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Abstract 

Authors: Clara Eriksson & Jannie Sjöström 

Title: Gender equality – a matter of course! Or is it? – A qualitative study on how distribution 

and division of household work takes place within young heterosexual couples 

During the course of this study we have been inspired by Carin Holmbergs essay ’It’s Called 

Love’ (1993). Our purpose with this study has been to examine how gender works among 

young Swedish heterosexual couples without children. This was done by examining how 

couples distribute housework among themselves, with certain focus on how class interacts 

with gender. We asked three questions: 1). How is gender made in relation to expected 

characteristics of how women and men should be? 2). How is gender made with distribution 

of household work within the couples? 3). In what way does class play a role in distribution 

of domestic work? 

Qualitative method was used in order to answer our purpose and questions. We interviewed 

ten couples, five whom had a university degree and five whom had secondary education. 

Our theoretical framework consists of the perspective of symbolic interactionism, Yvonne 

Hirdman's theory of the gender system, asymmetric role-taking and class. The analysis of 

our empirical material showed that the individuals within the couples attribute themselves 

and each other with properties that are in line with the traditional gender distribution in 

society, regardless of which class the couples belong to. 

When it came to all housework activities women were initiators. The distribution of 

household work took place according to what the men thought was interesting, regardless of 

class. Class, on the other hand, plays a role in the distribution of domestic work that took 

place on the basis of what was natural or not. Couples with upper secondary education 

distribute household work based on what is natural for the sexes in relation to the traditional 

gender roles, while those with an academic degree carry out household work that is not tied 

to the traditional gender roles to a greater extent. We found that women's and men's genders 

contribute to the maintenance and reproduction of the woman as subordinate and the man as 

superior, which contributes to an uneven distribution of labour in the home where the woman 

still has the main responsibility for the care work. 

Keywords: Doing gender, gender equality, gender inequality, negotiation, housework. 



 

Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra deltagare som tog sig tid till att delta i vår 

studie och ville dela sina upplevelser med oss. Det är med hjälp av er som vi har kunnat 

genomföra vårt examensarbete. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Linda Hiltunen för givande och berikande 

handledningstillfällen. Din kunnighet, professionalitet och positivitet har gjort oss klokare 

och hjälpt oss framåt i uppsatsprocessen. 

Vidare vill vi tacka våra nära och kära för ert stöd och förståelse för oss under dessa veckor 

då vi prioriterat uppsatsen framför allt annat. Vi vill också tacka för hjälp med 

korrekturläsning och peppande kommentarer längs vägen. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Alla skratt och trevliga 

stunder vi delat har gjort processen till denna färdiga uppsats inte bara lärorik, utan också 

väldigt rolig! 

Trevlig läsning! 

Clara och Jannie 
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1 Inledning 

Jämställdhet har diskuterats flitigt i den svenska politiken och frågorna har sedan tidigt 1970-

tal varit aktuella i samhällsdebatten (Jämställdhetsmyndigheten 2019a). I denna studie är 

jämställdhet ett centralt begrepp och vår definition av jämställdhet ligger i linje med 

Jämställdhetsmyndighetens som menar att målet för svensk jämställdhetspolitik är att varje 

människa ska ha samma makt att forma sina liv utan att begränsas av det kön vi har 

(Jämställdhetsmyndigheten 2019b). Enligt Jämställdhetsmyndigheten (2019b) handlar inte 

jämställdhet bara om jämn könsfördelning utan också om normer, attityder, ideal och 

värderingar som kan påverka livsvillkoren för individerna i samhället. Diskussionerna inom 

jämställdhetspolitiken har länge styrts av detta jämställdhetsideal och enligt Grönlund 

(2014) innebär det att kvinnor och män ska vara självförsörjande, ha samma möjligheter att 

förvärvsarbeta samt dela på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Tidigare forskning har visat att detta jämställdhetsideal är en strävan för många par i Sverige 

och att det finns en ökad medvetenhet och önskan om jämställdhet idag jämfört med tidigare 

(Grönlund 2014). Vidare visar forskning också att klasstillhörighet har betydelse för graden 

av jämställdhet i parrelationer (ibid.). Detta beror på att jämställdheten kommit längre bland 

högutbildade på grund av förändringar i attityder kring hushållsarbete (ibid.). Inom 

forskningen råder det dock en oenighet om jämställdhetsutvecklingen går framåt eller inte 

och att individer fastnar mellan att göra kön och att vara jämställda vilket gör 

jämställdhetsidealet svårt att uppnå (Grönlund 2014, kap 2; Holmberg 1993). 

Carin Holmberg belyser denna problematik i sin avhandling ‘Det kallas kärlek’ (1993), som 

gavs ut för 26 år sedan. Hon utgår från att samhället är utformat efter patriarkala strukturer 

vilket gjorde det svårt för unga heterosexuella par att leva upp till det jämställdhetsideal som 

då fanns i Sverige. Holmbergs (1993) slutsats är att så länge kvinnor och mäns interaktion 

med varandra styrs utifrån hur traditionella förväntningar om att vara kvinna respektive man 

lever kvar kommer under - och överordning fortsätta att reproduceras. 

Med inspiration i Carin Holmbergs avhandling utforskar vi i denna uppsats vad som har hänt 

med jämställdheten bland unga svenska heterosexuella par utan barn, med fokus på hur kön 

görs och hur det återspeglas i förhandling och uppdelning av hushållsarbete. Eftersom 
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tidigare forskning har lyft fram att klasstillhörigheten har betydelse för hur par förhandlar 

och fördelar hushållsarbete har vi valt att inkludera ett klassperspektiv, vilket kan betraktas 

som en utveckling av Holmbergs (1993) studie. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur kön görs idag bland unga svenska 

heterosexuella par utan barn. Detta studerar vi genom att undersöka hur förhandling och 

uppdelning av hushållsarbete sker inom paren, med särskilt fokus på hur klass interagerar 

med könsgörandet. 

För att uppnå vårt syfte besvaras följande frågeställningar: 

- Hur görs kön i relation till förväntade egenskaper på hur kvinnor och män ska vara?  

- Hur görs kön i förhandling och uppdelning av hushållsarbete inom paren? 

- På vilket sätt spelar klass roll i förhandling och uppdelning av hushållsarbete? 

