriminering. Samtidigt så upplever kvinnor att de

har svårt att få tiden att räcka till då de slutat sitt lönearbete och ska påbörja nästa arbete som

innefattar att ta hand om barn och hem. Denna press som kvinnor upplever i både det

offentliga och det privata verkar tillsammans på ett komplext sätt som leder till att kvinnors

förmåga att konkurrera på arbetsmarknaden begränsas genom de krav som de känner i den

privata sfären.38För att ytterligare få en förståelse för detta stratifieringssystem har vi

utvecklat temat om ansvarsfördelning inom den privata och den offentliga sfären utifrån ett

patriarkat och liberal feministiskt perspektiv. Detta tema ska förklara hur arbetsfördelningen

av förvärvsarbete och hem ser ut mellan kvinnor respektive män

5.4. Biologiska funktioner

Teorin om att kvinnornas underlägsna ställning i förhållande till männens hänvisas även ofta

till symboliska värden. Symboliska värden som har kommit tillskrivit kvinnors roll en

reproduktiv begåvning som anses stå mer närmare naturen då det är kvinnan som föder,

menstruerar och ammar. Kvinnans biologiska funktioner så som att föda barn och amma

minskar hennes handlingsfrihet och resulterar med detta till en mer underlägsen ställning i

jämförelsevis med mannen. Kvinnan får dessutom genom med hennes biologiska egenskaper

en mer naturlig och emotionell relation till sitt barn och kvinnans roll syftar mer till den

38 Ritzer (2009) s. 380-381
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privata sfären. Mannen anses representera den offentliga sfären vilket innebär att arbeta och

göra karriär samt att skapa och vidmakthålla sociala relationer. Eftersom barnet av naturliga

skäl är av mer behov utav modern genom hennes biologiska funktioner så är det inte lika

nödvändigt för faderns att skapa en relation till sitt barn. Genom dessa biologiska egenskaper

så antar mannens roll en högre status i samhället och kvinnan en underlägsen roll. 39

Föreställningen om människans biologiskt förankrade egenskaper har format temat barnets

bästa, där temat förklarar ur ett biologiskt perspektiv till hur ansvarsfördelningen upplevs av

kvinnor respektive män utifrån hur de formulerar barnens behov.

5.5. Sammanfattning

För att förstå våra informanters livssituation och deras inställning gällande

ansvarsfördelningen krävs det att vi har kännedom om ämnet. Vi har tagit del av aktuell

litteratur som behandlar vårt ämne, detta för att skapa en så stor förståelse av informanternas

upplevelser och utsagor. 40 Sökandet efter aktuell litteratur har varit tidskrävande och är av en

väsentlig del i studien. Denna inhämtade kunskap har även lett oss till förslag på teorier som

har varit användbara för vår undersökning och har även gett oss en klarare bild om syftet med

vår studie.

Vi vill förtydliga att teori är abstraktioner och inte direkt kan användas som beskrivning på ett

fenomen då det ofta är en sammansättning av en komplex verklighet. Teori är abstrakt i den

innebörd att de kan särskilja på visa drag i en verklighet som är komplicerad, drag som är

empiriskt grundade och som med anledning kan tänkas vara centrala för studien. Teori blir

därför ett verktyg för att finna ledtrådar för hur dessa närmare kan undersökas empiriskt.

6. Metod

Vi kommer i detta kapitel att redogöra hur vi samlat in vårt material och även motiverat varför

vi valt den metod vi valt. Vi presenterar hur urvalet av informanter har gått till samt hur

arbetsprocessens har sett ut och upplevts.

39 Kulick (1987) s. 19
40 Dalen s. 13
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6.1. Val av metod

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativ metod. En kvalitativ metod handlar om att inhämta

en djupare förståelse för bakomliggande orsaker och mekanismer till det fenomen vår studie

är ute efter att finna. Syftet med valet av en kvalitativ metod är för att ge oss en ökad

förståelse och kunskap om våra frågeställningar, det vill säga hur separerade föräldrars

fördelning av ansvaret över deras barn ser ut och upplevs. Likt det Steinar Kvale säger så vill

vi försöka förstå föräldrarna utifrån deras uppfattningar och livsvärld innan vi försöker finna

en vetenskaplig förklaring. Genom en förståelse till föräldrarnas vardagsliv så kan vi få en

inblick om hur de bildat deras uppfattning gällande fördelningen av ansvaret och detta bidrar

den kvalitativa metoden med.41

Den inhämtningsmetod vi fann lämpligast för vår studie var interjuver av semistrukturerade

karaktär. Detta motiverar vi genom den styrka metoden har genom dess flexibilitet. En

semistrukturerad intervju innebär att den liknar ett vardagligt samtal. Frågorna som har

utformats till informanterna är öppna vilket innebär att det inte finns några för formulerade

svarsalternativ samt att det skapar möjligheten att ställa följdfrågor vilket kan bidra studien

nya infallsvinklar.

En semistruktuerad intervju kännetecknas av en deskriptiv ansats och riktar sig till att ta reda

på våra informanters subjektiva upplevelser utifrån dennes berättelse.42 Därför har vi tolkat

vår empiri utifrån ett fenomenologisk angreppssätt. Fenomenologi är en filosofisk tradition

som har influerat det samhällsvetenskapliga tänkandet och genom detta angreppsätt så blir

individens subjektiva upplevelse är det centrala. Det vill säga när vi försöker förstå våra

informanter så försöker vi ”se detsamma” som informanterna ser.43 Amedeo Giorgi har

utvecklat det analyssystem av intervjuer som vi i vår studie blivit influerade av. Giorgi menar

att i ett första steg så ska vi försöka få en förförståelse för helheten och därefter finna

meningsbärande samt återkommande element som senaren skall skildras och tolkas. Det sista

steget i analysen innebär att vi utför en övergripande teoretisk tolkning av vårt insamlade

datamaterial.

41 Dalen (2007) s. 11-12
42 Larsson (2005) s. 92
43 Dalen (2007)  s. 15
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Vårt empiriska material har sedan bearbetas genom en deduktiv metod, vilket kan beskrivas

att vi under studien har följt bevisandets väg. Metoden utmärks genom att man från redan

befintliga teorier försöker finna kunskaper om det enskilda fenomenet man valt att studera. Ur

den teori vi valt så förklaras hypoteser som vi sedan genom vår inhämtade empiri prövar.

Teorin blir det verktyg som bestämmer hur och vilken information som skall inhämtas, men

även hur informationen skall tydas samt hur denne skall relateras till teorin. Genom att studien

antar utgångspunkt i en redan befintlig teori så tros vår objektivitet att förstärkas vilket även

genererar till att våra egna subjektiva uppfattningar om fenomenet inte präglar oss i vår

studieprocess.44

6.2. Urval

Som vi tidigare nämnt så innebär ett användande av kvalitativa intervjuer en ökad förståelse

och kunskaper om det fenomen vi valt att studera om. Därför har urvalet av informanter skett

systematiskt, där vi medvetet sökt efter informanter som genom deras erfarenheter och

upplevelser kan belysa oss om våra problemformuleringar och det fenomen vi är ute efter att

finna en större förståelse för. Våra funderingar kring urvalet har skapats genom den

förkunskap vi fått genom den litteratur vi tagit del utav i början utav studien.45Det blev i detta

stadium även nödvändigt att fundera över att göra en del avgränsningar. Informant ett (Jonas)

och informant två (Caroline) som är ett utav de två tidigare par vi valt till vår studie har vi

genom en personlig kontakt till dem både funnit och därav har dem ställt upp att medverka.

