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Sammanfattning  
 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka fördelningen av det oavlönade arbetet i 

hemmet ur ett manligt perspektiv. Det har genomförts kvalitativa intervjuer med tre män från 

tre olika generationer för att få en subjektiv bild av vad männen anser har legat till grund för 

hur arbetet i deras hem har fördelats och hur skillnader mellan generationerna kan förstås. De 

insamlade materialet har tolkats med hjälp av tidigare forskning och med teoretiska 

utgångspunkter gällande samhällsförändringar som påverkat arbetsfördelningen, 

föräldraledighet, maktrelationer mellan könen, tidsanvändning samt generationsaspekten. 

Undersökningen visar att förändringar har skett, män tar ett större ansvar för hemmet och 

barnen idag än för 50 år sedan. En anledning till detta är bland annat att kvinnors ökande grad 

av förvärvsarbete. Trots de förändringar som skett eller på grund av dem så är diskussionen 

kring arbetsfördelningen mellan könen högst aktuell då skillnader i arbetsfördelningen 

fortfarande kvarstår. 

 

Nyckelord: Tidsanvändning, förvärvsarbete, arbetsfördelning, föräldraledighet.  

 

Abstract 
This essay is aiming to examine distribution of the unpaid domestic work from a male 

perspective. Qualitative interviews with three men from three different generations has been 

implemented to get a subjective image of what these men belives are the factors behind the 

division of domestic work in there homes. The study shows that changes have taken place, 

men take a bigger responsibility in domestic work and children care today compared to 50 

years ago. A reason for this is for instance womens increasing degree of gainful employment. 

Despite the changes- or because of them, the discussion of division of domestic work is most 

current, though differences still remains.  

 

Keyword: Time use, gainful employment, division of division of labor, parental leave 

 

 

 

 

 



	  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Uppsatsen handlar om hur män uppfattar sitt ansvar för hushållssysslor i hemmet och hur de 

även ser på ansvaret för barnen. För att ta reda på detta har det genomförts intervjuer med tre 

män från tre olika generationer för att se om det finns någon skillnad i männens åsikter. Det 

studien visade att det skett förändringar och att män tar ett större ansvar för hem och barn idag 

än tidigare. Det kan bero på att kvinnor idag arbetar mer än tidigare och att männen därför 

måste ta ansvar för hemmet och barnen. Men även om det skett förändringar så finns 

diskussionen om fördelningen av arbetet i hemmet fortfarande kvar.  
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1. Inledning 
 

Hushållsarbetets fördelning har diskuterats som en viktig jämställdhetsfråga i Sverige sedan 

kvinnors förvärvsfrekvens ökat efter 1960- talet. Svårigheterna för kvinnor att förena 

yrkesarbete med ansvar för hem och barn står i debattens centrum, men konflikten betraktas i 

ökande utsträckning även som ett problem som angår männen (Ahrne, Roman 2007).  

Kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket under ett genomsnittligt dygn men fördelningen 

mellan betalt och obetalt arbete skiljer sig ändå mellan könen. Jämfört med män består 

kvinnors totala arbete i större utsträckning av obetalt hemarbete exempelvis matlagning, 

städning och ansvar för barnen (SCB, 2015). 
 

Idag förväntas kvinnor ha lika stort engagemang till sitt betalda arbete som männen, på 

samma gång som de förväntas prioritera familjen. Med dagens normer möter även män 

liknande motsägelser då de lever i en kultur där de förväntas ta samma ansvar för familjen 

som kvinnorna och på samma gång behålla sin roll som huvudförsörjare. Uppfattningen av 

brist på tid markerar den underliggande motsägelsen, det medför att konflikter gällande 

fördelning av tid i hushållet blir utmanande (Daly 1996, s.144f). Familjemedlemmar 

förhandlar om fördelningen av resurser och resultaten av dessa förhandlingar bygger på 

maktskillnader mellan dessa medlemmar. Den systematiska skillnaden mellan kvinnor och 

mäns resurser förklaras bäst med hjälp med de sociala strukturer som tillsammans bildar 

samhällets könsordning (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s.120). 

 

I dagens Sverige bildas familjer på grund av kärlek då individer gifter sig för att de tycker om 

varandra, dock börjar familjebildningen först på riktigt när ett par skaffar barn (Ahrne, Roman 

1997). En av konsekvenserna av den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten är att den 

redan sneda könsfördelningen av hemarbetet förstärks. Detta kan i förlängningen leda till att 

kvinnor och män utvecklar komparativa fördelar på olika områden, att män blir bättre på vissa 

områden och kvinnor bättre på andra (Bygren, Gähler& Nermo 2004, s.169).   

Män har gått från att vara söndagspappor på 1950-talet till att i större utsträckning vara 

vardagspappor som vill skapa en närmre relation och större närhet till sina barn än vad de 

själva hade till sina fäder. Trots de förändringar som ägt rum- eller snarare på grund av dem- 

är diskussionen än idag högst aktuell (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s.147).  
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Valet till uppsatsen ämne grundar sig i att jag anser att frågan om arbetsfördelning i hemmet 

är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle. Eftersom stor del av forskning på området ofta 

utgår från ett kvinnligt perspektiv har jag istället valt att studera arbetsfördelningen i hemmet 

ur manlig synvinkel. Många av de tidigare studierna kring arbetsfördelning är även 

kvantitativt utformade därför ville jag med kvalitativ utgångspunkt bidra till att skapa djupare 

förståelse för vilka faktorer männen anser ligger eller har legat till grund för uppdelning i 

deras respektive hem.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för arbetsfördelningen i hemmet ur ett 

manligt perspektiv. Detta genom att jämföra tre män från tre olika generationer för att urskilja 

vilka bakomliggande faktorer dessa tre män anser påverkat arbetsfördelningen i sina 

respektive hem angående hur ansvar för hushållssysslor, förvärvsarbete samt ansvar för 

barnen har fördelats.  

 

- Vilka faktorer anser männen har påverkat arbetsfördelningen i hemmet?  

 

- Vilken påverkan har kvinnornas grad av förvärvsarbete när det gäller hushållens 

arbetsfördelning?  

 
1.2. Avgränsningar 
 

Jag har i denna uppsats endast fokuserat på männens uppfattningar kring arbetsfördelning. 

Det hade dock varit intressant att vidare undersöka hur kvinnorna som dessa män lever/levde 

med uppfattar arbetsfördelningen. Detta för att göra en jämförelse mellan männens och 

kvinnornas uppfattningar kring vilka faktorer som de anser påverkar arbetsfördelningen i 

hemmen.  

1.3. Disposition 

I kommande kapitel presenteras tidigare forskning relaterad till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Den tidigare forskning som presenteras berör tidsanvändning samt 

föräldraledighet vilka har fungerat som utgångspunkt till denna uppsats. Därefter behandlas 
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metoden för studiens tillvägagångsättet för att ge läsaren möjlighet att steg för steg följa 

arbetets gång. I teoriavsnittet beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som använts för att 

analysera det insamlade materialet. Därefter presenteras resultatet och analyseras med hjälp 

av de teoretiska verktygen och diskuteras även med koppling till tidigare forskning. Till sist 

en avslutande diskussion där en sammanfattning av undersökningens resultat läggs fram.  
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2. Tidigare forskning 
 

Jag kommer nedan redogöra för den tidigare forskning som fungerar som utgångspunkt och 

som bidrar till en allmän bakgrund till denna uppsats. Studierna är uppdelade i olika 

ämnesgrupper för att tydligt ge en övergripande bild av de olika teman som studien fokuserar 

på, till att börja med redogörs för studier i tidsanvändning. Först en studie av Statistiska 

centralbyrån (2015) i Sverige samt en mer omfattande studie av Gershuny (2000) där 20 

länder deltagit. Studierna bidrar till att skapa förståelse för hur fördelningen ser ut gällande tid 

spenderat på obetalt arbete i hemmet kontra tid spenderat på förvärvsarbete och hur 

förändringar över tid ser ut både i Sverige och i andra länder. Den sista studien gällande 

genusskillnader i tidsanvändning är genomförd av Alnebratt (2011) som undersöker män och 

kvinnors uppfattning av ansvarstagande för arbetet i hemmet, bland annat ansvar för barnen.  

 

 Därefter beskrivs studier som berör föräldraledighet, till att börja redogörs för statistik från 

SCB (2014). Studien visar hur mäns uttag av föräldraledighet har förändrats från mitten av 

1980-talet fram till idag. Sedan en redogörelse för Bygren, Gähler och Nermo (2004) som tar 

upp det faktum att en sned fördelning av föräldraledigheten kan bidra till att kvinnor och män 

utvecklar komparativa fördelar i hemmet. Till sist en studie av (Boye 2015) som diskuterar 

vad som påverkar för vem som är hemma med barnen när de är sjuka.  