2 Forskningsöversikt 

Vårt uppsatsämne faller inom ramen för fältet familjesociologi. Det är ett omfattande fält 

där forskare bland annat analyserar vad som sker inom familjeenheten mellan barn och 

föräldrar, mellan partners och mellan maka/make (Nationalencyklopedin 1991). Det är heller 

inte ovanligt att studera hur könsrollerna ser ut i förhållandet, både hos heterosexuella och 

homosexuella par. Enligt Holmberg (1993, s 14) har familjesociologin bidragit till att 

kärnfamiljen, som vi känner till den, kritiserats. Dock har familjesociologin också berikat 

oss med mer kunskap om familjers villkor (ibid.). 

Forskningsöversikten är uppdelad i sex teman. Vi börjar med att ge en översikt över 

jämställdhetsidealet som råder i Sverige och sedan följer en översikt över vad som har 

förändrats i samhället genom jämställdhetsarbetet. Vidare beskrivs hur förhandling sker i 

parrelationer och hur en under- och överordning skapas. Därefter ges en översikt på hur kön 

görs inom paren samt vad som behöver göras för att driva jämställdhetsarbetet framåt. 
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2.1 Jämställdhetsideal och dess betydelse för den egna självbilden 

Flera studier visar att det finns ett rådande jämställdhetsideal där en önskan finns från både 

kvinnor och män att ha samma möjligheter till att förvärvsarbeta, men också att de delar lika 

på hushållssysslor och barnomsorg i hemmet (Grönlund 2014; Holmberg 1993; Magnusson 

1997; Platzer 2007). 

För att kunna uppnå jämställdhetsidealet har statliga hjälpaktioner som barnomsorg, 

hemhjälp och betald föräldraledighet för både kvinnor och män införts (Grönlund 2014; 

Evertsson & Nyman 2009; Hook 2010; Platzer 2007). Detta för att stärka kvinnans 

förhandlingsposition i hemmet och på så sätt öka hennes möjlighet till förvärvsarbete (ibid.). 

Vissa par lyckas leva upp till jämställdhetsidealet medan andra faller tillbaka till de 

traditionella könsrollerna (Holmberg 1993; Platzer 2007; Roman & Peterson 2011). Detta 

går även att läsa i Holmbergs studie (1993) där unga par ser sig som jämställda och anses 

vara det av andra, trots det faller de in i de förutbestämda könsrollerna och beter sig och gör 

saker som anses vara kvinnliga respektive manliga. Uppfattningen om sig själv som 

jämställd och att tolkas som det av omgivningen visar sig vara viktig för synen på sig själv 

och sin partner (Brodin 1997; Nyman, Reinikainen & Eriksson 2018). De flesta är relativt 

jämställda och de ser sig också som det och denna uppfattning om sig själva återfinns även 

hos de par med lägre grad av jämställdhet (Brodin 1997; Roman & Peterson 2011). Det som 

paren, med lägre grad av jämställdhet, inte inser är att deras uppdelning av hushållssysslor 

sker efter traditionella könsspecifika mönster där kvinnor inte sällan tar på sig 

“projektledarrollen” över arbetet i hushållet (ibid.). Uppdelningen av hushållsarbete som 

sker utifrån de traditionella könsrollerna gör uppdelningen ojämställd och bidrar till en 

under- och överordning i förhållandet (Brodin 1997; Holmberg 1993). 

2.2 Vad har förändrats? 

Holmberg (1993) menar att kön görs av människor oberoende klasstillhörighet. Grönlund 

(2014) anser dock att det finns skillnad mellan klasserna och att den ökade jämställdheten 

mellan kvinnor och män i både attityder och praktik kring hushållsarbete och 

föräldraledighet har kommit längre bland högutbildade. Esping-Andersen (2009) förklarar 

detta genom att hänvisa till en ofullständig revolution bland kvinnor. Han menar att en 

revolution startades när kvinnorna gjorde intåg på arbetsmarknaden då deras position 
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förändrades och på så sätt även deras sätt att bete sig och fatta beslut (ibid.). Esping-

Andersen (2009) menar att jämlikheten har koncentrerats till samhällets medelklasskikt och 

inte ”sipprat” ner i de lägre samhällsklasserna. Det bidrar till att familjer i arbetarklassen 

fastnar i de gamla traditionella könsrollerna vilket skapar en ökad social ojämlikhet mellan 

klasserna. 

Den förändring som skett i kvinnors och mäns beteenden har lett till den 

jämställdhetsutveckling vi ser i samhället idag. Dock finns det forskning som visar att mäns 

beteenden inte upplevs ha förändrats i samma utsträckning som kvinnors (Gustafsson-

Sendén, Klysing, Lindqvist & Renström 2019). Magnusson (2006) menar att det i 

jämställdhetsfrågor främst är kvinnor som ändrat sitt sätt att vara, inte män. Kvinnors inträde 

på arbetsmarknaden har gått snabbt samtidigt som de fortfarande har kvar ansvaret för 

familjen medan männens ansvarstagande för hushållsarbetet och barnen tagit betydligt 

längre tid (ibid.). Det som har setts som typiskt kvinnligt upplevs av båda könen ha 

förändrats under åren 1950–2017 medan det som har setts som typiskt manligt inte upplevs 

ha förändrats (ibid). Gustafsson-Sendén med kollegor (2019) menar att den upplevda 

förändringen i vad som anses kvinnligt även borde finnas i vad som anses som manligt med 

tanke på att kvinnor och män idag växlar roller med varandra i större utsträckning än tidigare. 

Den stereotypa kvinnan idag upplevs ha tagit efter flera egenskaper som vanligtvis anses 

tillhöra den manliga rollen, men när män intar roller som vanligtvis kopplas till kvinnor 

upplevs det ingen förändring i vad som anses vara typiskt manligt (ibid.). Kvinnors 

beteenden och egenskaper upplevs ha “maskuliniserats” medan mäns beteende inte har 

“feminiserats” i samma utsträckning (Esping-Andersen 2009).  

2.3 Förhandling i parrelationer 

Flera studier betonar att relationer inte endast bygger på kärlek utan även på förhandling, 

vilket har visat sig vara viktigt för att familjekonstellationen ska fungera (Grönlund 2014; 

Dominguez-Folgueras, Jurado-Gurrero, Botìa-Morillas & Amigot-Leache 2017; Magnusson 

1997; Platzer 2007; Roman & Peterson 2011). Kvinnors förhandlingsposition har stärkts i 

flera länder enligt ett flertal studier (Evertsson & Nyman 2009; Delaunay 2010; Dominguez-

Folgureras m. fl. 2017; Hook 2010; Platzer 2007). Detta har gjorts genom att statliga 

satsningar införts för att att stärka kvinnors rätt till betalt arbete, öka deras representation 
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inom högpositionerade yrken samt högre lön (ibid.). Effekten av länders politiska satsningar 

för att stärka kvinnors förhandlingskraft visar sig i form av att kvinnor minskat har sitt 

hushållsarbete (Hook 2010; Dominguez-Folgueras m. fl. 2017). Trots att kvinnors 

förhandlingskraft stärkts och de har minskat sitt hushållsarbete finner forskare att mäns 

överordning fortfarande finns kvar då uppdelningen av hushållsarbete fortfarande sker 

utifrån de traditionella könsrollerna (Dominguez- Folgueras m. fl. 2017; Evertsson & Nyman 

2009; Holmberg 1993; Magnusson 1997; Platzer 2007). 