Valet av dessa två tidigare nämnda informanter har skett genom ett bekvämlighetsurval vilket

är en utav de vanligaste och användbaraste metoderna för att få ett strategiskt urval.

En variant av bekvämlighetsurvalet blev aktuell då vi i kontakt med i Caroline fick tips om

flera eventuella informatörer till vår studie. Denna variant av metoden kallas för

snöbollsmetoden som bygger på att man genom en informatör finner ytterligare informatörer

som skulle kunna vara lämplig.46 På detta sätt kom vi kontakt med informant tre (Angelina)

och informant fyra (Jim).

Samtliga fyra av våra informanter bor inom Stockholmsområdet. Vi har valt att inte

presentera våra informanter som; informant ett, två, tre och fyra utan istället till fiktiva namn.

44 Patel, Davidson (2011) s. 23
45 Holme, Solvang (1997) s. 101
46 Trost (2010) s. 140-141
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Detta då vi tror att det ska bli lättare för både läsare att läsa, men även för oss författare i syfte

att hålla informanternas utsagor isär från varandra under processens gång.

Samtliga informanterna är homogena på det sätt att de är två tidigare par som numera är

separerade och även genom att båda paren under tiden de varit tillsammans fått två barn som

de fortfarande har gemensam vårdnad över. Parens barn är också i både fallen hemmavarande

hos deras mamma. För oss har det varit väsentligt att ta del utav både mammans och pappans

erfarenheter och upplevelser kring deras tidigare förhållande och deras uppfattning kring

beslutet om vart deras gemensamma barn skulle vara hemmavarande efter deras separation.

Detta för att finna eventuella likheter och skillnader i de båda fallen, men även för att söka

kunskap om kvinnors och mäns uppfattningar skiljer sig åt. Med andra ord för att inhämta

kunskap och bredda vår förståelse kring vår problemformulering i största möjliga mån. Vi är

införstådda i att vårt urval kan betraktas som ensidigt då studiens samtliga informanter är

homogena som ovan nämnt, men även på så sätt att de alla är etniskt svenskar och att de kan

betraktas som medelklass samt att de inte heller är geografiskt sprida. Vi menar med detta av

vi är medvetna om att vi inte kan generalisera vårt resultat till en hel population.

6.3. Tillvägagångssätt

Vi har i denna studie tagit efter och utformat vårt tillvägagångssätt likt Kvales ide om de sju

stadierna inom kvalitativ intervjuundersökning.47 Vilket innebar att vi i början utav studien

formulerat ett syfte och en problemfrågeställning. Syftet var till en början att söka efter

kunskap som kan hjälpa till att förklara varför majoriteten av barn till separerade föräldrar är

hemmavarande hos deras mamma.

Det var även i detta stadium vi hade långa diskussioner om vad vi själva hade för uppfattning

om vad detta kan tänkas bero på för att finna relevant teori samt tidigare forskning. Våra egna

erfarenheter som mödrar genererade här till en viss förförståelse kring fenomenet som även

bidrog till att vi fick en ledtråd om vilken slags teori som skulle kunna vara lämplig att

använda oss utav.

Det andra steget i vår arbetsprocess har inneburit en planering av hur studien skall fortlöpa

genom val av metod. Vi kom att använda oss utav en kvalitativ metod. I alla studier där

forskaren använder sig av intervjuer för att inhämta kunskap så kommer det vara nödvändigt

47 Trost (2010) s. 50-51
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att utarbeta en intervjuguide. Vår utarbetade intervjuguiden har hjälpt oss att omsätta studiens

överordnade problemställningar till konkreta teman och frågor som tillsammans täckte de

viktigaste områdena för vår studie. Vi ville att alla våra frågor skulle vara relevanta för vår

problemställning och det fenomen vi önskar att belysa.48 Det blev även här aktuellt att började

fundera kring vilka erfarenheter våra informanter bör besitta för att klargöra ett urval. Vi

bestämde till en början att vi enbart skulle utforma studien efter pappors erfarenheter och

upplevelser vilket vi genom ett telefonsamtal till en vän som även blev den första informanten

som vi kom att kalla Jonas började fundera kring. Vi har som ambition att ur ett så brett

perspektiv som möjligt utforma vår studie och därför ansåg vi att en mammas perspektiv

skulle kunna bidra vår studie en större klarhet. Vi ändrade efter detta beslut vårt tidigare syfte

och omformulerade vår problemställning till det vår studie nu är baserad på.

Efter vårt samtal med Jonas så sökte vi kontakt med hans tidigare sambo Caroline som blev

informant nummer två. Caroline ville gärna medverka i vår studie och det var genom henne vi

senare kom i kontakt med informant nummer tre, Angelina och informant nummer fyra,

Angelinas tidigare sambo Jim.

Vi har innan utförandet av intervjuerna med våra informanter informerat dem om vårt syfte

till studien och den metod som studien har utformas ifrån och även att deras deltagande i vår

studie är frivillig och att de när som helst har möjlighet att avbryta deras medverkan.

Informanterna är även införstådda i att resultatet av vår studie där det är deras upplevelser och

erfarenheter ligger i centrum kommer att presenteras och redovisas, men att vi försäkrar dem

om att deras utsagor är konfidentiella och inte går att spåras. Trost uppmuntrar forskare att

låta informanterna själva bestämma platsen för intervjun.49 Vi har dock förslagit olika platser

för intervjutillfället och låtit informanterna välja mellan dessa. Intervjuerna har därför

genomförts på två olika platser då informanterna hade olika önskemål om platsen för att

träffas. Två av intervjuerna genomfördes på Tullinge bibliotek och de resterande två

genomfördes i biblioteket på Södertörns högskola.

Det tredje steget i Kvales sju steg innefattar själva intervjuandet. Vi har genom en iphone

spelat in alla fyra intervjuer som genomförts. Detta för att enkelt kunna lyssna och därefter

skriva ner det som sagts i intervjuerna och läsa det som sagts. Genom att banda

informanternas berättelser upplevde vi att vi kunnat koncentrera oss på de frågor som ställts

48 Dalen (2007) s. 31
49 Trost (2010) s. 65
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och de svar vi fått.  Varje intervju tog ca 60 minuter att genomföra som av oss upplevdes som

en bra längd då informanterna kändes avslappnade vilket genererade till ett bra flyt i samtalet

där både vi och våra informanter var aktiva och engagerade.