 

2.1. Tidsanvändning  

Statistiska centralbyrån genomförde en tidsanvändningsstudie i Sverige vid tre tillfällen, åren 

1990/1991, 2000/2001 samt 2010/2011. Ett av syftena med studien var att undersöka arbets-

fördelningen mellan kvinnor och män som bor i samma hushåll, både när det gäller 

förvärvsarbete men också med fokus på fördelningen av det obetalda arbete som sker i 

hemmen. Det obetalda arbetet innefattar uppgifter som ansvar för barn, städning och 

matlagning för att nämna några. Studien visade att kvinnor minskat sin tid för det obetalda 

arbetet samtidigt som de har de ökat sitt betalda arbete med ungefär en halvtimme per genom-

snittlig dag. För männen var förändringen tvärtom, tiden för det betalda arbetet hade minskat 

med cirka 30 minuter en genomsnittlig dag. Samtidigt som de bara ägnar några enstaka 



	  

	   	   8	  

minuter mer åt det obetalda arbetet i hemmet år 2010/11 jämfört med 1990/91. År 1990/91 

utförde kvinnorna i genomsnitt 62 procent av det obetalda arbetet. År 2000/01 var 

motsvarande siffra cirka 60 procent och år 2010/11 låg siffran på 56 procent. Tid spenderat på 

hemarbete har minskat överlag trots att män har ökat sin tid på dessa aktiviteter. Kvinnor har 

alltså minskat sin tid för städning och matlagning i högre utsträckning än männen har ökat sin 

tid. Det som män framförallt lägger mer tid på än tidigare är matlagningen (SCB, 2015). 

 

Sverige är inte unikt i detta avseende, i sin studie gällande tidsanvändning redogör Jonathan 

Gershuny professor i ekonomisk sociologi för sin undersökning av 20 länder. 

En viktig frågeställning för hans studie är hur tidsanvändningen skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor. Han delar upp tid i olika kategorier, bland annat tid spenderat på obetalt arbete och 

tid spenderat på betalt arbete. Kvinnor i alla länder där studien genomfördes utför över lag 

mer arbete i hemmet och mindre betalt arbete än män. Studiens resultat visar att det i varje 

undersökt land fanns en skillnad mellan könen men också att det över tid sker vissa 

förändringar. Under 1960-talet består majoriteten av mäns arbete av betalt arbete. Över tid så 

kom kvinnor att utföra mer betalt arbete än innan och mindre av det obetalda arbetet i 

hemmet. Männen gör generellt mindre betalt arbete än innan och ökar sitt obetalda arbete 

under 1990-talet (Gershuny 2000, s. 6). 

 

En annan studie som tar upp genusskillnader i tidsanvändning är genomförd av Kerstin 

Alnebratt, doktor i genusvetenskap. Studien fokuserar på mäns respektive kvinnors 

uppfattning av vem som ansvarar för arbetet i hemmet, bland annat ansvaret för barnen. 

Studiens resultat visar att angående ansvar för barnen anser 50 procent av kvinnorna och 67 

procent av männen att ansvaret är jämt fördelat. På frågan om de anser att ansvaret ligger helt 

på dem så svarade 40 procent av kvinnorna att så är fallet, vilket kan jämföras med männens 

andel på 8 procent. 10 procent av kvinnorna och 25 procent av männen svarade att ansvaret 

ligger på någon annan än de själva (Alnebratt 2011). 	  
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2.2. Fördelning av föräldraledighet 
 

En studie från statistiska centralbyrån (2014) visar hur föräldraledighet fördelas mellan par. 

Efter 40 år med en föräldraförsäkring där både kvinnor och män har möjlighet att vara 

föräldralediga med sina barn, tar kvinnor fortfarande ut flest föräldrapenningdagar. Det har 

skett en förändring om än inte så stor, år 1985 tog kvinnor ut 94 procent och män 6 procent av 

föräldraledigheten. Idag tar kvinnor ut 75 procent och män 25 procent av dagarna (SCB, 

2014).  

 

Magnus Bygren docent i Sociologi, Michael Gähler och Magnus Nermo professorer i 

sociologi beskriver i boken ”Familj och arbete: vardagsliv i förändring” (2004) det faktum 

att pappornas ökade uttag av föräldraledighet länge har varit ett politiskt mål för att uppnå 

jämställdhet i hemmen och på arbetsmarknaden. En av konsekvenserna av den ojämlika 

fördelningen av föräldraledigheten är att den redan sneda könsfördelningen av hemarbetet 

förstärks. Detta kan i förlängningen leda till att kvinnor och män utvecklar komparativa 

fördelar på olika områden, det vill säga att kvinnor blir ”bättre” på hemarbete och män 

”bättre” på arbete på arbetsmarknaden. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten leder till en 

jämnare fördelning av åtminstone en sorts hemarbete, nämligen vården av barn. Detta menar 

författarna skulle kunna bidra till en mer jämställd fördelning av hemarbetet, kvinnornas 

komparativa fördelar i hemmet skulle minska då männen ”lärt” sig under pappaledigheten 

(Bygren, Gähler & Nermo 2004, s.169).  

 

En anledning till att män inte tar ut föräldraledighet i större utsträckning menar de kan bero på 

att arbetsplatsen, arbetsgivaren och arbetskamraternas intresse kan stå i konflikt med att 

männen vill ta ut föräldraledighet. Detta då det skulle kunna innebära produktionsbortfall, 

kostnad för rekrytering av vikarie, upplärningstid och avbrott i verksamheten. För kvinnors 

del handlar det ofta inte om ifall de ska ta ut föräldraledighet utan om hur länge, normerna för 

kvinnors och mäns föräldraledighet ser olika ut. Detta gör att männen kan förväntas vara mer 

påverkbara av faktorer som krav från arbetsplatsen (Bygren, Gähler& Nermo 2004, s.171). 

 



	  

	   	   10	  

2.3. Vård av sjukt barn 

En studie av som är genomförd av universitetslektor Katarina Boye (2015) beskriver hur 

svenska par förhandlar om vem som ska vara hemma när deras barn är sjukt och inte kan gå 

till förskola eller skola. Studien använder sig av registrerad data för föräldrar med barn födda 

år 1999 och år 2002 för att analysera två aspekter. En analys av relationen mellan ekonomiskt 

beroende och mäns deltagande i vård av sjukt barn och en angående relationen mellan att 

jobba inom samma typ av arbete och mäns deltagande i vård av sjukt barn. Uppdelningen av 

omsorg i familjen är relaterad till den bredare frågan, jämlikhet mellan könen i samhället, till 

kvinnor och mäns tillgång till resurser som exempelvis inkomst och möjligheter till 

karriärsutveckling (Boye 2015). 

 

Resultatet i studien visar att kvinnor i Sverige står för ungefär två tredjedelar av den totala 

barnomsorgen av sjukt barn. Studiens syfte är att bidra till att förklara den skeva uppdelning 

som finns mellan mäns och kvinnors omsorg för sjukt barn. En slutsats är att vård av sjukt 

barn är relaterat till kvinnors ekonomiska beroende på sådant sätt att ju mer oberoende 

kvinnan är desto mer är mannen hemma och vårdar barnet. Studien visar också att de par där 

kvinnan och mannen hade samma typ av arbete och liknande resurser och där kvinnan är 

ekonomiskt oberoende så resulterar det i att de delar ansvaret för vård av sjukt barn mer lika.  

Resultaten pekar på betydelsen av kvinnors arbete, specifikt deras inkomst och möjlighet till 

karriärsutveckling som en betydande faktor för förhandlingar om vem som ska vara hemma 

när barnet är sjukt (Boye 2015). 

 

Av dessa studier att döma är män idag mer delaktiga för i arbetet i hemmet än tidigare, dock 

är det fortfarande kvinnan som har det övergripande ansvaret både för hemmet och barnen. 

Kvinnor har minskat sin tid för städning och matlagning i högre utsträckning än männen har 

ökat sin tid. Kvinnans ekonomiska resurser verkar har stor påverkan i uppdelningen av arbetet 

i hemmet, desto mer ekonomiskt oberoende kvinnan är ju mer arbete utför mannen i hemmet. 

Mäns uttag av föräldraledighet antas öka deltagandet i hemarbetet då de komparativa 

fördelarna jämnas ut. Studierna i tidsanvändning kommer användas för att få en bakgrund till 

hur det ser ut gällande tid spenderat på arbete både i hemmet och förvärvsarbete. Studierna 

som berör föräldraledighet kommer användas för att studera om ökning av uttag av 

föräldraledighet hos män leder till ökad delaktighet i hemmet.  