Under förhandlingar kan konflikter uppstå vilket upplevs både av låg- och högutbildade 

kvinnor (Grönlund 2014; Magnusson 1997). Dock tycks konflikter i parrelationer upplevas 

i större omfattning bland högutbildade kvinnor (ibid.). Anledningen till detta kan bero på att 

högutbildade kvinnor ofta har en önskan och strävan efter en jämn fördelning av det obetalda 

arbetet i hemmet (Magnusson 1997; Platzer 2007). 

Att hushållsarbete är något som det förhandlas om i parrelationer håller Evertsson och 

Nyman (2009) inte helt med om utan menar istället att förhandling snarare är relativt 

ovanligt. De menar att om vardagens alla förpliktelser och måsten ska ”flyta på” vill paren 

göra det så smidigt som möjligt för sig själva. Det innebär att paren följer sina gamla rutiner 

och ritualer som de känner till istället för att förhandla eftersom det ”stör” vardagsflytet. 

Enligt Evertsson och Nyman (2009) resulterar det i att vi lätt faller in i de traditionella 

könsrollerna. 

Brodin (1997) beskriver att den som förvärvsarbetar mest förväntar sig att den andra parten 

i förhållandet som arbetar mindre eller studerar, och ”har mer tid i hemmet”, faktiskt ägnar 

sig åt hushållsarbete. Kan det vara så att det är ytterligare en indikation på att vissa saker 

kanske inte förhandlas fram i parrelationer precis som Evertsson och Nyman (2009) 

beskriver? Det vill säga att uppdelning och utförandet av hushållssysslor görs på autopilot 

eftersom det finns förväntningar på vem som gör vad istället för att det förhandlas fram 

(Evertsson & Nyman 2009). Evertsson och Nyman (2009) menar att Sveriges politiska 

satsningar för jämställdhet inte lyckats nå full effekt eftersom de är utformade efter 

antagandet om att par är villiga att förhandla för att få det jämställt. De menar att så länge 

par utför vardagssysslor på autopilot utan förhandling kommer det icke-jämställda samhället 

fortfarande finnas kvar trots att statens satsningar avser öka jämställdheten mellan könen 

(ibid.). 
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2.4 Under- och överordning i parrelationer 

I flera studier som gjorts på heterosexuella par har maktrelationer och dess upprätthållande 

kunnat identifieras genom att analysera parens beteende utifrån vad de säger och vad de gör 

(Holmberg 1993; Magnusson 1997; Platzer 2007). 

Både Platzer (2007) och Holmberg (1993) finner i sina studier att värderandet av kvinnors 

egenskaper och kompetenser som något mindre bra tvingar kvinnor till en underordnad 

position. Holmberg (1993) beskriver hur manliga egenskaper ofta lyfts som positiva medan 

kvinnors egenskaper nämns som motsatser till mannens, och inte sällan med en negativ 

klang. Holmberg (1993) beskriver hur kvinnor kan identifiera sig med män och ta över deras 

värderingar och tolkningar av dem själva och göra dem till sina egna. Hennes egenskaper 

blir då högre värderade av omgivningen samtidigt som hon faller in i underordning (ibid.). 

På detta sätt osynliggörs struktureringen av under- och överordning i det egna förhållandet 

och den patriarkala samhällsordningen upprätthålls och reproduceras (ibid.). Holmberg 

(1993) finner även att kvinnans förmåga att ta hand om sin partner, bekräfta hans åsikter och 

beteende automatiskt placerar henne i en underordnad position. Mannen har inte samma 

behov att bekräfta kvinnan vilket sätter honom i en överordnad position (ibid.). 

Enligt Haavind (1984) är enigheten om hushållsarbetets uppdelning inte möjlig att uppnå 

om kvinnan inte underordnar sig mannen. För att individer i en parrelation ska framstå som 

mer jämställda än vad de är hänvisar de till att deras beteende gentemot varandra beror på 

deras personligheter och egenskaper, på så sätt lyckas de dölja den mansdominans som av 

samhället döms ut som omodern (ibid.). Trots att parens beteenden gentemot varandra delvis 

är personligt motiverat faller de ändå in i könsspecifika mönster (Haavind 1985). Ju mer 

kvinnan lyckas dölja sin egen underordning genom att själv uppleva den som 

eftersträvansvärd och kopplad till sina personliga egenskaper, desto större är chansen att 

hennes kvinnlighet bekräftas positivt av omgivningen (ibid.). Mannens överordning framstår 

på så sätt som legitim eftersom hennes underordning tolkas som självvald, på så vis får de 

sina könsidentiteter bekräftade (ibid.). Kvinnans och mannens relation framstår på detta vis 

som mer jämlikt än vad den är (ibid.). 

Traditionellt sett anses omsorgsarbetet höra samman med kvinnorollen (Hochschild 2012; 

Magnusson 2006). Omsorgsegenskapen ses som en egenskap som naturligt sett finns hos 
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kvinnan istället för något som uppstår av påverkan från omgivningen (ibid.). Det gör att 

egenskapen kan upplevas som svårt att ta efter av män, menar Gustafsson-Sendén med 

kollegor (2019). Det framgår i Magnussons (2006) studie att männens ointresse och ovilja 

att ändra sig ofta ligger till grund för att kvinnan istället sköter hushållsarbetet (ibid.). Detta 

eftersom det anses som mest normalt och lämpligt samt att det anses ligga i kvinnans intresse 

att utföra hushållsarbetet (Hochschild 2012). Trots idealet om en jämställd parrelation lever 

föreställningen om kvinnan som mer omsorgsinriktad kvar (ibid.). För att inte komma alltför 

långt ifrån idealet av en jämställd relation talar paren istället om att de är bra på olika saker 

och på så sätt ifrågasätts inte de ojämställda situationerna på samma sätt, även om de utför 

hushållsuppgifter enligt de traditionella könsrollerna (ibid.). 