Vi har i ett fjärde steg bearbetat vårt inhämtade material som vi under avsnittet resultat

redovisar. Då vi använt oss av en inspelare vid intervjuerna så finns det ett antal olika sätt att

göra materialet tillgängligt för bearbetning. Vi har lyssnat till det inspelade och efter varje

fråga vi ställde till informanterna så har vi sammanfattat deras svar. Detta angreppsätt har

hjälpt oss att få all vår intervjudata efter samma struktur då vi endast tagit tillvara på det som

har med studien att göra, vilket även bidrar till att gör materialet lättare att analysera.

För att sedan få en ännu bättre överblick över materialet så har vi en än gång läst igenom våra

bearbetade intervjuer och använt oss av överstryckningspennor i regnbågens alla olika färger

för att stryka över återkommande mönster.

Under den tidigare läsningen av teorierna och den tidigare forskningen har vi skapat fyra

teman som tillsammans med vår empiriska kunna generera kunskap om våra frågeställningar:

Hur ser normen kring ansvarsfördelningen av barn ut efter en separation och hur upplevs

denna för män och kvinnor. Dessa centrala teman har vi namngett som, traditionella

könsmönster, reproduktion, ansvarsfördelningen inom det privata och offentliga och barnets

bästa. I bearbetningen av vår empiri så har vi funnit mönster som bevisar att de fyra

tematiseringar på något sätt kan förklara de fenomen vi är ute efter att undersöka.50 I steg fem

påbörjade nu vi en analys av vår empiri med det teoretiska perspektivet och den tidigare

forskningen som bas. Vi har analyserat vårt resultat genom de olika tematiseringar vi skapat,

där vi började med temat traditionella könsmönster och sedan fortsatt med reproducering som

följs av en analys av temat ansvarsfördelningen inom det offentliga och privata sfären och till

sist en analys av temat barnets bästa. I detta steg så blev kravet på kreativitet påtagligt då vi

skulle väva samman teori, tidigare forskning med vår empiri.

Enligt Kvales steg sex så ska vi nu genom vår analys ha funnit ledtrådar om vilket resultat vi

kommit fram till. I ett sjunde steg presenterar vi resultatet under avsnittet slutdiskussion,

50 Trost (2010) s. 154
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tillsammans med våra egna personliga tolkningar för att kunna besvara vårt syfte samt

frågeställningar.51

6.4. Reliabilitet, validitet och generalisering

Att uppnå reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom en kvalitativ metod är något som

en del forskare avfärdar, då begreppen kräver en objektivitet som vissa menar på bara går att

åstadkomma genom en kvantitativ forskning. Genom en omformulering av begreppen i syftet

att bättre passa den kvalitativa metoden så är det dock uppnåeligt.52

Vid utförandet av en studie så är målsättningen att ha så tillförlitlig information som möjligt

för att kunna säga något meningsfullt om de frågeställningar vår studie kretsar kring.

Begreppet reliabilitet kan förklaras och förstås genom att om samma studie genomförs flera

gånger på samma urval så skall resultatet se likadant ut.53

Då vi valt att undersöka människors erfarenheter och uppfattningar så blir en absolut

reliabilitet orimlig att försöka åstadkom, då faktum är att människor är föränderliga över tid

och rum.54

Våra egna personliga erfarenheter har även bidragit till kunskap om de frågeställningar vi valt

att undersöka på fler än ett sätt. Vi har med detta en förförståelse om hur föräldrar kan tänkas

uppleva och resonera kring fördelningen av ansvaret då det rör barnets boende. Det gav oss

även en viss gemenskap till studiens informatörer på så sätt att de kan ha varit mer öppna och

trygga i de förda intervjuerna. Nackdelen med att ha en gemensam livssituation som studiens

informanter är att det kan påverka vår syn och göra oss blinda utan att vi själva är medvetna

om det. Vi anser lik med Dalen att förutsättningarna för att uppnå full förståelse för ett

fenomen ibland bara är möjligt genom inomförförståelse som personliga erfarenheter bidra

med.55

Graden av validitet i en kvalitativ metod är något som är högt omdiskuterat. Begreppet

validitet innebär hur väl man undersöker det man har som utgångspunkt att undersöka, men

även om informanternas utsagor är tillförlitliga samt styrkan i resultatet. Att det kan finnas

51 Trost (2010) s. 51
52 Brinkmann, Kvale (2009) s. 263
53 Svenning (2003) s. 67
54 Brinkmann, Kvale (2009) s. 246
55 Dalen (2007) s. 12
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oskiljaktigheter mellan det informanten säger och hur denne beter sig ses som en brist i

metodens autenticitet. Därför strävar man efter att finna informantens berättelse med något

objektivt synligt.56 Tillförlitligheten i våra informanters berättelse har inte varit något som vi

har ifrågasatt eller som vi anser är något som sänker graden på validiteten i studien, istället

tvärtom. Då våra informanter tidigare har varit ett par och de intervjufrågor vi ställt om deras

historia tillsammans har överensstämt med båda parter så har vi kunnat säkerställa

informanternas tillförlitlighet. Även informanternas uppfattningar kring deras barns boende är

något som i realiteten visas stämma. För att uppnå en så hög validitet i studien som möjligt så

har vi under hela arbetsprocessen ifrågasatt samt teoretiskt granskat våra resultat.57Vidare

menar vi att vår studie har en hög validitet då vi ställt vårt syfte kring studien samt dess

frågeställningar mot vårt val av metod och även vårt resultat samt analys för att säkerställa att

vi undersökt det vi hade som utgångspunkt att undersöka. Vi har även i metod avsnittet visat

en stor öppenhet för studiens arbetsprocess, vilket ger vår studie trovärdighet.58

Kritiker menar att de resultat man genom en kvalitativ forskningsmetod fått fram är svåra att

generalisera till en annan miljö än den som studien utgjorts ifrån. Kritiker skulle fråga hur ett

eller möjligtvis två fall skall kunna vara representativa för alla andra fall. De resultat vår

studie visar skall istället till skillnad från en kvantitativ undersökning generaliseras till vår

valda teori och inte till populationen. Det är styrkan och kvalitén på de teoretiska diskussioner

och slutsatserna som fastställer en studies generaliserbarhet.59 Vi har genom hela studiens

arbetsgång fortlöpande ställt vår inhämtade empiri, vårt resultat samt analys mot teorin.

Genom detta tillvägagångssätt menar vi på att vi åstadkommit generaliserbarhet i den

betydelsen att det skett mot teori.

7. Resultat

I följande avsnitt presenteras vår empiri utifrån fyra olika teman, som vi funnit varit mest

framträdande i bearbetning av vår inhämtade empiri, det vill säga utifrån informanternas egna

berättelser. Dessa fyra teman har vi namngett som, traditionella könsmönster, reproducering,

barnets perspektiv samt ansvarsfördelningen inom den privata och den offentliga sfären. Vi

vill undersöka om dessa utarbetade tematiseringar gör det möjligt att förstå normen kring

56 Lantz (2007) s. 13
57 Brinkmann, Kvale (2009) s. 265-266
58 Trost (2010) s. 133-134
59 Bryman (2011) s. 369
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ansvarsfördelningen av barns boende efter en separation och även upplevelsen kring denna

ansvarsfördelning.