	  

	   	   11	  

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan redogörs för de teoretiska verktyg som används för att analysera det insamlade 

materialet. De utgångspunkter som denna studie utgår från är samhällsförändringar som 

påverkat arbetsfördelningen i hemmet, maktrelationer mellan könen och tidsanvändning i 

hushållet. Avsnittet avslutas med en koppling till ett generationsperspektiv detta för att 

särskilja förändringar för generationer om samma fas i livet.  
 

3.1. Samhällsförändringar som påverkat arbetsfördelningen i hemmet. 

Ahrne, Roman och Franzen beskriver i boken ”Det sociala landskapet” (2008) att 

kvinnor var rättsligt underordnade sina män i det svenska förindustriella samhället. Det 

var dock långt ifrån självklart att kvinnan var den som stod för den dagliga omvårdnaden 

av barnen, istället var det ofta syskon, släktingar eller tjänstefolk som hjälpte till. 

Ideologin om att kvinnans uppgift var att föda och fostra barn bredde ut sig under 

industrialiseringen då arbetet inte längre var i hemmet. Ett dominerande familjeideal med 

mannen som försörjare och kvinnan som fru och mamma växte fram, denna period kom 

att kallas ”hemmafruepoken”( Ahrne, Roman& Franzen 2008, s. 112f). 

 

I boken ”Familjen i det moderna” (2009) beskriver Christine Roman hur det mot slutet av 

1950-talet i Sverige debatterades intensivt om kvinnans ställning i samhället. Samtidigt 

som ideologin om kärnfamiljen och normen med mannen som ensam familjeförsörjare var 

utbredd rådde även brist på arbetskraft. Det bidrog till att efterfrågan på de gifta 

kvinnornas förvärvsarbete blev ett hett politiskt ämne. Många var det som argumenterade 

för ett bevarande och värnande om kärnfamiljen, dessa debattörer insisterade på att det var 

bäst att kvinnorna stannade hemma (Roman 2009, s.143). Men andra röster började 

samtidigt göra sig hörda och menade på att även männen måste vara delaktiga i 

hemarbetet och att det ska skiljas på kvinnans reproduktiva förmåga, graviditet, 

barnafödande å ena sidan och hemarbete och fostran å andra sidan. Kvinnor började ställa 

krav, inte bara på att få komma ut i arbetslivet utan också på att män skulle ta ansvar för 

hemmet och barnen. Idag är andelen kvinnor som förvärvsarbetar nästan lika stor som 

andelen män, denna övergång till att familjen består av två försörjare har bidragit till att 

familjens inre relationer förändrats, familjestorleken har minskat och kvinnors sociala och 

ekonomiska oberoende har ökat (Roman 2009, s.143). 
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Processen mot en ökad individualisering avspeglas i 1960- och 70-talens 

familjelagstiftning och betonar individens frigörelse från familjen. Övergången från att 

makar beskattades tillsammans i form av sambeskattning till att de istället beskattades 

individuellt är ett tydligt uttryck för denna trend (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s.142f). 

Män har gått från att vara söndagspappor på 1950-talet till att i större utsträckning vara 

vardagspappor som vill skapa en närmre relation och större närhet till sina barn än vad de 

själva hade till sina fäder (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s.147). Trots de förändringar 

som ägt rum- eller snarare på grund av dem- är diskussionen än idag högst aktuell. 

Kvinnor har i stor utsträckning fortfarande huvudansvaret för omsorgen av barnen (Ahrne, 

Roman & Franzen 2008, s.143 ). 

 
3.2. Maktrelationer mellan könen.  
 

Könsarbetsdelningen i familjen och könssegregeringen i arbetslivet ger generellt männen 

större tillgång till resurser som status, pengar och makt (Ahrne, Roman & Franzen 2008, 

s.120). Författarna menar att analyser som detta gör det möjligt att se hur positioner i 

samhället påverkar familjerelationerna och tvärtom, exempelvis kan det vara så att kvinnor 

med välavlönade heltidsarbeten har större möjlighet till förhandling gällande 

arbetsfördelningen i hemmet. Tendensen är att män utför mer obetalt hemarbete om deras 

fruar/sambos tjänar lika mycket, eller mer än dem (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s. 121). 

 

Bygren, Gähler och Nermo (2004) menar att stora skillnader mellan makarnas inkomster 

innebära att en part, vanligtvis mannen har tillgång till större maktresurser vilket kan skapa 

fördel och möjlighet till att förhandla bort delar av hushållsarbetet. Andra fördelar i 

förhandlingen gällande hushållsarbetet kan vara hög social status på arbetsmarknaden eller en 

hög utbildningsnivå. Förutom att vara en ekonomisk resurs för familjen kan ett arbete med 

hög social status uppfattas som ”viktigare” och därför användas som ett argument för lägre 

deltagande i hushållsarbetet (Bygren, Gähler & Nermo 2004, s. 201f).  

 

3.2.1. Maktspel, medvetet och omedvetet. 

 
En ojämn fördelning av maktresurser skapar en form av maktspel mellan 

familjemedlemmarna, dock behöver maktspel inte alltid vara medvetet. Ett omedvetet 

maktspel kan pågå genom att en av makarna finner sig av gammal vana. En annan förklaring 
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är att människor ibland accepterar att underordna sig i vissa avseenden för att det anses vara 

det bästa i en viss situation (Ahrne, Roman 1997). När maktskillnader är medvetna och 

kommer upp till ytan kan konflikter uppstå. Det kan exempelvis handla om konflikter 

gällande fördelningen av förvärvsarbete och hushållsarbete, dessa konflikter blir en slags 

förhandling där paret diskuterar sina förväntningar och alternativ (Ahrne, Roman 1997). 

Utrymmet för sådana förhandlingar har ökat i takt med att normerna för hur hushållet ska 

organiseras försvagats, att paret förhandlar sig fram till olika lösningar betyder dock inte att 

makt är frånvarande. Troligt är istället att det ofta är fråga om omedvetna överläggningar 

makarna eller samborna emellan. Man brukar skilja mellan två slag av förhandlingar, explicita 

och implicita förhandlingar. En explicit förhandling innebär en form av ”runda-bordssamtal” 

där paret öppet diskuterar frågor och tankar som rör fördelningen av arbete eller familjens 

ekonomi. I en implicit förhandling däremot så har paret en tyst kommunikation där det inte 

förekommer några direkt öppna diskussioner. Detta kan ske i form av tonfall i rösten, gester 

eller ansiktsuttryck som markerar en form av åsikt. Författarna menar att förmodligen är 

explicita förhandlingar vanligast i början av ett förhållande medan implicita förhandlingar 

ökar över tid (Ahrne, Roman 1997). Vissa beslut får större konsekvenser än andra, detta gäller 

till exempel överenskommelser om hur tiden ska fördelas mellan förvärvsarbete och familj. 

Det är väsentligt att analysera på vilka grunder makar och sambor fattar de mest 

konsekvensrika besluten och vad det är som formar förhandlingarna om hur fördelningen 

mellan förvärvsarbete och hushållsarbete ska se ut (Ahrne, Roman 1997).  

 

3.2.2. Ekonomisk rationalitet  

 
Det är troligt att det finns ekonomiska överväganden med i bilden när ett par diskuterar frågor 

som berör föräldraledig eller vem som ska gå ner på deltid. Kanske kommer makarna fram till 

att det bästa för familjen är att den som tjänar minst tar ut större delen av föräldraledigheten. 

Enligt det så kallade tidsresursargumentet, kommer i så fall detta beslut sedan att ligga till 

grund för hushållsarbetets fördelning. Den hypotesen förutsäger att den make eller sambo som 

har mest tid till sitt förfogande blir den som gör mest hushållsarbete (Ahrne, Roman 1997). 
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3.3 Tidsanvändning i hushållet  

Kerry J. Daly beskriver i boken ”Families & time: keeping pace in a hurried culture” (1996) 

hur människan i jordbrukssamhället delade upp tiden och arbetsdagen i olika delar, de 

mjölkade, skördade och planterade. Den dagliga rytmen av tid grundades i solens rörelse, 

ingen exakt tid var bestämd för när de olika uppgifterna skulle utföras. Introduktionen av 

klockan kom att spela en stor roll i att separera den dagliga erfarenheten av tid till att våra 

dagliga rutiner idag knappt har något att göra med den ”naturliga” tiden. Den är istället styrd 

av kommersiella behov och efterfrågan som finns i samhället. ”Social time” är den socialt 

konstruerade tiden som baseras på mänsklig aktivitet, referensramar och erfarenheter. Tid är 

både är något strukturellt och kulturellt skapat och ständigt pågående (Daly1996, s.4f). 