2.5 Hur vi gör kön i uppdelning av hushållsarbete 

Enligt Nowak och Thomsson (2012) finns det ett normsystem som förmedlar hur en typisk 

kvinna respektive man ska vara. Går vi ifrån de riktlinjerna följer vi inte samhällets 

strukturer, vilket resulterar i att vi sticker ut och ses som annorlunda. Enligt Hook (2010) 

tenderar kvinnor att utföra hushållssysslor som är låsta till hemmet, till exempel städning, 

medan män har mer flexibla uppgifter som att byta däck och klippa gräset. Detta styrks även 

av Holmberg (1993) som menar att kvinnor utför de “lättare” sysslorna medan männen utför 

de “tyngre”. Nyman, Reinkainen och Eriksson (2018) finner att par delar upp hushållssysslor 

baserat på vem som anses vara mest lämplig, vem som har kompetensen att utföra dem eller 

vad som blir mest praktiskt. Eftersom kvinnan inte sällan anses vara lämplig för utförandet 

av hushållsarbete blir det ofta hon som utför de löpande hushållsuppgifterna medan männen 

utför de som görs då och då, till exempel däckbyte eller gräsklippning (Anving 2012). 

Legitimeringen av en ojämn arbetsfördelning inom paren gör jämställdhetsfrågan till en 

icke-fråga vilket döljer genussystemet (Nyman, Reinkainen & Eriksson 2018; Nowak & 

Thomsson 2012). 

2.6 Hur drivs jämställdhet framåt? 

Trots att jämställdheten mellan könen har ökat inom både familj- och arbetsliv finner tidigare 

forskning att spåren av könsmönster fortfarande är tydliga vilket kan bero på att kvinnor i 

högre grad än män deltidsarbetar (Grönlund 2014; Bianchi, Sayer, Milkie & Robinson 2012; 

Brodin 1997; Hook 2010; Moreno-Colom 2017; Roman & Peterson 2011). Andelen kvinnor 
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som heltidsarbetar har ökat generellt sett ända sedan 1970-talet och enligt statistik har 

kvinnor minskat sin ägnade tid till hushållsarbete, däremot har männens ägnade tid till 

hushållsarbete inte ökat trots att deras deltidsarbete ökat med 10 % (Grönlund 2014; Bianchi 

m.fl. 2012, SCB 2018). 

Enligt bland annat Bianchi med kollegor (2012) har det skett förändringar i jämställdheten 

mellan kvinnor och män, men samtidigt är sfärerna fortsatt könsspecifika. Det menar 

Arrhenius (1999) beror på att könsroller, som är baserade på olikheter, är skapade utifrån 

samhällets strukturer och internaliseras hos oss redan som barn. Detta blir problematiskt när 

individer strävar efter jämställdhet eftersom det baseras på likhet medan att vara kvinna eller 

man baseras på olikheter (Nyman, Reinikainen & Eriksson 2018). Individerna fastnar helt 

enkelt mellan strävan till jämställdhet och att göra kön (ibid.). Deras syn på sig själva som 

jämställda har visat sig ha en stor betydelse för den egna självuppfattningen, men den anses 

också vara en bidragande faktor till att hindra utvecklingen av jämställdhet och på så sätt tar 

jämställdshetsidealet längre tid att uppnå (Grönlund 2014; Holmberg 1993; Magnusson 

1997; Nyman, Reinikainen & Eriksson 2018; Platzer 2007). 

Det finns en trend som visar att jämställdhetsutvecklingen sakta men säkert går framåt om 

vi ser på hur mycket tid kvinnor och män lägger på betalt och obetalt arbete (Moreno-Colom 

2017). Denna trend skriver Roman och Peterson (2011) kan bero på individualiseringen i 

samhället. De sociala skillnaderna mellan könen har minskat och kvinnan har fått en större 

ekonomisk frihet i och med hennes förvärvsarbete, vilket har lett till en minskning och 

förändring av könsskillnaderna även om forskning visar att skillnaderna fortfarande finns 

kvar (Roman & Peterson 2011). Även Moreno-Colom (2017) framhåller att det finns mer att 

göra då det fortfarande förekommer könsuppdelning i utförandet av hushållssysslor. 

Hook (2010) anser att fortsatta förändringar för ökad jämställdhet inte kommer ske utan hårt 

arbete. Hon menar att ju mer kvinnor arbetar desto mindre könsspecialisering sker eftersom 

män behöver ta mer ansvar hemma. Hook (2010) påpekar att det krävs fler statliga insatser 

av kvinnor och mäns villkor för att på så sätt kunna påverka deras hushållsuppdelning. En 

annan möjlig lösning till ett mer jämställt samhälle är att kvinnor och män börjar förhandla 

(Evertsson & Nyman 2009; Platzer 2007). Det vill säga att de kopplar bort autopiloten, slutar 

göra det som är bekvämt och lättast och istället börjar ifrågasätta om hushållsuppgifterna de 

utför är kopplade till könsrollerna (Evertsson & Nyman 2009). 
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2.7 Summering 

Vi kan utifrån den tidigare forskningen konstatera att jämställdheten mellan kvinnor och 

män har utvecklats både inom arbetslivet och i det privata. Flera statliga satsningar har 

genomförts för att stärka kvinnors position i samhället och för att uppnå jämställdhetsidealet 

som råder i Sverige. Jämställdhetsarbetet har gjort att kvinnor har ökat sitt förvärvsarbete 

vilket har lett till en förändring i kvinnors beteende då de ägnar mindre tid åt hushållsarbete 

än tidigare eftersom hennes förhandlingsposition har stärkts. Dock har mäns beteende inte 

förändrats i lika stor utsträckning vilket yttrar sig i att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar 

för hushållsarbetet jämfört med män. Det beror enligt den tidigare forskningen på att vi 

fortfarande lever efter de traditionella könsrollerna där kvinnor och män agerar utifrån det 

som av samhället anses vara kvinnligt och manligt, där kvinnans egenskaper anses höra 

samman med omsorgsarbetet i hemmet och mannens egenskaper knyts till försörjaren. 

Kvinnor och mäns agerande utifrån de traditionella könsrollerna resulterar i att kvinnor blir 

underordnade och män överordnade. Det ojämna maktförhållandet blir dolt genom att 

kvinnor och män refererar deras olikheter som personliga egenskaper eller beteenden för att 

framstå som mer jämställda än vad de är. Kvinnors egenskaper värderas inte sällan som 

något mindre bra vilket försätter henne i en underordnad position medan manliga egenskaper 

ofta ses som positivt då han ses som normen, vilket försätter honom i en överordnad position. 