7.1. Traditionella könsmönster

De traditionella värderingarna om kvinnliga och manliga egenskaper eller ideal, lever kvar i

människors sagor eller medvetande. Dessa värderingar förmedlar oss hur föräldraskap och

familj ska se ut. Vi har föreställningar om moderskap och faderskap som vi mer eller mindre

följer genom att vi anpassar våra egna handlingar efter dessa. Temat om traditionella

värderingar ska ge oss en inblick i hur ingrodda föreställningar om föräldraskapet ser ut samt

hur det än idag påverkar vår organisering av familjelivet.

Angelina berättar att hon tillsammans med hennes mamma haft många långa diskussioner om

funderingar kring vart barnen bör bo efter hennes och Jims separation. Angelina berättar

fortsättningsvis att hennes mor uttryckt sig på följande sätt:

- Hon tyckte bestämt att barnen skulle bo på heltid hos mig och att barnen

kunde bo hos deras pappa varannan helg. Barnen hör hemma hos sin mor

sa hon alltid.

Angelina uttrycker en ambivalent inställning till ett delat boende för hennes och Jims

gemensamma barn. Hon uttrycker en önskan om ett varannan vecka boende, men

känner en oro över hur hennes förre detta skulle hantera ansvaret samt att barnens och

Jims relation inte varit så god. Barnen är nu hemmavarande hos Angelina, men träffar

sin pappa.

Caroline uttrycker att hon inte alls hade någon som helst diskussion med någon i sin

omgivning om vart barnen skall bo efter separationen med hennes dåvarande sambo

Jonas och säger:

- Jag tog det förgivet att barnen skulle bo hos mig, eftersom det alltid var

jag som hade hand om dem.

Efter Carolines och Jonas separation så lever barnen hos Caroline. Hon berättar att

hon är nöjd med beslutet som togs kring ansvarsfördelningen av barnens boende, då

hon inte upplevde att Jonas hade en bra relation till sina barn.
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Jim och Jonas uttrycker båda att dem är nöjda med beslutet kring ansvarsfördelningen

av barnens boende och motiverar detta genom att de anser att det är bättre för barnen

att bo hos deras mamma medans de fortfarande är små. När vi frågade Jim om han

haft någon diskussion med sin omgivning om vart barnen bör bo efter separationen så

säger han:

- De har likt som mig ansett att barnen under tiden de är små ska bo hos sin

mamma.

Jonas ansåg som vi ovan nämnt att det skulle vara bättre för barnen att bo hos deras

mamma medans de är små, då han upplevde Caroline som mjuk och pedagogisk samt

att hon hade en större förståelse för barnens behov.

Jonas säger:

- Hon var mycket mjukare, hade mer förståelse.

7.2. Reproducering

Föreställningar om föräldraskapet vidareförs från generation till generation och hur sätter

förutsättningarna för hur vi själva, våra barn och barnbarn kommer att ta del av de rådande

könsmönstren. Samma berättelse om föräldraskap förmedlas vidare i århundrade och även om

vi ser dessa föreställningar om föräldraskap som gamla myter så är det ändå dessa berättelser

som förmedlar de synsätt som vi bär med oss. Informanters föräldrar har förmedlat deras

synsätt om föräldraskap vidare till sina barn.

Angelina och Carolines uppväxt liknar varandra. Deras mödrar var dem som hade ansvar över

hemmets sysslor, det vill säga matlagning, städning med mera.

Caroline berättar att hennes mamma arbetade deltid som hårfrisörska och att hennes

pappa arbetade heltid på det sågverk som han ägde. Då Carolines pappa arbetade

mycket så var det Carolines mamma som hade det största ansvaret för barn omsorgen

och även för hushållet och uttrycker sig enligt följande:

- Mamma hade hand om hemmet och oss barn, pappa hjälpte mamma

ibland.
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Angelina uttrycker sig på snarlikt sätt i hennes berättelse om hur ansvarsfördelningen

såg ut under hennes uppväxt:

- Hemmets ansvar låg mest på mamma, pappas arbete var mer fysiskt

krävande än mammas och därför fick mamma det större ansvaret över oss

barn och hushållet.

Jim växte upp tillsammans med hans mamma, syster och mammas nya man. Jims

styvpappa reste i jobbet och hans mamma inte hade något arbete. Hans biologiska

pappa träffade han emellanåt, mer frekvent när han vart äldre. Jim berättar att det var

hans mamma som såg till att allt det praktiska såsom matlagning och städning utfördes

samt att det var hon som ansvarade över barnomsorgen.

- Hon gjorde allt det där som kvinnor brukar. Min styvpappa var den som

stod för att hämta hem pengarna.

Till skillnad från Jim så är Jonas uppväxt med båda sina föräldrar, som båda arbetade

heltid. Jonas mamma hade ansvaret för barnen och hushållet, medans Jonas pappa

hade ansvaret över barnens aktiviteter samt husets yttre skötsel såsom renovering.

Jonas säger:

- Mamma hade hand om matlagning, städning och omsorg över barnen.

7.3. Ansvarsfördelningen inom den offentliga och privata sfären

Detta tema är utarbetat för att undersöka hur sociala strukturer inom den offentliga

och den privata sfären påverkar ansvarsfördelningen av barnomsorgen. Som i sin tur

kan tänkas påverka inställningen kring beslutet av barns boende efter det att en

separation har skett.

Angelina berättar att det är hon som varit föräldraledig med hennes och Jims två barn.

Vid födseln av deras första barn så uttrycker Angelina att hon inte kan minnas att en

diskussion om vem som skulle vara hemma med barnet ens ägt rum. Hon såg fram

emot föräldraledigheten och nämner även att ur ett ekonomiskt perspektiv så var det
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mer lägligt att just Angelina skulle vara hemma då de annars skulle tvingas till att byta

livsstil.

- Det var även ekonomiskt bättre för oss att jag var hemma, vi hade blivit

tvungna att byta livsstil annars.

Vid födseln av deras andra barn så uttrycker Angelina att hon inte alls var lika

exalterad att ta ut föräldraledighet då hon fått en ny tjänst som hon såg fram emot att

påbörja.

Även Carolin berättar om att det var hon som varit föräldraledig med båda deras barn,

då Jonas tjänade mer och med detta så bidrog hans inkomst mer till familjeekonomin.

Caroline skötte om allt som hade med barn och hushåll att göra såsom matlagning,

hämtning och lämning av deras barn på dagis. Medans Jonas ansvarade för

familjeekonomin.

- Jag kände att det var alltid jag som fick ta hela ansvaret för hemmet

eftersom det var han som tjänade mest.

När vi ställde frågan om hur Jim upplevde ansvarsfördelningen så säger han följande:

- Jag tjänade bättre än vad hon gjorde och tyckte väl därför att det inte var

mer än rätt att hon utförde mer sysslor hemma, när det kommer till barnen

och så.

Jonas anser att arbetsfördelningen mellan parterna skall ske på så sätt att man får

hushållet att gå ihop. Vidare uttrycker Jonas att man skall göra det man är bra på. I

deras fall så tjänade Jonas mer än Caroline och därför ansvarade Jonas för

familjeekonomin och Caroline för barn och hushåll.