 

Dagens samhälle kan beskrivas som en ”klockkultur” som värdesätter snabbhet och 

effektivitet. En familjs kalender består av arbete, möten samt familjemedlemmarnas olika 

fritidssysselsättningar och allt ska hinnas med. På grund av industrialismen, framväxten av 

informationssamhället och globaliseringen av världsekonomin har det skapats en känsla av att 

tiden inte räcker till (Daly 1996, s.10). Med den senaste historiska vändningen från att en 

person försörjde familjen till att två personer arbetar har tidsbristen fått större relevans i 

familjelivet (Daly 1996, s.14f).  

 

3.3.1. Tiden, den dominerade valutan  

 
För familjer har tid blivit den dominerande valutan som resultat av den svåra uppgiften att 

förhandla och organisera arbete och andra aktiviteter. Familjemedlemmars behov av 

tidseffektivitet står i fokus vilket gör att det i familjen skapas en tävling om tid. 

Medlemmarna förhandlar om tid med varandra för att familjens vardag ska bli så tidseffektiv 

som möjligt (Daly 1996, s.17).  Eftersom män och kvinnor antas ha olika ansvarsområden i 

hemmet resulterar det i olika grader av kontroll över tiden. Kvinnors arbete fokuseras på den 

dagliga rutinen av familjelivet, exempelvis att planera för måltider, tvätta och städa. Mäns 

arbete i hushållet består oftare av den mer långvariga underhållningen av hemmet. Resultatet 

blir då att män har mer kontroll över när de utför sitt arbete eftersom dessa uppgifter inte 

nödvändigtvis behöver utföras vid en viss tidpunkt. Kvinnornas uppgifter däremot pågår i 

större utsträckning varje dag och kan inte skjutas upp (Daly 1996, s.162).  
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Kvinnor idag förväntas ha lika stort engagemang till sitt betalda arbete som männen, på 

samma gång som de förväntas prioritera familjen. Med dagens normer möter även män 

liknande motsägelser då de lever i en kultur där det råder nya förväntningar. Män förväntas ha 

samma ansvar för familjen som kvinnor och på samma gång behålla sin roll som 

huvudförsörjaren. Uppfattningen av bristen på tid markerar den underliggande motsägelsen, 

detta gör att konflikter gällande tidfördelning i hushållet bli mycket mer utmanande (Daly 

1996, s.144f).  

 
3.4. Generationer  

I den sociologiska essän ”The problem of generations” (1928) definierar sociologen Karl 

Mannheim begreppet generation som en uppsättning varaktiga handlings- tanke- och 

erfarenhetsskapande relationer mellan biografi, samhällsstruktur och historia. En sociologiskt 

definierad generation blir på så vis en samling individer i samma åldersgrupp, med en 

gemensam åldersmässig position i förhållande till de sociala och historiska processer och 

händelser som äger rum i det samhälle de lever i, där händelser de utsätts för och eller de 

erfarenheter de fick under ungdomsåren formar dessa individers handlings- och 

tolkningsmönster till vissa generationskareteristiska former av tänkande, handlingar och 

erfarenheter. Generationer är en guide för att förstå strukturen för social förändring. Detta blir 

tydligt när man försöker få en mer exakt förståelse av den ökande takt av social förändring 

som är karakteristisk för vår tid (Mannheim 1928). 

Tid är inbäddad i sociala normer, historia, individuella handlingar och familjerelationer och 

med generationer överförs normer, traditioner och värderingar från förälder till barn. 

Generationer spelar en stor roll i relationen mellan det individuella och historien, de förmedlar 

en samlad representation som kopplar en generation med en specifik upplevelse, minnen och 

strukturering av tid (Daly 1996, s.181). Generationer är en socialt konstruerade åldersgrupper 

med en historisk medvetenhet som representerar ett dynamiskt samspel mellan den 

demografiska verkligheten av att vara född in i ett visst socialt sammanhang. Individerna från 

olika generationer tolkar in och utvärderar händelser utifrån deras egen referenspunkt, som i 

sin tur lägger grunden för konkurrerande synsätt om familjetid i generationer. Varje 

generation har olika relation till familjetid vilken baseras på historiska kollektiva minnen 

(Daly 1996, s.185f).  
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Det insamlade empiriska materialet kommer analyseras genom dessa ovan nämnda teoretiska 

utgångspunkter. Hur samhällsförändringar som exempelvis kvinnors större deltagande på 

arbetsmarknaden påverkat arbetsfördelningen i hemmet. Jag kommer undersöka hur 

förändringar gällande föräldraledighet påverkat respondenternas deltagande i hushållsarbetet. 

Teorin om tidsanvändning kan bidra med att förstå hur respondenterna fördelar tiden på olika 

arbetsuppgifter i hemmet. Hur de förhandlar om tiden, vem som gör vad och när arbetet 

utförs. Utgångspunkten om maktrelationer i en familj kommer användas för att se hur 

maktrelationerna i form av ekonomiska resurser fördelats mellan paren i mina respondenters 

hem och hur denna ekonomiska aspekt spelat in vid arbetsdelningen. Maktperspektivet är 

även intressant för att se om en eventuell underordning är medveten eller omedveten, kanske 

sker underordningen av gammal vana.  

 

Generationsperspektivet har en annan inriktning än de tidigare nämnda teoretiska 

utgångspunkterna, dock anser jag att detta perspektiv är av vikt till denna uppsats då den 

syftar till att särskilja förändringar för generationer om samma fas i livet.  

 

4. Metod  
 

Nedan redogörs för hur undersökningen genomförts för att ge läsaren möjlighet att ta del av 

varje steg i uppsatsens gång. I detta avsnitt beskrivs metodval, urval, praktiskt genomförande, 

etiska aspekter samt redogörande för analysmetod av det empiriska materialet.  

4.1. Metodval 

Detta är en kvalitativ studie som berör arbetsfördelningen i hemmet. Då många av de studier 

jag kommit i kontakt med rörande detta ämne ofta varit kvantitativt utformade ansåg jag det 

vara intressant att vidare studera detta ur en kvalitativ synvinkel. För att undersöka detta 

genomförde jag tematiskt öppna intervjuer med tre män från tre olika generationer för att ta 

del av deras livsberättelser och på så sätt försöka förstå deras uppfattningar kring vilka 

faktorer som ligger eller låg till grund för hur arbetet i deras respektive hem fördelats.  
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4.2. Tillvägagångssätt 

Då denna undersökning inte syftar till att göra några statistiska generaliseringar är en 

kvantitativ metod ej lämplig (Aspers 2007). Frågeställningarna som utformats kräver ett 

djupare och mer subjektivt perspektiv från mina respondenter vilket gör att kvalitativ metod 

är passande för denna undersökning (Aspers 2011, s.139f).  Jag har dock utgått från en del 

kvantitativ tidigare forskning som underlag till denna studie. Insamlandet av det empiriska 

materialet har skett i form av intervjuer med tre män från tre olika generationer. Genom dessa 

intervjuer har jag fått möjlighet att skapa djupare förståelse för hur mina respondenter tänker, 

handlar och resonerar kring arbetsdelningen i hemmet (Trost 2010, s. 43f). 

Innan genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide vilken är kopplad till 

undersökningens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden fungerar som stöd till intervjuerna 

och är uppbyggd som en lista över huvudfrågeområdena. Det är dock viktigt att i möjligaste 

mån låta den intervjuade styra ordningsföljden i intervjun, frågorna ska komma som följder 

av svaren (Trost 2010, s. 71f). Intervjuerna har varit tematiskt öppna vilket innebär att jag 

endast utgått från ett antal teman med få fasta frågor, detta då jag velat att intervjuerna ska 

vara en dialog där respondenten får utrymme att tala fritt. Hamnar respondenten utanför 

ämnet är det min uppgift är att försöka styra tillbaka respondenten så att samtalet inte hamnar 

utanför de ramar som är satta. Dock kan sidospår leda till nya intressanta kopplingar samt 

ämnen som innan inte hade kunnat förutses (Aspers 2011, s. 143f). Frågorna var utformade på 

sådant sätt att de inte var ledande, detta är viktigt då det är lätt för den intervjuade att svara 

jakande i ett påstående, svaret förstås bättre med en nyansering (Trost 2010, s.105).  