Delar av den tidigare forskningen menar att det vid förhandlingar kan uppstå konflikter inom 

par, dock finns det andra forskningsresultat som talar för att det är relativt ovanligt att par 

faktiskt förhandlar. De resultaten talar istället för att uppdelningen av hushållsuppgifter 

snarare görs på autopilot, det vill säga utifrån vem som anses vara lämplig för det eller som 

har kompetensen att utföra dem. 

Baserat på tidigare forskning hoppas vi kunna fördjupa kunskapen om hur kön görs genom 

att undersöka hur förhandling och uppdelning av hushållsarbete sker. Genom vårt bidrag till 

den nuvarande forskningen har vi en förhoppning om att kunna uttala oss om jämställdheten 

har gått framåt. Holmberg (1993) valde att inte inkludera ett klassperspektiv i sin studie 

eftersom hon menar att kön görs oavsett klasstillhörighet. Den tidigare forskningen visar 

dock att fördelningen av hushållsarbete har kommit längre bland högutbildade. Mot denna 

bakgrund har vi valt att inkludera ett klassperspektiv på hur kön görs och om klass spelar 
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roll i förhandlingen och uppdelningen av hushållsarbete bland unga svenska heterosexuella 

par utan barn. 

3 Teoretisk referensram 

Tidigare forskning har gett oss en ökad förståelse av hur kön görs i parrelationer och hur det 

i sin tur har en påverkan på hur paren förhandlar och fördelar hushållsarbete. Vår avsikt med 

den insamlade empirin är att analysera vårt material med hjälp av följande teori och begrepp; 

Genussystemet, asymmetriskt rollövertagande och klass. Genom att analysera vår empiri 

med teorin och begreppen ovan kan vi bidra med fördjupad kunskap om hur kön görs idag 

och om klasstillhörighet spelar roll i könsgörandet. 

3.1 Genussystemet 

Yvonne Hirdman skiljer på kön och genus. Hon menar att vårt biologiska kön är något vi 

föds med medan genus är socialt och kulturellt konstruerat och något som görs (Hirdman 

2001, s 13–14). Genussystemet kan beskrivas som en ordning av kön där kvinnor och män 

tillskrivs olika egenskaper för vad som anses vara kvinnligt och manligt och de återfinns 

inom samhällets olika områden, exempelvis inom det politiska, sociala och ekonomiska 

(Hirdman 1988, s 51). Enligt Hirdman består genussystemet av två grundläggande 

mekanismer, isärhållandet av könen och den manliga normen (ibid.). Isärhållandet är en 

maktstrategi som separerar de ”normala” från de ”onormala”, exempelvis så bör inte gruppen 

män blandas med gruppen kvinnor. Detta kan till exempel ske genom att könen ofta återfinns 

inom olika yrken eller genomför olika sysslor i hemmet. Den manliga normen handlar om 

att mannen betraktas som norm, det normala och eftersträvansvärda, medan kvinnan ses som 

den ”andra”, som motsatsen och den underordnade som hela tiden måste förhålla sig till 

mannen (ibid.). Genom isärhållningen legitimeras mannen som norm (ibid. s 51–52). 

Båda könen är med och skapar detta genussystem, trots kvinnors underordning (Hirdman 

1988, s 53). Detta kan enligt Hirdman förklaras med hjälp av ett slags tyst genuskontrakt 

mellan könen. Dessa kontrakt mellan könen genomsyrar hela samhället och består av 

föreställningar som styr hur kvinnor och män ska vara mot varandra i exempelvis hemmet, i 

användandet av språket och hur de ska se ut (Hirdman 2001, s 84). Genom dessa kontrakt 

vet könen sin plats i samhället, det skapas en balans och minskar risken för konflikter (ibid. 
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s 84). Samtidigt finns det möjlighet för könen att förhandla om innehållet i kontrakten även 

om det finns fördelar att leva efter kontraktets “regler” eftersom konflikter då undviks (ibid.). 

Könen ska enligt kontraktet följa det som är “naturligt” och “biologiskt” för dem, exempelvis 

ska kvinnor ta hand om hemmet och männen arbeta och försörja kvinnan (ibid. s 85). Elvin-

Nowak och Thomsson (2003, s 57) menar att genussystemet upprätthålls genom att kvinnor 

uppfattar sin underordning som en del av sin identitet samtidigt som män uppfattar sin 

överordning som en del av sin. Detta gör att föreställningarna om att könen har olika 

egenskaper lever kvar och inte ifrågasätts. Exempelvis anses kvinnor ofta vara de som är 

strukturerade och ordningsamma medan män snarare ses som ostrukturerade och spontana. 

Egenskaperna de tillskrivs är ofta i motsats till varandra och mannens egenskaper värderas 

högre då det är han som är normen. 

Hirdmans teori om genussystemet ligger till grund för denna studie och hjälper oss att förstå 

hur kön görs i relation till förväntade egenskaper på könen och hur förhandling och 

uppdelning av hushållsarbetet kan ske inom parrelationen. För att förstå hur paren gör kön 

genom förhandling och uppdelning har vi valt att dela upp utvalda hushållsuppgifter i linje 

med hur Holmberg (1993, s 106) definierar hushållsarbete. Det större mer frekventa 

hushållsarbetet som vi undersöker innefattar städning, disk och tvätt (ibid.). Vi har också 

valt att inkludera matlagning som en del av det mer frekventa hushållsarbetet till skillnad 

från Holmberg (1993, s 109), som definierar det som en av de mindre hushållsuppgifterna. 

Detta på grund av att vi anser att matlagning är ett större och mer tidskrävande arbete. 

Holmberg (1993, s 109) valde även att undersöka de mindre hushållsuppgifterna. Vi valde 

däremot att inte inkludera de mindre hushållsuppgifterna utan endast fokusera på de större. 

3.2 Asymmetriskt rollövertagande 

Begreppet asymmetriskt rollövertagande lyfts i Carin Holmbergs avhandling (1993). Hon 

definierar begreppet som att den överordnade kan styra situationen till sin egen fördel genom 

att inte sätta sig in i den andres situation eller inte ta dennes perspektiv (ibid. s 76). Likt 

Holmberg (1993) kommer vi att använda detta begrepp i vår studie för att kunna lokalisera 

de asymmetriska rollövertaganden som görs i parrelationer. Synen på kvinnan som “den 

andra” och mannen som normen kan leda till kvinnors underordning och mäns överordning. 