- Jag tjänade mer än henne, därför föll det mer naturligt att jag hade hand

om familjeekonomin och hon hade hand om hemmet.
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7.4. Barnets bästa

Föräldrars relation till sitt barn är enligt tidigare forskning det som ofta avgör beslutet

kring ansvarsfördelningen utav ett barns boende efter en separation.60Föräldrars

relation till sina barn samt upplevelser kring ansvarsfördelningen av barnens boende

efter separationen är i fokus i följande avsnitt.

Angelina berättar att hon kunde uppleva att hennes före detta sambo tyckte barnen var

lite i vägen, att dem störde honom och hur hon uppmärksammat hur barnen fick ropa

flera gånger för att få hans uppmärksamhet. Han visade även sällan intresse för deras

skolgång. Angelina berättar om hur hon och hennes tidigare sambo diskuterade hur

ansvarsfördelningen av barnens boende skulle se ut efter det att de separerat. Angelina

upplevde som tidigare nämnt en oro över ett varannan vecka boende, men kände ändå

att det skulle bli bra och funka med tid. Hon uttryckte vidare att hon ville att hennes

före detta skulle börja ta ett större ansvar över barnen och finnas med i deras liv i

större utsträckning.

- Man får det att funka. Det är bådas barn och bådas ansvar.

Caroline uttrycker att hon vet att Jonas älskar och bryr sig om sina barn, men att hon

anser att hon hade en bättre relation med barnen och det är på detta sätt hon motiverar

anledningen till varför barnen bör vara hemmavarande hos henne.

- Han förstår inte barnen på samma sätt som vad jag gör.

Jim uttryckte att han upplevde relation till sina barn som bra, men att barnen är

mammas pojkar och tyr sig till henne vilket Jim uttrycker som mindre roligt. Han

säger dock att han tror att det kommer att ske en förändring då barnen blir större och

talar vidare om vilka funderingar han hade kring beslutet av barnens boende då

separationen skulle ske. Jim berättar om hur han ansåg att barnens behov skulle

komma i första hand och att han inte tyckte det vore rättvist mot barnen att tvinga dem

att bo hos sig varannan vecka.

60 Ahrne, Roman (1997) s. 155-156
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- Jag ansåg att en starkare relation med barnen inte ska tvingas fram utan

dem kommer till mig på samma sätt de en gång närmat sig sin mamma.

Jonas berättar om att han upplever sin relation till sina barn som god och att han

tillsammans med barnen hittar på roliga aktiviteter på fritiden. Han förklarar vidare i

stil med det som Caroline även uttrycker, att han inte i samma utsträckning har

umgåtts med barnen på samma sätt som Caroline gjort och därför kan Caroline

tillgodo se barnens behov bättre och därför är han nöjd med beslutet kring

ansvarsfördelningen.

- Min förre detta sambo hade bättre hand om barnen än vad jag hade.

8. Analys

För att försöka nå en förståelse för hur normen ser ut kring ansvarsfördelningen av barnens

boende efter en separation samt hur denna fördelning upplevs av våra informanter så har vi

nedan analyserat våra informanters utsagor utifrån våra tematiseringar; traditionella

könsmönster, reproducering, ansvarsfördelning inom det privata och den offentliga sfären

och till sist barnets perspektiv. Informanternas olika perspektiv ska tillsammans men våra

valda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning hjälpa oss att finna den förståelse vi är

ute efter att finna för att kunna besvara vårt syfte med studien och dess frågeställningar.

Vi börjar detta avsnitt med att redovisa vår analys av informanternas berättelser utifrån vårt

första tema, traditionella könsmönster som sedan följs av resterande tematiseringar.

8.1. Traditionella könsmönster existens inom familjer

Feministisk teori hävdar att uppfattningar om vad som är ett lämpligt könsrelaterad beteende

förmedlas genom så kallade socialisationsagenter, till exempel föräldrar.61 Teorin menar att

detta beteende är vanliga, vilket kan exemplifieras genom att Angelinas mamma uttryckte sig

så här: ”Barnen hör hemma hos sin mor”.

61 Connell (2009) s. 17-18
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Att vi människor har en inställning till att barnen bör bo hos sin mamma har sin grund utifrån

uppfattningen om att kvinnan och mannen har medfödda biologiska egenskaper. Dessa

egenskaper hävdar att kvinnan har en mer naturlig och emotionell relation till sitt barn än vad

mannen har. 62 Reproducering av dessa könsbeteenden förstärker upprätthållandet av de

ojämlika könsrelationerna.

Genom Angelinas önskan om ett varannan vecka boende visar Angelina dock att hon är

kritisk till de traditionella värderingarna som hennes mor uttrycker. Enligt ett liberalt

feministiskt synsätt så sker skapandet av sociala förändringar för jämlikhet genom samhällets

förnuftiga människor samt genom rättsliga reformer från staten. Ur ett liberalt feministiska

synsätt så menar man att Angelinas önskan om ett delat boende för hennes barn kan breda

vägen för jämlikhet.63 Kvinnors ambivalenta inställning till ett delat boende för ett

gemensammat barn grundar sig i en oro över hur männen skulle hantera ansvaret över barnens

omsorg. Denna oro Angelina upplever uttrycker tidigare forskning på området inte är så

ovanlig då kvinnor ofta känner en misstro till mäns kapacitet att ta hand om barnen.64

Att barnen ska vara hemmavarande hos deras mamma efter en separation tas för givet av både

män och kvinnor. Enligt socialkonstruktivism så tar vi de sociala strukturerna så som de

typiska kvinnliga och manliga beteenden för givet genom att karakterisera en individ för

kvinna eller man. Detta kan vi se ett exempel på genom Carolines inställning till barnens

boende då hennes uppfattning går i enlighet med de traditionella värderingar som råder, där

kvinnan anses ge barnen den bästa omsorgen.65De traditionella värderingar blir genom

socialkonstruktivism en naturlig ordning för individer som de sedan handlar efter. Detta går

att exemplifiera ytterligare genom ett utav socialkonstruktivismens berömda meningar ”om

människor definierar en situation som verklig, så blir den verklig i sina konsekvenser”.66

Tidigare forskning visar att par som haft en traditionell ansvarsfördelning över gemensamma

barn under tiden de levt tillsammans behåller samma ansvarsfördelning då paret separerar.