Intervjuerna har spelats in eftersom möjlighet då finns att i efterhand kunna gå tillbaka till 

svaren ett flertal gånger. Att spela in intervjuerna är även positivt för att vid genomgång av 

materialet kunna höra tonfall i rösten hos respondenten, detta skulle inte vara möjligt om det 

endast förts anteckningar (Trost 2010, s. 74). Även det faktum att jag kunde vara fullt 

fokuserad vid intervjuerna och inte behöva tänka på att föra anteckningar var även det positivt 

(Trost 2010, s. 74). Observationer uteslöts i denna studie då jag anser att metoden inte 

bidragit till att uppnå ett lämpligt resultat. I underökningen medverkar bland annat en man 

som är 80 år, i hans fall går det naturligtvis inte att observera hur arbetsdelningen var i 

hemmet för den perioden då han och hans fru hade barn boendes hemma, den tiden har för 

länge sedan passerat (Aspers 2007, s. 133). 
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4.3. Etik 

Jag har noga tagit de etiska aspekterna i beaktning, det gäller både vid insamlingen samt 

förvaringen av materialet (Trost 2010, s. 123). Vid första kontakten med respondenterna 

upplystes de om att materialet betraktas som konfidentiellt. Vilket innebär att ingen 

utomstående kommer kunna ta del av materialet samt att ingen förutom jag vet deras rätta 

identitet, respondenternas har därför fått påhittade namn. Dock kan inte anonymitet utlovas 

eftersom detta skulle innebär att jag som intervjuare inte vet respondentens namn (Trost 2010, 

s. 61). Respondenterna informerades om informerat samtycke, vilket innebär att de inte 

behöver svara på alla frågor om de av någon anledning inte vill. Samt att de när som helst kan 

avbryta intervjun om de av någon anledning inte längre vill delta (Trost 2010, s. 124f). 

 
 
 
4.4 Urval 

Respondenter valdes ut genom ett bekvämlighetsurval från min umgängeskrets, de 

medverkade respondenterna är födda på 1930, 1960 och 1980-talet. Mitt urval är ett så kallat 

strategiskt urval där respondenterna för min studie valdes med kriterierna att de ska leva eller 

tidigare levt i ett samboförhållande samt att de ska ha barn (Trost 2010, s. 140). Dessutom 

valdes de ut med kriteriet att de kommer från liknande socioekonomiska bakgrund. Jag 

kommer inte fokusera djupare på det, dock anser jag att det är av vikt att ta hänsyn till för att 

kunna göra en rättvis jämförelse.  

4.5. Praktiskt genomförande  

Jag tog kontakt med mina respondenter som jag valt att kalla för Mats, Peter och Johan via 

telefon där jag förklarade att jag skriver en C-uppsats i sociologi. Jag berättade kort om ämnet 

till studien samt ungefär hur länge intervjun skulle komma att pågå, efter klartecken på att de 

var villiga att delta så bokade vi in tid för intervjutillfället (Trost 2010, s.82). Respondenterna 

gavs då lite olika förslag på var intervjuerna skulle genomföras. De fick själva friheten att 

besluta om var de ansåg passade dem bäst. Alla platser har både för och nackdelar, om 

intervjun tar plats i mitt hem kan respondenterna känna att jag har ett maktövertag, därför är 

respondentens hem bra ur trygghetssynpunkt (Trost 2010, s.65). Innan intervjun påbörjades 

berättade jag återigen för respondenterna om studiens ämne, detta utan att avslöja för mycket 

då respondenten kan bli styrd i sina svar (Trost 2010, s.124f). 
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Intervjun med Mats genomfördes i hans bostad då respondenten föredrog att mötas där. Vi 

satte oss i vardagsrummet för att det skulle kännas avslappnat och bekvämt, denna intervju 

pågick i 20 minuter. Intervjun med Peter tog plats i respondentens hem över en fika, även den 

var väldigt avslappnad, denna intervju pågick i 25 minuter. Johan valde att ses på café i 

Stockholms innerstad, denna intervju pågick i cirka 25 minuter.   

4.6. Analysmetod 

Jag har kodat och tematisera mitt empiriska material för att underlätta arbetet med att 

analysera resultaten av materialet från intervjuerna. Det insamlade materialet struktureras och 

bryts ner i olika delar, dessa delar kallas för koder. Kodning gör det lättare att analysera och 

tolka empirin för att komma fram till slutsatser (Aspers 2007, s. 157). Det insamlade 

datamaterialet har analyserats med hjälp av de teoretiska verktyg jag valt ut, de teman studien 

utgår från är samhällsförändringar, tidsanvändning, föräldraledighet, maktresurser samt 

generationer (Trost 2010, s.147f). 

 

4.7. Metodproblem 

Under intervjuerna fanns tillfällen då det var svårt att få respondenterna att ge utförliga 

beskrivningar på varför det var på ett visst sätt och vad deras tankar kring fördelning av 

hushållsarbetet berodde på. Men i och med min tematiska öppna intervjuguide så kunde vi 

diskutera fritt kring ämnet och efter att ha tagit del av det respondenten berättade kände jag 

känna att det fanns tillräckligt med material för att tolka deras svar.  

Eftersom detta är en kvalitativ studie med få respondenter går inte resultaten i denna 

undersökning att generalisera till hela populationen. Men denna studie kan bidra med en 

subjektiv syn på arbetsdelning i familjen och förändringar mellan generationer till skillnad 

från tidigare forskning på ämnet som till stor del är kvantitativ.  
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5. Resultat/ Analys  
 
Nedan presenteras det empiriska materialet samt analysers med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare forskning. Jag har i intervjuerna utgått från en gemensam fas i 

respondenternas liv, nämligen den tid då de levde/lever i ett parförhållande samt hade barnen 

boendes hemma. I början av detta avsnitt ges även en kort presentation av intervjupersonerna.  

 

Mats  

Min första respondent är en man på 80 år, han lever med sin fru sedan 42 år tillbaka och de 

har två döttrar ihop. Han är idag pensionär men arbetade tidigare som instrumenttekniker på 

SCA pappersmassafabrik i Sundsvall. När Mats träffade sin fru arbetade hon som telefonist, 

hon slutade dock arbeta efter de gift sig och fått barn. Hans fru var totalt hemma i hemma i 15 

år och hade då allt ansvar för hemmet och för barnen.  

 

Peter 

Min andra respondent är 53 år gammal, han har tre döttrar tillsammans med sin exfru som han 

var gift med i åtta år. Han har sedan barnen varit små arbetat som egenföretagare, hans exfru 

arbetade på förskola när de träffades, men efter att första barnet föddes slutade hon arbeta. 

Hon var hemma i åtta år totalt och hade under den tiden det största ansvaret för hemmet och 

barnen. När yngsta dottern var ett år beslutade de sig för att skiljas och hans exfru började då 

arbeta som dagmamma.  

 

Johan 

Den tredje och sista respondenten är en man på 27 år, han lever ihop med sin sambo sedan 

fem år tillbaka, de har tillsammans en dotter på 2,5 år samt ytterligare ett barn på väg. Han 

arbetar som servitör och kock och hans sambo arbetar heltid som frisör. Johans sambo var 

föräldraledig ett år med deras dotter, när hon sedan gick tillbaks till sitt arbete tog han ut 

föräldraledighet i tre månader.  
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5.1 Samhällsförändringar som påverkar arbetsfördelningen i hemmet/ 

Föräldraledighet.  

När Mats och hans fru fick sitt första barn år 1962 ansåg både två att det var en självklarhet 

att det var hon som skulle ha huvudansvaret för barnet och arbetet i hemmet. Han berättar att 

det på 1960- talet fanns en tydlig rollfördelning i hemmet med olika uppgifter. Någon 

möjlighet till pappaledighet fanns inte, därför blev det kvinnans ”uppgift” att vara hemma och 

ta hand om barnen. Han menar också att kvinnans roll på arbetsmarknaden inte var lika stor 

som idag vilket han också anser är en bidragande faktor, det fanns inget val menar han på, 

någon måste ta hand om barnen och det blev då kvinnan. Han uttrycker sig på detta sätt: 

 

 Ingen man jag kände tog något större ansvar för hemmet och barnen, vi män jobbade 

och kvinnorna var hemma, det var bara så. 

 

Ideologin om kärnfamiljen med mannen som ensam familjeförsörjare var ett rådande ideal då 

Mats och hans fru skaffade barn. Enligt den då rådande ideologin och förhärskande synen på 

familjen krävdes en tydlig rollfördelning mellan makar (Roman 2009, s.143). Detta kan 

förklara varför Mats och hans fru såg det som en självklarhet att det var hon som skulle ha 

huvudansvaret för barnen samt arbetet i hemmet. Det fanns aldrig någon fundering kring att 

göra på något annat sätt. Eftersom männen hade större positioner på arbetsmarknaden blev det 

”naturligt” att kvinnorna slutade arbeta för att vara hemma på heltid.  