På så sätt bidrar både kvinnor och män till den ojämna maktordningen mellan dem i 
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samhället. Med hjälp av begreppet kommer vi att kunna synliggöra en maktrelation inom 

paren som tar sig uttryck i att en part är överordnad den andra genom att styra en situation 

till dennes fördel. Ett exempel på ett asymmetriskt rollövertagande i utförandet av 

hushållsarbete skulle kunna vara att den ena parten i förhållandet endast lagar mat till sig 

själv och inte sin partner medan den andra parten lagar mat till båda. Detta begrepp använder 

vi för att kunna få en indikation på vad som hänt i utvecklingen av jämställdheten bland par 

i relation till Holmbergs (1993) studie. 

3.3 Klass 

En aspekt av klassperspektivet är utbildningsnivå och anledningen till att vi har valt att 

applicera ett klassperspektiv på vår studie är för att tidigare forskning visat att par med högre 

utbildning fördelar hushållsarbetet mer jämnt mellan sig än par med lägre utbildning 

(Grönlund 2014, kap 8). I och med detta resultat valde vi att definiera och avgränsa begreppet 

klass till par med gymnasial utbildning och par med akademisk examen, det vill säga par 

med lägre och par med högre utbildning. Genom att använda begreppet klass kommer vi att 

analysera hur klasstillhörighet interagerar med könsgörandet samt hur klasstillhörigheten 

kan påverka hur unga heterosexuella par utan barn förhandlar och fördelar hushållsarbete 

idag. 

4 Metod 

Vi har utfört en kvalitativ studie där insamlingen av empiri har skett genom fördjupade 

intervjuer med unga svenska heterosexuella par utan barn. I följande avsnitt redogör vi för 

vår metod och vårt material. 

4.1 Metodval 

Vårt syfte var att identifiera hur kön görs och reproduceras bland unga par idag och 

utgångspunkten är ett kritiskt perspektiv. I ett kritiskt perspektiv riktas fokus mot orättvisor 

(Creswell & Creswell 2018, s 9). Detta angreppssätt används bland annat inom feministisk 

forskning där fokus inte sällan kretsar kring kön och dess koppling till ojämna maktrelationer 

(ibid.). Detta perspektiv ansåg vi vara en lämplig utgångspunkt eftersom vi undersöker hur 

maktförhållanden ser ut inom paren. Inom detta perspektiv ligger fokus inte sällan på att 
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skapa förändring för individerna som studeras (ibid.). Vår undersökning leder inte till någon 

omfattande förändring men vi vill med den här studien bidra med fördjupad kunskap om hur 

jämställdheten mellan paren ser ut idag. 

Eftersom syftet var att utforska hur kön görs bland unga svenska heterosexuella par idag 

valde vi kvalitativ intervjumetod i form av intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun 

kan ses som ett samtal mellan forskare och informanter och är lämplig för att förstå den 

sociala interaktionen vilket gör den till en passande metod för oss (Ahrne & Svensson 2015, 

s 10; Kvale & Brinkmann 2014, s 18). Kvalitativ metod möjliggjorde att vi kunde se hur 

interaktionen skedde inom paren, på så vis kunde vi observera hur kön görs genom aktiva 

handlingar samt i förhandling och uppdelning av hushållsarbetet. Könsordning skapas av 

båda parterna i ett förhållande, därför valde vi att genomföra intervjuerna med par. Genom 

att samtidigt observera deras interaktion med varandra möjliggjorde det att se hur de gjorde 

kön tillsammans. Vi ansåg denna metod som mest lämplig eftersom informanternas 

reflektioner, erfarenheter och uppfattningar var avgörande för att studiens frågeställningar 

skulle kunna besvaras (Trost 2010, s 27). 

Trost (2010) skiljer på strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade 

intervjuer är svarsalternativen fasta medan de vid ostrukturerade intervjuer är öppna och 

intervjun liknar mer ett samtal än en intervju (ibid.  40). Han nämner också semistrukturerade 

intervjuer som han beskriver har strukturerade frågor men öppna svar (ibid. s 40). Vi valde 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer på grund av dess flexibilitet, att de öppnar 

upp för en större följsamhet till informanternas svar samt att det fanns möjlighet till att ställa 

relevanta följdfrågor som dök upp under intervjuernas gång (Bryman 2011, s 413; Trost 

2010, s 42). Intervjuguiden (se bilaga 2) vi konstruerade innan intervjuerna var inspirerad av 

den Holmberg (1993, s 217) använde i sin avhandling. Den var relativt flexibel med teman 

och en rad konstruerade frågor som öppnade upp för samtal och diskussioner mellan 

informanterna samt möjliggjorde för oss att ställa relevanta följdfrågor vilket resulterade i 

ett innehållsrikt material. På detta sätt var vi inte låsta till intervjuguiden utan informanterna 

kunde till viss del styra samtalet. En annan fördel med denna typ av intervju var att vi kunde 

behålla en slags struktur vilket gav en god möjlighet att kunna jämföra svar senare vid 

analysen av det insamlade materialet och på så sätt besvara vårt syfte och frågeställningar 

(Bryman 2011, s 414–415.). 
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Temana i intervjuguiden är bakgrundsfrågor, kvinnligt och manligt, relationen, samhället 

och arbetsfördelningen i hemmet och inom varje tema följer en rad frågor (jfr Holmberg 

1993). Vid konstruktionen av frågorna använde vi oss av Beckers (2008) “hur”-knep som 

går ut på att formulera frågor som börjar med “hur” istället för “varför” (se bilaga 2). 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi valde liknande urvalskriterier som i Holmbergs studie (1993, s 80). Dock har vi valt att 

ha ett klassperspektiv i vår studie vilket resulterade i ännu ett kriterium för de medverkande. 

Det är inte möjligt att studera varje fall av det vi har intresse av utan urvalet bör vara av den 

storlek att vi kan säga något om den grupp vi vill uttala oss om (Becker 2008, s 78). Med 

många intervjuer blir materialet istället svårt att hantera och det är svårt att få en helhetssyn 

(Trost 2010, s 143). Vi valde att intervjua tio par, vilket innebar att vi tog del av 20 individers 

erfarenheter. Fem av dessa par har en akademisk examen (eller som mest en termin kvar till 

en färdig examen) och fem par har en gymnasial utbildning. Det var viktigt att ha en jämn 

fördelning vad gällde utbildningsnivå eftersom avsikten var att kunna jämföra om och hur 

klasstillhörighet spelar roll för hur förhandling och uppdelning av hushållsarbetet sker inom 

paren. Anledningen till att vi har fyra informanter som ännu inte tagit sin examen beror på 

att vi stötte på svårigheter att hitta par där båda har en färdig akademisk examen. Därför 

valde vi att lätta på våra urvalskriterier och inkluderade par där den ena parten hade som 

längst en termin kvar att studera innan examen. Vi menar att de som har längst en termin 

kvar att studera vistas i samma fält som de som redan har en akademisk examen. 