Detta mönster kan vi även finna i Carolines utsaga. Caroline skötte om allt som hade med

barnen att göra under hennes tid tillsammans med Jonas vilket hon fortsättningsvis gjort även

efter separationen då faktum är att barnen är hemmavarande hos henne. Caroline berättar

62 Kulick (1987) s. 19
63 Ritzer (2009) s. 380-381
64 Bäck- Wiklund, Bergsten (1997) s. 108
65 Åström (1990) s. 73
66 Brante, Andersen, Korsnes (2001) s. 287
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vidare att hon är nöjd med ansvarsfördelningen av barnens boende. Den tidigare forskningen

påpekar att de traditionella mamma- och papparoller är så starka att det blivit till en norm som

producerar och reproducerar kvinnors och mäns inställningar och handlingar än idag.67 Både

Jim och Jonas ansåg att det var bättre för barnen att vara hemmavarande hos deras mamma då

de fortfarande är små då kvinnor tillskrivs en mjuk och pedagogisk personlighet gentemot

deras barn och mäns inställning till barnens boende tyder på att dess ursprung grundar sig i

traditionella värderingar som framställer kvinnan som mer kärleksfulla och mjuka samt att

kvinnan redan vid barnets födsel känner en stark moderskänsla.68

8.2. Reproduceringens roll i en socialiserings process

Det socialkonstruktivistiskt perspektiv förklara hur genusmönster bidrar till att män och

kvinnor utför sina vardagliga sysslor på olika sätt utan att reflektera över det. Till exempel att

kvinnor tar hand om barn och hushåll medans männen bär ansvaret över familjeekonomin.

Kvinnors och männens olika vardagliga sysslor kan tyckas tillhöra naturens ordning. Vi kan

finna detta genusmönster i Angelinas och Carolines berättelse, där deras mödrar under deras

uppväxt var de som hade ansvaret över omsorg och hemarbetet medans deras fäder hade

ansvar för familjeekonomin. Dessa vardagssysslor som Angelina och Carolines föräldrar

utförde är arrangemang som gör skillnad på kön. Kvinnors och männens olika vardagssysslor

är så vanliga och välkända att synen på genusskillnaderna uppfattas som helt naturliga.69

Angelinas och Carolines berättelse om deras föräldrars uppdelning av ansvar och arbete är av

samma mening som författarna Bäck-Wiklund och Bergstens studie om hur dagens

barnfamiljer ser ut. I deras studie framgick det att det var kvinnorna som hade ett direkt

ansvar för omsorgsarbetet och männen hade huvudansvar för familjeekonomin. 70 Dessa

manliga och kvinnliga beteendemönster som Angelinas och Carolines föräldrar har, skapar

kulturellt bundna genusmönster som sedan förmedlas vidare till Angelina och Caroline och

som i sin tur bidrar till att genusmönstret reproduceras. 71

Teorin om genusmönster menar att familjen kan ses som en socialisationsagent som förmedlar

de typiska kvinnliga respektive manliga beteendena till sina barn. Både Jim och Jonas växte

67 Ahrne, Roman (1997) s. 172
68 Åström (1990) s. 73
69 Connell (2009) s. 17-18
70 Bäck-Wiklund, Bergsten, (1997) s. 99
71 Connell (2009) s. 17-18
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upp med mödrar som bar det största ansvaret över barn och hushåll. Då Jim och Jonas under

deras uppväxt fått se deras mamma ha hand om allt omsorgsarbete kan det ha gett dem

uppfattningen om att omsorgsarbete är en naturlig ordning för ett kvinnligt beteende. Jim var

uppväxt med en mor som inte arbetade och en styvfar som inom sitt arbete reste mycket,

Jonas pappa arbetade heltid medans hans mamma arbetade deltid. Sådana könsspecifika

uppdelningar av ansvar och arbete inom familjelivet bidrar till att man redan som barn lär sig

om vad som är ett kvinnligt och ett manligt beteende. Jim och Jonas har inte fötts med en

könsidentitet utan dessa tankar om ett manligt och ett kvinnligt beteende har utvecklats under

deras uppväxt med hjälp av socialisationsagenter så som familjen, skola och kamrater.72

Enligt tidigare forskning syns kvinnors och männens individualitet som mest när de utför sina

vardagsrutiner, vilket märktes väl på Jim och Jonas föräldrars uppdelade arbetsfördelning av

ansvar och arbete inom familjelivet. Bäck-Wiklund och Bergsten skriver i sin studie att

familjens organisering i vardagslivet är format utifrån personernas individuella egenskaper.

Dessa individuella egenskaper visar sig i sin tur vara könsspecifika. Jim och Jonas föräldrar

har likt Bäck-Wiklund och Bergstens studie format deras familj utifrån de kvinnliga och

manliga könsmönstren som de sedan har förmedlat vidare till Jim och Jonas.73

8.3. Den könade arbetsfördelningen

Teorin om den liberala feminismen ser kön som ett stratifieringssystem vilket genererar till

skapandet av en könad arbetsfördelning. Arbetsfördelningen är uppdelad precis som teorin om

patriarkatet även beskriver i en offentlig och privat sfär. Denna könade arbetsfördelning kan

vi finna i Angelinas och Jims fall. Jim har som teorin patriarkatet beskriver, då han är man

större tillgång till det offentliga som består utav makt, status och utvecklingsmöjligheter.

Detta faktum bidrar det till att ansvaret över den privata sfären som består av barnomsorg och

hushållsarbete läggs på Angelina.74 Den patriarkala ideologin beskrivs som ett system av

sociala strukturer där en manlig dominans finns i alla former av relationer och som visar sig i

Angelinas och Jims fall och även i Carolines och Jonas. Den manliga dominansen uttrycka sig

i den offentliga sfären på så sätt att Jim och Jonas har en högre månadslön än Angelina och

Caroline. I och med detta så begränsas pars beslut om vem som skulle vara föräldraledig.

Patriarkatet formar de två sfärerna som hela tiden samspelar på ett komplext sätt.

72Connell (2009) s. 17-19
73 Bäck-Wiklund, Bergsten, (1997) s. 96,102
74Ritzer (2009) s. 380-381
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Angelina och Caroline berättar båda två att det var dem som varit föräldraledig i och med

födseln utav deras barn. Angelina berätta att hon inte kan minnas att en diskussion kring vem

som skulle vara hemma med barnen tagit plats, men att deras ekonomi hade en bidragande

faktor till att det just var Angelina som skulle vara föräldraledig då Jim tjänade mer pengar än

henne. Samma bakgrund uppger även Caroline var den mest bidragande faktorn till det beslut

som togs om vem som skulle vara hemma med barnen vid födseln.

Utifrån Jims utsaga så kan vi även konstatera att han i och med hans högre månadslön ansåg

det rättvist att Angelinas skulle ha det större ansvaret över barn och hushåll. Vi skulle vilja

säga att Jims uttalande och beteende är en produkt utav det som socialkonstruktivismen skulle

kalla inlärda manliga och kvinnliga könsmönster. Dessa olika beteende mönster konstruerar

en könsidentitet som klassificerar oss som män eller kvinnor som vi i enlighet med sedan

beter oss efter. Det inlärda manliga beteendet som Jim uttrycker existerar och grundar sig i

teorin om patriarkatet.

Angelina nämner att hon inte alls varit lika exalterad till att vara föräldraledig vid födseln utav

hennes och Jims andra barn. Denna inställning skulle författarna Bäck- Wiklund och Bergsten

mena beror på kvinnors upplevelser kring hennes arbete. Kvinnor känner enligt studien Det

moderna föräldraskapet en osäkerhet till föräldraledighet då de finner sitt arbete givande och

roligt.75 Angelina hade fått en ny tjänst som hon gladligen ville påbörja och kan därför

förklara hennes ambivalenta inställning till ytterligare en föräldraledighet.