 

Peter som levde i familj med fru och barn under 1980/90-talet beskriver att hans fru hade fullt 

ansvar för barnen och hemmet. Han beskriver att på grund av sitt arbete och det faktum att 

han var egenföretagare så krävdes att han arbetade långa arbetsdagar och även helger. Peters 

fru fick ta det övergripande ansvaret för både arbetet i hemmet och ansvar för deras tre 

döttrar. Han beskriver att det i stort sätt såg likadant ut för de flesta familjer i deras 

omgivning, männen arbetade och kvinnorna hade ansvaret för barn och hem.  

 
Det föll sig naturligt att vi hade den uppdelningen, nästan alla i vår umgängeskrets 

gjorde på samma sätt. 
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Statistik från SCB (2014) visar att Peter inte var ensam om att inte vara hemma med sina 

barn. Det är i mitten av 1980-talet väldigt ovanligt att papporna tar ut någon form av 

föräldraledighet, det är kvinnorna som tar ut i stort sett alla föräldradagarna. År 1985 tog 

kvinnorna ut 94 procent av föräldraledigheten motsvarande 6 procent av männen.  

 

Liksom Mats berättar Peter att nästan alla familjer i umgängeskretsen hade denna typ av 

könsuppdelning mellan förvärvsarbete och arbetet i hemmet. Det tyder på att rådande 

ideal starkt påverkar familjernas sätt att fördela arbetet i hemmet. I båda fall har kvinnorna 

stannat hemma och ansvarat för hemmet och barnen medan männen varit de som försörjt 

familjen ekonomiskt.  

 

Respondent 3, Johan är mer delaktig i hemarbetet än de andra respondenterna. Han lever just 

nu i en familj med sambo och en dotter på 2,5 år. Hans sambo arbetar heltid precis som 

honom och enligt Johan så delar de lika på ansvar för både hemmet och dottern. Johan var 

hemma med deras dotter i tre månader. Han berättar även att många män i hans omgivning 

har även de varit hemma med sina barn, det är enligt honom helt accepterat i hans 

umgängeskrets.  

 

Jag ville verkligen vara hemma med vår dotter, det kommer jag vilja med nästa barn 

som är på väg också såklart. Jag tror att det har gjort att vi fått en närmre relation, jag 

och min dotter. 

 

Detta faktum att Johan ser det som en självklarhet att delta i hushållssysslor och att ta ansvar 

för dotter och ta ut föräldraledighet kan förklaras med det som Ahrne, Roman och Franzen 

(2008) menar att kvinnors sociala och ekonomiska oberoende har ökat, andelen kvinnor som 

arbetar är nästan lika stor som andelen män. Förändringar i familjelagstiftning och 

övergången från sambeskattning har påverkat att det idag ser annorlunda ut. Övergången till 

att två personer försörjer familjen förändrat familjens inre relationer (Ahrne, Roman & 

Franzen 2008, s. 142f). Enligt SCB (2014) tar kvinnor ut 75 procent och män 25 procent av 

föräldraledigheten (SCB, 2014).  

 

Att det i familjer utvecklas komparativa fördelar på olika områden visar sig tydligt i Mats 

beskrivning angående matlagning. Mats berättar att han aldrig lagade någon mat eftersom 

hans fru alltid var den som stod för matlagningen i hemmet. Han uttrycker sig på detta sätt: 
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När min fru skulle iväg på något och jag skulle vara hemma med barnen så hade hon 

alltid förberett maten, jag visste knappt hur man kokar ett ägg. 

 

Detta indikerar på att det som (Bygren, Gähler & Nermo (2004) tar upp nämligen att män och 

kvinnor kan utveckla komparativa fördelar på olika områden, att kvinnor blir ”bättre” på 

hemarbete och män ”bättre” på arbetsmarknaden om denna tydliga könsfördelning i hemmet 

finns (Bygren, Gähler & Nermo 2004, s.169). Att Mats fru förberedde mat för att han inte 

”kunde” visar på hur pass mycket de utvecklat komparativa fördelar i hemmet, han har aldrig 

behövt lära sig hur man lagar mat.  

 

Den jämnare fördelningen i Johans familj skulle då med denna teori kunna förklaras med att 

han som varit hemma med dottern under en period ”lärt” sig alla delar av hemarbetet som i 

sin tur lätt till att fördelningen av arbetet blir jämnare. Båda kan utföra sysslor som att laga 

mat, tvätta och så vidare, ingen är direkt bättre än den andre.  Att båda är hemma med barnen, 

att dela på föräldraledigheten verkar ha en positiv inverkar på en jämnare fördelning av 

arbetet i hemmet.  

 

I Peters fall så var det faktum att han var egenföretagare en stor bidragande faktor som starkt 

påverkade att han inte kunde vara hemma från arbetet ens de tio första dagarna när barnen var 

födda. Han menar att det skulle ha påverkat familjen negativt då frånvaro från arbetet skulle 

ha inneburit stora ekonomiska förluster.  

 

Mitt arbete gjorde det väldigt svårt för mig att vara hemma med barnen, även om jag 

hade velat. 

 

Detta kan studeras utifrån det som Bygren, Gähler och Nermo (2004) beskriver, att orsaker 

som kan stå i konflikt med att pappornarna vill ta ut föräldraledighet är att det kan innebära 

avbrott i verksamheten samt produktionsbortfall. ( Bygren, Gahler & Nermo 2004, s. 171). 

Peter menar att han inte hade något val och att arbetet var så pass viktigt för honom men även 

för att få in pengar för att kunna försörja sin familj.  

 

I både Mats och Peters familjer var det fruarna som var hemma med barnen när de var sjuka 

och inte kunna gå till skolan. De menar att de föll sig naturligt eftersom deras fruar redan var 
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hemma på heltid, det fanns ingen anledning för männen att vara hemma eller ens en 

diskussion eller förhandling kring ämnet. I Johans hem däremot är vård av sjukt barn enligt 

honom jämt fördelat. Såhär beskriver han: 

 

När vår dotter är sjuk så diskutera vi vem som just den dagen har lättast att vara 

hemma, det brukar bli jämt fördelat tycker jag. 

 

I artikeln ”Can you stay home today” (Boye 2015) framgår att vård av sjukt barn är relaterat 

till kvinnors ekonomiska beroende. Den visar att ju mer oberoende kvinnan är desto större är 

sannolikheten att mannen i större utsträckning är hemma och vårdar sjukt barn. I Johans fall 

skulle denna jämna fördelning kunna förklaras av det faktum att hans sambo är ekonomiskt 

oberoende, då det är hon som tjänar mer än honom. Johan tar ett större ansvar för hem och 

barn än vad de två andra respondenterna gjorde. Men trots den enligt honom relativt jämna 

fördelningen erkänner han att om hans sambo förmodligen menat på att hon tar på sig mer 

ansvar än honom, exempelvis är hon den som ser till att dotterns väska alltid är packad inför 

utflykter med förskolan berättar han. 

 

Min sambo har alltid koll på alla detaljer, jag är inte alls lika bra på det faktiskt 

måste jag erkänna 

 

Män har gått från att vara söndagspappor på 1950-talet till att i större utsträckning vara 

vardagspappor som vill skapa en närmre relation och större närhet till sina barn än vad de 

själva hade till sina fäder (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s.147). Både Mats och Peter 

tillhör båda en typ av färder som inte direkt hade något större ansvar för sina barn, 

ansvaret vilade istället på deras fruar som hade det som sin huvudsakliga uppgift då de var 

hemma på heltid. Men trots de förändringar som ägt rum- eller snarare på grund av dem- 

är diskussionen än idag högst aktuell. Kvinnor har i stor utsträckning fortfarande 

huvudansvaret för omsorgen av barnen vilket är tydligt i Johans fall, deras hem är enligt 

honom relativt jämställt med en jämn uppdelning av hushållsarbetet men han berättar 

ändå att hans sambo tar större ansvar på vissa områden (Ahrne, Roman & Franzen 2008, 

s.143 ).  
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5.2 Maktrelationer mellan könen 

Mats tjänade mer än sin fru vid tillfället då de bestämde sig för att gifta sig och skaffa barn.  

Han berättar att familjen klarade sig på hans inkomst vilket innebar att hans fru inte 

”behövde” arbeta.  

 

Min fru var hemma i 15 år, det kanske var ovanligt länge men vi hade ekonomisk 

möjlighet. 

 

Peter var egenföretagare och tjänade även han mer än sin fru när de gifte sig, det var aldrig 

någon diskussion kring uppdelning av ansvar för hemmet eller barnen. Hans yrke och 

ekonomi hade stor betydelse för hur arbetsdelningen såg ut.  