Informanterna har tilldelats fiktiva namn. De par med akademisk examen är Emma och Olof, 

Kerstin och Arvid, Johanna och Olle, Malin och Rasmus samt Saga och Jens. De par med 

gymnasial utbildning är Maria och Fredrik, Marianne och Johan, Hanna och Gustav, Kajsa 

och Niklas samt Felicia och Robert. 

I fyra av de fem par med akademisk examen är det Olof, Kerstin, Johanna och Jens som 

fortfarande studerar. Deras respektive har en akademisk examen och arbetar inom det 

yrkesområde de har studerat till. I det återstående paret har båda en akademisk examen och 

arbetar inom sina respektive yrkesområden. I de paren med gymnasial utbildning har 

samtliga arbeten. Inom varje par arbetar en av parterna oregelbundna tider (så som kvällar 

och helger) och deras respektive arbetar dagtid. En del av informanterna arbetar inom den 
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programinriktning de studerade på gymnasiet medan andra har yrken som inte är relaterade 

till deras inriktning på gymnasiet. 

Förutom klassperspektivet ville vi att de medverkande skulle vara födda mellan 1990–1998, 

vara heterosexuella och bo tillsammans, inte ha barn samt att de skulle anses vara jämställda 

både av sig själva och av sin omgivning. Anledningen till att vi valt att ha heterosexuella par 

i vår studie är, likt Holmbergs (1993, s 51), att könslig olikhet ligger till grund för hur paren 

tillskriver varandra kvinnliga och manliga egenskaper. 

För att hitta par som uppfyllde dessa kriterier använde vi oss av ett målinriktat urval (Bryman 

2011). Syftet med ett målinriktat urval är att informanterna är relevanta för 

forskningsfrågorna (ibid. s 434). Eftersom en av våra forskningsfrågor handlar om och hur 

parens klasstillhörighet spelar roll vid förhandling och uppdelning av hushållsarbete har vi 

valt ut paren vi tillfrågat på ett strategiskt sätt. Vi har även ett snöbollsurval och med det 

menas att man genom personer som redan medverkar i studien får kontakt med flera 

relevanta informanter (ibid. s 196). 

Vi är medvetna om att vårt kriterium som rör att paren ska ses som jämställda av andra kan 

påverka studiens resultat. Detta eftersom kriteriet, i de fall vi inte blev rekommenderade 

paret av andra, bedömdes utifrån parens egna subjektiva föreställningar om vad andra ansåg 

om dem. Vi anser att vi genom det kravet hade större chans att belysa hur maktordningen 

ser ut i par som är uttalat jämställda, även om det uppfylldes utifrån parens egna bedömning. 

Oavsett om vi blev rekommenderade informanter eller om de själva anslöt sig till studien 

blev kravet på att de ska ses som jämställda ändå subjektivt bedömt. 

4.3 Genomförande 

Vi valde att ha med par i vår studie som vi själva inte hade en personlig relation till. Vi 

rekryterade informanter genom våra egna, men mer avlägsna, sociala nätverk, till exempel 

via praktikplatser och vänners bekanta. Tyvärr föll en del par bort när det blev aktuellt med 

intervjuer vilket gjorde att vi behövde rekrytera nya par. Då vi inte hade så mycket tid att 

hitta för oss obekanta par rekryterade vi par som vi hade en närmre relation till. För att i 

största möjliga mån behålla objektiviteten valde vi att den av oss som kände paret minst 

utförde intervjun medan den andre observerade interaktionen mellan paren. 
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När vi hade fått tips om ett möjligt par att intervjua bad vi personen som tipsat oss ta första 

kontakten med paret. Vi ansåg att det skulle ge en ökad chans till medverkan. Om vi sedan 

fick ett jakande svar till medverkan tog vi kontakt med paret via mejl eller sms. Det var också 

via mejl och sms som vi kort beskrev studien med den mest nödvändiga informationen samt 

beskrev de kriterier som behövde vara uppfyllda inför medverkan. Anledningen till att vi 

endast beskrev studien med den mest nödvändiga informationen var för att inte “styra” 

informanterna åt något håll när de sedan skulle besvara våra frågor (Trost 2010, s 125). Vi 

bestämde även tid och plats för intervjun via mejl och sms.  

Vi hade som önskemål att genomföra intervjuerna hemma hos paren, vilket samtliga par 

också tackade ja till. Att intervjuerna skulle genomföras hemma hos paren såg vi som positivt 

då vill ville genomföra intervjuerna ostört och i en lugn miljö (Ahrne & Svensson 2015, s 

42–43). Vi närvarade båda under intervjuerna. En av oss hade rollen som intervjuare medan 

den andra observerade intervjun och förde anteckningar kring interaktionen mellan de två 

parterna i paret. Enligt Goffman (2014, s 30) kommunicerar vi inte enbart genom tal utan 

även genom kroppsspråket, därför valde vi att en av oss höll intervjun medan den andra 

observerade informanternas kroppsspråk samt hur de förhöll sig till sin partners svar. Detta 

för att synliggöra hur kön görs inom paren men också för att synliggöra om det finns en 

under- och överordning mellan dem. Vi har analyserat parens kroppsspråk och funnit att 

samtliga informanter bekräftar varandra på ett likartat sätt, till exempel genom ögonkontakt 

eller genom att nicka instämmande. Eftersom interaktionen i form av gester och kroppsspråk 

inte är avgörande för våra resultat kommer vi inte att lyfta fram dessa aspekter i analysen. 

Samtliga intervjuer tog mellan 50 minuter och 2 timmar att genomföra. Efter genomförda 

intervjuer erhöll informanterna ett presentkort för en bioupplevelse som tack för deras 

medverkan. Detta är enligt Ahrne och Svensson (2015, s 43) ett bra sätt att visa uppskattning 

för informanternas medverkan i studien samt för att ge dem en bättre upplevelse av 

intervjusituationen.    
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4.4 Analysmetod 

Att alla informanter hade gått med på att låta oss spela in intervjuerna var till en stor fördel 

då den som observerade endast kunde fokusera på informanternas interaktion med varandra. 