Ahrne och Roman skriver i studien Hemmet, barnen och makten om hur familjens

organisering kan vara en produkt av de rådande strukturer som varken kvinnor eller män har

inflytande över. De strukturella begränsningarna leder till att kvinnan intar sin ”kvinnoroll” så

som att ta ansvar för barn och hushåll och mannen intar rollen som den ”försörjande fadern”.
76 De konflikter som uppstår på grund av arbetsfördelningen av barn och hushåll mellan

kvinnor och män beror till en stor del av maktrelationer, det vill säga de maktresurser

individen inom familjen har. Denna förhandling kan vi genom Jonas uttryck finna en välvilja

till. Han resonerade att arbetsfördelningen mellan parterna skulle fördelas enligt det man är

bra på och att fördelningen skall ske så att man får hushållet att gå ihop. I och med att Jonas

har en högre månadsinkomst än Caroline så lämnades det dock inget utrymme för förhandling

75 Bäck-Wiklund, Bergsten (1997) s. 129-130
76 Ahrne, Roman (1997)  s. 131



30

om vem som skulle ansvara över vad i deras vardagsliv. Caroline blev då av naturliga skäl så

som Jonas uttrycker det, ansvarig över barn och hushåll.

8.4. För barnets bästa

Enligt föreställningar om att kvinnors och mäns biologiska egenskaper bero på de symboliska

värden som tillskrivs kvinnor respektive män så anses mannen representera den offentliga

sfären, vilket innebär att mannen ska arbeta och göra karriär. Kvinnans biologiska funktioner

består utav att föda och amma och genom denna biologiska egenskap får kvinnan en mer

naturlig och emotionell relation till sitt barn. Vidare så anses barnen av naturliga skäl vara

mer i behov utav modern och att det därför inte är lika nödvändigt för fadern att skapa en

relation till sitt barn.77 Både Angelina och Caroline upplever att de har en bra relation med

sina barn och fortsätter vidare med att berätta att de inte anser att deras tidigare sambo hade så

bra relation med barnen. Att Jim och Jonas beskriver sin relation till sina barn som dålig i

jämförelsevis med barnens mammor så visar det att de internaliserat samma syn.

Enligt Bäck-Wiklund och Bergstens studie om föräldraskap så organiseras familjelivet utifrån

familjemedlemmarnas personliga erfarenheter, förebilder och könsspecifika konstruktioner. 78

Jim och Jonas har likt Bäck-Wiklund och Bergstens studie organiserat deras familjeliv utifrån

de symboliska värden, det vill säga de biologiska egenskaperna som menar att kvinnor har en

mer emotionell relation till sitt barn än mannen. Dessa tankar om biologiska egenskaper har

bidragit till att Jims och Jonas förhållande med barnen är sämre än Angelinas och Carolines

förhållande med barnen.

Både Jim och Jonas upplever att de har en bra relation med sina barn, dock inte lika bra

relation till barnen som Angelina och Caroline har. Jonas berättar att han anser att Caroline

kan tillgodose barnens behov bättre än vad han själv kan och därför är han nöjd med beslutet

om ansvarsfördelningen av barnen efter deras separation. Enligt de traditionella värderingarna

så skapar kvinnors och mäns tillskrivna personliga egenskaper en maktassymmetri där

kvinnan blir underordnad och mannen överordnad. Personliga egenskaper så som att kvinnan

är mer kärleksfull och mjuk ger individen en uppfattning om att det är kvinnan som ger den

bästa omvårdnaden till barnet.79 Kvinnors och mäns personliga egenskaper som ofta framhävs

77 Kulick (1987) s. 19
78 Bäck-Wiklund, Bergsten (1997) s. 96
79 Åström (1990) s 73
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mellan familjemedlemmar leder till att det är ofta kvinnor som har det praktiska ansvaret för

barnen samt att det är kvinnor som tillbringar mest tid med dem.80

I Ahrne och Romans studie Hemmet, barnen och makten skriver författarna att det är

förälderns förhållande till sitt barn innan separation som är det avgörande för hur

ansvarsfördelningen kommer att se ut efter en separation.81 Jim och Jonas uppfattning om att

kvinnan ger den bästa omvårdnaden till barnet och av naturliga skäl har en bra relation med

sina barn menar vi kan vara den grundläggande orsaken till att de själva inte har så god

relation till deras barn då de inte ens försöker.

9. Slutdiskussion

Vi kommer tillsammans i avsnittet som nu följer diskutera det huvudsakliga funna resultatet i

förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. I sökandet efter hur normen kring

ansvarsfördelningen av barns boende efter en separation ser ut så har vi funnit att våra fyra

utarbetade tematiseringar tillsammans med våra val av teorier samt den tidigare forskningen

på området ansvarsfördelning belyser.

Våra fyra olika teman traditionella könsmönster, reproducering, ansvarsfördelningen inom

den privata och offentliga sfären samt barnets bästa har en dialektisk relation till varandra.

Detta innebär att den ena tematiseringen påverkar förekomsten av den andra, tredje och fjärde

tematiseringen, men även att den senare tematiseringen påverkar den första och så vidare.

De traditionella könsrollerna är framträdande i våra informanters tidigare relationer och kan

exemplifieras genom att våra kvinnliga informanter burit det största ansvaret över barn och

hushåll medans mannen har burit ansvaret över familjeekonomin. Vi menar att de traditionella

könsmönstren är så pass starka att den könsspecifika arbetsuppdelningen som sker inom

familjen reproduceras vidare till nästa generation och på så sätt kommer de traditionella

könsmönstren mer eller mindre alltid att styra våra tankar och handlingar.

Även om man ifrågasätter de traditionella värderingarna så är de svåra att undgå då de är av

en naturlig del av våra liv. Detta kan exemplifieras i Angelinas fall då vi enligt hennes önskan

80 Ahrne, Roman, Franzen (2008) s. 142-147
81 Ahrne, Roman (1997) s. 155-156
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om ett varannan vecka boende för hennes barn efter separationen menar att hon ställde sig

kritisk till de traditionella könsmönstren som säger att kvinnan ger den bästa omsorgen till

barn och att det därför är hos mamman barnen bör vara hemmavarande. Trots hennes önskan

så blev barnen ändå hemmavarande hos Angelina, vilket visar att de traditionella könsrollerna

som vi ovan nämnda är svåra att undgå. Vi vill samtidigt här påpeka att de traditionella

könsmönstren inte enbart verkar och befästs genom den föreställningen som reproduceras om

att kvinnor är dem bästa omsorgsgivaren och därför skall ansvara över hemarbetet och att män

därför skall ansvara över familjens ekonomi. Ideologin om en ökad jämställdhet av

ansvarsfördelningen över barn vill vi till viss gräns mena begränsas i och med männens

dominans inom den offentliga sfären. Den manliga dominansen uttrycks bland annat genom

att män har en högre månadsinkomst än kvinnor. Detta genererar till en könspecifik

uppdelning av föräldraledigheten, som i sin tur även bidrar till att de traditionella

könsmönstren befäst ytterligare då föräldraledigheten av ekonomiska skäl oftast tas ut av

kvinnor.