 

 Min exfru var hemma i åtta år, men vi klarade oss bra på min inkomst. 

 

Detta kan kopplas till Ahrne och Romans teori om ekonomisk rationalitet som bidragande 

faktor till hur arbetet i hemmet är fördelat. Enligt det så kallade tidsresursargumentet 

resonerar paret om det bästa för familjen. I detta fall är det att den som tjänar minst tar ut 

föräldraledigheten och går ner i arbetstid (Ahrne, Roman, s.1997).  Detta är vad både Mats 

och Peters familjer har gemensamt, i bådas fall har en av orsakerna till att männen arbetar och 

försörjer familjen och kvinnorna varit hemma med barnen ansetts som det bästa för familjen 

och att familjen har ”tjänat” mest på den formen av arbetsfördelning.  

Generellt sett ger både könsarbetsfördelningen i familjen och könssegregeringen i arbetslivet 

männen större tillgångar till resurser som pengar, status och makt. Denna typ av analyser gör 

det möjligt att se hur positioner i samhället påverkar familjerelationerna och tvärtom (Ahrne, 

Roman & Franzen 2008, s. 121).  

 

Johans sambo tjänar mer än honom och de arbetar båda heltid vilket kan förklara att ansvaret 

för hemmet och dottern är mer uppdelat än hos de andra respondenterna. Detta kan kopplas 

till hypotesen om att det finns en tendens att män utför mer arbete i hemmet om deras 

fruar/sambos tjänar lika mycket eller mer än dem (Ahrne, Roman & Franzen 2008, s. 121).  
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I både Mats och Peters hem skedde inga direkta förhandlingar om hushållsarbetet och vem 

som skulle göra vad. Männen menar på att det föll sig naturligt eftersom kvinnorna ville vara 

hemma, det var den tidens rådande normer. Peter uttrycker sig på följande viss: 

 

Min exfru har berättat för mig är att den bästa tiden i hennes liv var när hon var 

hemma med barnen när de var små. 

 

Deras resonemang går att studera genom Ahrne och Romans teori om att maktspel kan pågå 

omedvetet, att människor ofta accepterar att underordna sig i vissa avseenden för att det anses 

bäst i en viss situation. Att en form av samarbete eller en relation bygger på vissa 

maktskillnader behöver inte heller betyda total underordning (Ahrne, Roman, s. 1997). Enligt 

männen har det inte funnits någon medvetet maktspel i deras relationer. Kvinnorna i både 

respondent Mats och Peters familjer har enligt männen inte känt sig underordnade, de har 

velat stanna hemma och värderar tiden med sina barn.  

 

För Johan och hans sambo är det självklart att de ska fördela arbetet sinsemellan någorlunda 

lika. Fördelningen av arbetet sker oftast i form av förhandlingar där de planerar för veckan om 

vem som ska göra vad o.s.v.  

 

Vi sitter på söndagarna och planerar för hämtning och lämning av vår dotter på 

förskolan, matinköp och så vidare.  

 

På frågan om det uppstod konflikter angående hushållsarbetet anser respondent Mats att det 

inte rådde några direkta konflikter gällande hemmet och barnen. Han menar på att de hade så 

tydliga roller så det blev aldrig bråk om vem som skulle göra vad. Enligt Peter så uppstod det 

inte heller ofta några konflikter. Han nämner dock att hans exfru kunde bli arg när han inte 

såg eller kommenterade när hon städat, hon menade att han tog henne för givet säger han.   

 

Jag var väl så van vid att det alltid vara städat och fint hemma, när jag tänker tillbaks 

så kunde jag ha visat mer uppskattning.  

 

Johan berättar att det ganska ofta uppstår konflikter angående hushållsarbetet. Det handlar då 

om att hans sambo anser sig vara den som oftast tar initiativ till städning exempelvis.  
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Han berättar att det dock aldrig är tvärtom, han kommenterar aldrig att hon borde göra mer i 

hemmet än det hon redan gör.  

 

Hon kan bli arg när det är min tur att diska och jag lämnar disken till dagen därpå.  

 

Enligt Ahrne och Roman (1997) ökar utrymme för förhandlingar om hemarbetet i takt med att 

normerna för hur hushållet ska organiseras försvagats (Ahrne, Roman 1997). Detta blir tydligt 

i Johans beskrivning. Då Johan och hans sambo delar på allt ansvar i hemmet är det större risk 

att det uppstår konflikter eftersom båda förväntas dela på alla sysslor. Olika uppfattningar om 

hur saker ska göras och hur noggrant det ska utföras kan skapa eventuella konflikter. I de 

andra respondenternas hem har rollfördelningen varit tydlig vilket bidragit till att konflikter 

angående arbetet i hemmet inte uppstår i samma utsträckning.  

 

 

5.3. Tidsanvändning i hushållet 

 

Johan och hans sambo arbetar som tidigare nämnts båda heltid och deras respektive 

arbetsscheman är relativt varierande. De har lediga dagar mitt i veckan men arbetar ofta sena 

kvällar och även helger. Om detta uttrycker sig Johan på följande vis:  

 

Det är för mig självklart att vi hjälps åt, vi jobbar båda heltid så det vore ju orättvist 

om den ena skulle göra mer hemma. 

 

För att vardagen ska fungera har de fördelat arbetet enligt ett slags schema. Detta schema är 

uppbyggt på så vis att när någon av dem har en ledig dag är det dennes ansvar att exempelvis 

städa, handla och laga mat. De har även fasta uppgifter, han är ansvarig för dammsugning och 

hon ansvarar för tvätten. Dessutom är det ofta han som lagar maten då det är ett av hans stora 

intressen.  

 

Resultat från SCB (2015) visar att det män framförallt lägger mer tid på idag än tidigare är 

matlagningen. Detta stämmer in på Johan eftersom hans favorit arbetsuppgift i hemmet är 

matlagning. Han berättar att han alltid lagar mat de dagar han är ledig eller inte arbetar sent.  
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Att Johan anser det som en självklarhet att de delar på ansvaret i hemmet då båda arbetar 

heltid kan kopplas till det Daly menar, att män idag lever i en kultur där det råder nya 

förväntningar, de ska ha samma ansvar för familjen som kvinnan (Daly 1996, s.144f). Då de 

båda har heltidsarbeten måste noggrann planering göras för att allt ska hinnas med, det sker en 

slags förhandling om tiden så att familjens vardag ska bli så tidseffektiv som möjligt (Daly 

1996, s. 17). Daly menar att med förändringen från att en person försörjde familjen till att två 

personer arbetar så har tidsbristen fått större relevans i familjelivet (Daly 1996, s.14f).  

 

I Mats familj fanns en väldigt typisk rollfördelning mellan arbetsuppgifterna. Hans fru 

handlade all mat, lagade mat, städa och tog hand om barnen. Hans uppgifter handla istället om 

att klippa gräset, sköta om huset och bilen.  

 

Mitt enda ansvar för inköp var att handlade läsk från drickabilen som vi kallade den. 

 

Liknande mönster går att se i Peters familj. De hade den uppdelningen att han arbetade och 

försörjde familjen ekonomiskt och hans fru var hemma och tog hand om barnen och hemmet. 

Peter deltog i viss grad i hemarbetet på helgerna när han var ledig, det handlade då mest om 

ansvar för barnen. De turades exempelvis om att varannan morgon gå upp med barnen.  

 

Hon gjorde faktiskt allt, min exfru var hemma i sammanlagt åtta år och gjorde precis 

allt hemma. Förutom att stryka mina skjortor, det gjorde jag själv. 

 

Detta stämmer in på det som Daly (1996) menar att män och kvinnor antas ha olika 

ansvarsområden i hemmet, vilket resulterar i olika grad av kontroll över tiden. Kvinnors fokus 

ligger på den dagliga rutinen av familjelivet, att planera för måltider, tvätta och städa. Mäns 

arbete består oftare av den mer långvariga underhållningen av hemmet. Män kan utföra 

uppgifterna på helgerna, arbetet behöver inte utföras en viss tid medan kvinnors arbete pågår 

varje dag (Daly 1996, s.162). De uppgifter Mats och Peter utförde i hemmet handlade nästan 

aldrig om de vardagliga hushållssysslorna som att städa, tvätta och laga mat. 

 

På frågan om de velat att situationen varit på något annat sätt svarar Peter att han hade velat 

vara mer delaktig i det vardagliga livet kring barnen och han tror även att hans fru nog hade 



	  

	   	   29	  

uppskattat om han kom hem tidigare från jobbet, och kunnat äta middag med henne och 

barnen oftare.  