Det dialektiska förhållandet mellan traditionella könsmönster som reproduceras inom familjen

från generation till generation och mäns dominans på arbetsmarknaden befäster en norm om

att det ter sig naturligt att kvinna när den som skall sköta barn och hushållssysslorna. Vi

upptäckte med detta samt genom den kunskap vi inhämtat från tidigare forskning att normen

kring ansvarsfördelningen över barnens boende efter en separation har ett samband med hur

familjens arbetsfördelning av barn och hushåll var fördelat innan det att separationen ägde

rum. Våra kvinnliga informanter fortsatte att ansvara över barnomsorgen efter separationen

genom det faktum att barnen blev hemmavarande hos deras mammor. Mäns företräde på

arbetsmarknaden och deras högre månadsinkomst i jämförelse med kvinnor har vi

tillsammans med de reproducerande traditionella könsmönstren funnit spela en avgörande roll

över vem som bär ansvaretför barnomsorgen inom en familj.

Denna ansvarsfördelning och de traditionella föreställda könsmönstren som säger att kvinnan

av naturliga skäl har en bättre och emotionell relation skapar tillsammans ett orsaksband som

bidrar till att mäns relation till sina barn inte är så god. Den rådande relationen män och

kvinnor har till sina barn har vi i sin tur funnit spela en roll i beslutandet av barns boende efter

en separation. Kvinnor känner en oro över att överlåta ansvaret för barnen till deras före detta

män på grund utav den mindre bra relationen dem emellan. I och med kvinnans bättre relation

till sina barn så menar männen på att barnen därför bör vara hemmavarande hos deras
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mammor. Vi kan här än en gång bekräfta att normen kring ansvarsfördelningen över barns

boende efter en separation går att föras till hur familjelivet sett ut innan det att en separation

äger rum och att denna organisering produceras i ett komplext samspel med det våra fyra

analysredskap innefattar.

Vidare kommer vi att diskutera hur ansvarsfördelningen av barnets boende efter en separation

upplevs. Vi har funnit att både män och kvinnor är rätt så tillfredställda med att barnen är

hemmavarande hos deras mamma trots det att kvinnor i och med att de ändå tog beslutet att

separera från deras tidigare män ställt sig kritiska till den könspecifika ansvarsfördelningen

familjen har organiserat sina liv efter innan dess att de separerade. Det faktum att barnen efter

separationen är hemmavarande hos deras mamma visar att den könsspecifika

ansvarsfördelningen över barnens omsorg dock fortlöper. Detta faktum är det dock inte alla

som upplever som självklart och som kan konstateras med en utav våra kvinnliga

informanters uttalande där hon uttrycker att ansvaret över barnen efter separationen är bådas

ansvar och att man får det att funka.

Kvinnor känner dock en oro över männens mindre bra relation till sina barn och deras

kapacitet till att ge en bra omsorg och genom den norm som råder om att kvinnan av naturliga

skäl är mer kärleksfulla och därför kan ge barnen den bästa i omvårdnaden i jämförelse med

män. Denna norm genererar till att både män och kvinnor ändå känner sig mer bekväma med

att barnen är hemmavarande hos sina mödrar efter en separation trots att det begränsar

kvinnors önskan om en mer jämställd ansvarsfördelning över barnen. Mäns inställning om ett

varannan vecka boende för deras barn upplevs som mer aktuellt då barnen blivit äldre med

bakgrunden till den inställning som grundar sig i de föreställda reproducerande kvinnliga

egenskaperna som vi nämnt ovan.

En sociologs uppgift är att kunna finna verktyg för att problematisera och förklara en komplex

verklighet. Dessa verktyg har vi funnit i och med våra utarbetade tematiseringar som vi sedan

har hittat bevis på att de stämmer i vår inhämtade empiri. Vårt bidrag i och med denna studie

har genrerat till en ökad förståelse om vilka sociala faktorer som producerar hur normen kring

ansvarsfördelning av barns boende efter en separationser ut samt gett oss en inblick om vilka

faktorer som påverkar hur denna ansvarsfördelning upplevs.
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10. Förslag på fortsatt forskning

Vi har med vår studie kommit fram till att våra tematiseringar som vi skapat utifrån teorierna

socialkonstruktivism, patriarkatet, den liberala feminismen samt biologiska egenskaper har en

dialektisk relation till varandra. Vilket innebär som vi tidigare nämnt att den ena

tematiseringen påverkar förekomsten utav den andra, tredje och den fjärde och så vidare.

Dessa besvarar tillsammans studiens frågeställningar.

Ur ett sociologiskt perspektiv skulle det dock vara intressant att finna vilken av dessa fyra

utarbetade tematiseringar som är den mest framträdande. Detta kan en kvantitativ enkät

undersökning bistå med.

Denna studie skulle bygga på samma avgränsningar som den redan genomförda kvalitativa

studien. Enkäterna kommer att skickas till ett urval som är slumpmässigt valt för att kunna

generaliseras till populationen. Enkäternas skulle bestå av frågor som, årsinkomst, antal barn,

yrke samt diverse frågor om hur arbetsfördelningen såg ut innan samt efter paret separerat.

Vidare så har studien enbart undersökt hur etniskt svenska homogena tidigare par från

medelklassen upplever ansvarsfördelningen av barn efter en separation samt hur normen kring

ansvarsfördelningen ser ut. Det skulle även vara intressant genomföra en kvalitativ studie med

samma syfte och frågeställningar, men med ett bredare urval. Detta skulle innebära att studien

skulle bygga på utsagor från informanter med olika etniska samt socioekonomiska

bakgrunder.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

1. Din ålder?

2. Kön?

3. Vad arbetar du med?

4. Vad har du för utbildning?

5. Hur länge var du tillsammans med dina barns mamma/pappa?

6. Varför separerade ni?

7. Hur lever du idag, sambo osv.?

8. Hur växte du upp, tillsammans med båda föräldrar?

9. Hur såg ansvarsfördelningen ut mellan dina föräldrar?

10. Hur såg ansvarfördelningen ut tiden ni levde tillsammans?

11. Hur bör ansvarsfördelningen se ut?

12. Förvärvsarbetade ni lika mycket under tiden ni levde tillsammans?

13. Vem var föräldraledig?

14. Vad hade ni för resonemang kring det beslutet?
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15. Hade någon av er mer fritid under tiden ni levde med varandra och vem tog i sådana

fall hand om barnen?

16. När du skulle träffa kompisar eller gå på bio under tiden ni levde tillsammans, hade du

dåligt samvete då du lämnade barnen till barnvakt?

17. Hur såg din relation till barnen ut under tiden du levde tillsammans med barnens

mamma/pappa?

18. Tycker du att din förre detta partner hade en bra relation till sina barn?

19. Hade du någon diskussion med din omgivning om deras funderingar kring vart barnen

skulle bo?

20. Är ni nöjda med beslutet kring era barns boende?

21. Vad hade ni för resonemang kring det beslutet?