 

Barnen sov alltid när jag kom hem, det kan jag känna skuld inför idag 

 

Mats berättar även han att han hade velat spendera mer tid med barnen, hjälpt till mer med 

deras läxor exempelvis. Johan däremot menar att det funkar väldigt bra som de har det, han 

känner att de har en bra uppdelning av hushållssysslorna och båda är lika mycket ansvariga 

för dottern så han skulle inte vilja ändra på situationen.  

5.4. Generationer 

Mats som är född på 1930-talet är uppväxt i ett hem där mamman och hans storasystrar gjorde 

allt. Han berättar dock att hans pappa ibland drog barnvagn vilket var en ovanlighet på den 

tiden. Peter som är född på 1960- talet berättar att hans mamma gjorde allt i hemma, förutom 

att diska, det var pappas uppgift. 

Johan är född på 1980-talet, han är uppvuxen med skilda föräldrar och bodde till stor del hos 

sin pappa. Han har präglats av en uppväxt med en pappa som varit den som gjort allt i 

hemmet, han har även fått ta ansvar och själv hjälpa till i hemmet.  

 

Jag tror kanske det påverkat mig på något vis, att jag inte är uppvuxen i ett hem med de 

vanliga könsrollerna. 

 

Det skulle med hjälp av Mannheim (1928) kunna förklara att Johans uppväxt format honom i 

hans sätt att handla kring sitt eget ansvarstagande i sin egen familj (Mannheim, 1928). Även 

de andra två respondenterna har med stor sannolikhet formats av sina respektive 

uppväxtmiljöer där deras mammor varit de som gjort allting i hemmet, det har blivit deras 

förhållningssätt till sina familjer då de har överlåtit allt ansvar på sina fruar. De sociala och 

historiska processer som ägt rum i det samhälle de levt/ lever i har format dem. Värderingar 

överförs från förälder till barn, vilket skulle kunna påstås i alla respondenters fall (Mannheim, 

1928). Genom att studera olika generationer får man en bild av hur samhället utvecklats och 

familjen förändrats. Som Mannheim menar så är generationer en guide för att förstå 

strukturen för social förändring (Mannheim, 1928). 	  
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6. Slutdiskussion  
	  

Undersökningens syfte är att öka kunskapen kring arbetsfördelningen i hemmet. Under 

arbetets gång har det visat sig att dessa tre män har relativt olika beskrivningar kring vilka 

faktorer som ligger till grund för arbetsdelningen i deras familjer. Skillnaden mellan 

respondenterna Mats och Peter är dock inte speciellt stor. Däremot skiljer sig respondent 

Johans berättelse markant från de andras, han deltar i större utsträckning i arbetet i hemmet 

och anser att en jämn fördelning är en självklarhet. Nedan återkopplas till frågeställningarna 

för att sammanfatta studiens resultat.  

 

- Vilka faktorer anser männen har påverkat arbetsfördelningen i hemmet?  

 

I respondent Mats hem var det hans fru som ensam tog allt ansvar för hushållet och 

barnen. Han menar att anledningen till arbetsfördelningen i hans hem berodde på den 

tidens rådande normer och även det faktum att möjlighet till föräldraledighet inte fanns. 

Mats resonemang kan tolkas utifrån det Ahrne, Roman och Franzen (2008) beskriver. Att 

den rådande ideologin under 1950/60-talet var att kvinnans uppgift ansågs vara att föda 

och fostra barn, denna ideologi bredde ut sig under industrialiseringen då arbetet inte 

längre var i hemmet. Ett dominerande familjeideal med mannen som försörjare och 

kvinnan som fru och mamma växte fram (Ahrne, Roman& Franzen 2008, s. 112f).  

 

Även i Peters hem såg det liknande ut, hans exfru var den som tog allt ansvar för både 

hushållssysslor samt ansvar för barnen. Faktorer som spelade in för denna arbetsdelning var 

enligt honom det faktum att han var egenföretagare och kunde inte ta ledigt från sitt arbete för 

att vara hemma med barnen. Han var även den som tjänade mest vilket gjorde familjen 

beroende av hans resurser. Detta kan studeras utifrån det som Bygren, Gähler och Nermo 

(2004) beskriver angående föräldraledighet. Det faktum att pappornarna vill ta ut 

föräldraledighet kan stå i konflikt med att det kan innebära avbrott i verksamheten samt 

produktionsbortfall ( Bygren, Gahler & Nermo 2004, s. 171).  
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Både Peter och Mats menar att deras fruar ville var hemma under en längre period. Detta 

kan förklaras utifrån Ahrne och Romans (1997) maktperspektiv. De menar att ett 

omedvetet maktspel kan pågå genom att en av makarna finner sig av gammal vana. Men 

detta har för den sakens skull inte gjort att de nödvändigtvis känt sig underordnade vilket 

dessa kvinnor, enligt männens berättelser inte har gjort. Familjerna har sett det som det 

bästa alternativet eftersom mannen tjänade mer. Det blev därför naturligt att kvinnan var 

hemma (Ahrne, Roman 1997). 

 

För Johan däremot är det en självklarhet att ansvaret är jämt fördelat. Båda han och hans 

sambo arbetar heltid och därför anser han att det är viktigt att de hjälps åt i hemmet, både med 

ansvar för hushållssysslorna samt ansvar för dottern. Att Johan ser det som en självklarhet att 

de delar på ansvaret i hemmet då båda arbetar heltid kan kopplas till det Daly (1996) menar, 

att män idag lever i en kultur där det råder nya förväntningar, de ska ha samma ansvar för 

familjen som kvinnan (Daly 1996, s.144f).  

 

 - Vilken påverkan har kvinnors grad av förvärvsarbete, och vilken betydelse har det för 

hushållens arbetsfördelning?  

 

Det faktum att Johan ser det som en självklarhet att delta i hushållsarbetet och ta ut en del av 

föräldraledigheten kan förklaras genom det som Ahrne, Roman och Franzen (2008) beskriver 

angående att kvinnors sociala och ekonomiska oberoende har ökat. Andelen kvinnor som 

arbetar är idag nästan lika stor som andelen män. Johans sambo arbetar heltid och tjänar 

dessutom mer än honom vilket påverkar situationen i hemmet då de måste dela på ansvaret 

för att vardagen ska funka. Tendensen är enligt författarna att män deltar i mer arbete i 

hemmet om deras fruar tjänar lika mycket eller mer än dem (Ahrne, Roman & Franzen 2008, 

s. 121). 

Dock framkommer i samtal med honom att hans sambo är den som har ett något större ansvar 

då hon oftare är den som planerar för dotterns aktiviteter samt oftare tar initiativ till städning. 

Så även då tanken finns om en självklarhet till en jämn fördelning av hushållssysslor så 

fullföljs det inte till fullo.  

 

Sammanfattningsvis går att konstatera att män i större utsträckning än tidigare tar ett större 

ansvar för arbetet i hemmet och ansvar för barnen. Att vara pappa på 60-talet jämfört med 

idag skiljer sig markant åt när det gäller delaktighet och synen på sitt eget ansvar. Att män tar 
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ut pappaledighet anser jag bidrar till en jämnare fördelning av arbetet i hemmet vilket också 

visat sig i tidigare studier. Trots detta kvarstår skillnader, jämfört med män består kvinnors 

totala arbete fortfarande i större utsträckning av obetalt hemarbete (SCB, 2015). 
Min underökning går inte att generalisera till hela populationen men kan bidra med ett 

subjektivt synsätt på detta ämne. Det vore även intressant att studerar detta ämne vidare 

genom att inkludera kvinnorna till dessa män för att ta del av deras perspektiv och göra en 

jämförelse om hur uppfattningen av fördelningen av arbetet ser ut.  
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8.	  Bilaga,	  intervjuguide 
 

Ålder?  

 

Hur ser din familj ut, sambo, barn?  

 

Vad arbetar/arbetade du med?  

 

Vad arbetar/arbetade din partner med? 

 

Vem var hemma med barnen till störst del när de var små? 

 

Tog du ut föräldraledighet, isf hur mycket? 

 

Hur delar/delade ni upp ansvaret/tiden i hemmet, har/ hade ni olika ansvarsområden? 

 

Vad beror uppdelningen på, vilka faktorer spelar/spelade roll för arbetsdelningen? 

 

Uppstår/uppstod konflikter gällande arbetsfördelningen? 

 

Hur mycket tid lägger du på arbete i hemmet per dag?  

 

Om du hade fått ändra på situationen, hade du velat ha det på ett annat sätt? 

 

Hur såg arbetsfördelningen i ditt barndomshem ut?  