När vi sedan transkriberade intervjuerna valde vi att inte transkribera delar som ansågs 

irrelevanta för det vi ville undersöka. Detta menar Bryman (2011, s 432) är ett sätt att spara 

tid då en intervju på en timme tar ungefär fem timmar att transkribera. När transkriberingen 

var genomförd kunde vi lättare sortera i materialet än om vi inte hade valt att transkribera 

det. Eftersom vi genomförde tio intervjuer valde vi att transkribera fem var. För att 

säkerhetsställa att vi skrev ut dem på ett likvärdigt sätt kom vi överens om att återge det av 

vikt så ordagrant som möjligt, men utelämna våra instämmande svar som exempelvis “mm”. 

Däremot valde vi att ta med skämt och informanternas uttryck för exempelvis skratt och 

suck. Vi ser det också som en fördel att vi båda deltog vid intervjuerna eftersom vi båda till 

viss del minns hur stämningen var mellan oss och informanterna och på så sätt är bekanta 

med intervjuerna vi själva inte skrev ut. 

När vi lyfte citat som vi ansåg styrkte vårt resonemang följde vi Trosts (2010, s 129) riktlinjer 

och ordnade till citaten men utan att för den delen ta bort kärnmeningen med dem. Det 

handlar om att respektera informanterna och förhålla sig till det etiska. Vidare skriver Trost 

(2010, s 129) att citaten ska skrivas om från talspråk till skriftspråk för att respektera 

informanterna och det är något vi har varit noga med i nästa kapitel där vårt resultat 

presenteras. 

Rennstam och Wästerfors (2015) guidade oss i hur vi skulle sortera, reducera och 

argumentera. När vi tog oss igenom det så kallade kaosproblemet, som innebär ett väldigt 

rörigt och ostrukturerat material, spenderade vi tid med vår insamlade empiri (ibid. s 69). Vi 

läste igenom intervjuerna flera gånger, skrev anteckningar i marginalerna, var 

uppmärksamma på återkommande mönster samt försökte finna det unika i de olika 

intervjuerna (ibid.). Vi la vikt vid vad som sades, hur det sades och hur informanterna 

agerade (ibid.). Hur de agerade kunde vi se genom de anteckningarna vi fört på deras 

interaktion med varandra. När materialet var sorterat gick vi vidare till att försöka reducera 

det. Det innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2015, s 103) att vi valde ut empiri som 

skulle lyftas i resultatavsnittet i vår studie. När vi reducerat vårt material hade vi gett svar på 

representationsproblemet, alltså plockat ut det som var av intresse och sållat bort annat som 
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vi inte hade möjlighet att lyfta i studien (ibid.). Efter reduceringen var nästa steg att 

argumentera för vårt material och då ställdes vi inför auktoritetsproblemet (ibid. s 137). När 

vi förklarat vårt resultat med hjälp av teorier och tidigare forskning kunde vi nu argumentera 

för vad vi valt att lyfta och hur det bidrog till kunskap inom vårt ämnesområde (ibid.). Vi 

hade ett rikt material vilket gjorde sorteringen och kategoriseringen problematisk och 

tidskrävande. Rennstams och Wästerfors (2015) tips om hur man ska behandla materialet 

gjorde det lättare för oss att ta oss igenom problematiken. 

4.5 Tillförlitlighet 

Det kan tyckas vara komplicerat att använda begreppen validitet och reliabilitet i kvalitativa 

studier och detta beror på att det som mäts vid kvantitativa studier är något annat än vid 

kvalitativa (Trost 2010, s 133). Enligt Trost (2010) behöver begreppen formuleras om för att 

bli relevanta för kvalitativ forskning. Trost (2010, s 133–134) menar att trovärdigheten är 

viktig vid kvalitativa studier och att vi som forskare måste kunna visa att vår empiri är 

relevant för vårt syfte och frågeställning och hur vi har tagit hänsyn till de etiska principerna. 

För att öka trovärdigheten för vår studie har vi tidigare i metodavsnittet (4.3) redogjort för 

hur vi gått tillväga och i nästkommande avsnitt följer en beskrivning om hur vi tagit hänsyn 

till de etiska principerna.  

Även termen objektivitet ser Trost (2010) som komplicerad. Han menar att det är svårt som 

intervjuare att vara helt objektiv men att det är viktigt att inte applicera sina egna åsikter på 

informanterna (ibid. s 134). Vi var noga med att inte bekräfta eller hålla med våra 

informanter när de redogjorde för något som vi själva kunde relatera till utan istället agera 

neutralt till informationen de gav oss.  

4.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har framställt fyra etiska krav som forskare måste följa. 

Informationskravet handlar om att informera informanterna om studiens syfte, vad deras 

uppgift är samt vilka rättigheter de har. I denna studie började vi med att skicka ut en kort 

beskrivning av studien samt vilka krav vi ville att informanterna skulle uppfylla före 

medverkan. En tid innan intervjun genomfördes bad vi informanterna om samtycke till att 
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spela in intervjun. Vid intervjutillfället informerade vi igen informanterna om studiens syfte, 

vad det insamlade materialet skulle användas till samt deras rättigheter. 

Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan och har rätt att när som helst avbryta. Detta krav uppfylldes genom att vi vid 

intervjutillfället informerade informanterna om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan, både under intervjun och efter. De fick även information om att de kan avböja 

att svara på någon fråga om de finner den obekväm. 

Konfidentialitetskravet syftar till att de medverkandes uppgifter behandlas och förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vid intervjutillfället informerades 

informanterna om att vi som forskare inte diskuterar dem eller materialet med obehöriga och 

kommer ge de medverkande i studien fiktiva namn för att bibehålla deras anonymitet. 

Nyttjandekravet syftar till att det insamlade materialet endast får användas till den aktuella 

studien vilket vi också informerade våra informanter om. 

4.7 Vår roll som forskare 

På grund av intresset för ämnet har vi båda en viss förkunskap sedan tidigare vilket kan ha 

gjort att vi innan studien gjordes hade en föreställning om hur utfallet skulle bli. Risken att 

vårt intresse för jämställdhet hade kunnat påverka vår objektivitet fanns eftersom det under 

intervjutillfällena var lätt att som egen person relatera till informanternas svar. Samtidigt 

som vi försökte hålla oss neutrala är det viktigt att skapa en vänlig och bekväm stämning, 

dels för att det redan innan förekommer en form av maktobalans mellan informanterna och 

forskaren och dels för att vi studerar dem i deras privatliv. 

Vi anser att om studien hade genomförts igen, oavsett av vem, hade studien inte fått samma 

resultat. Detta beror enligt Trost (2010, s 132) på att i kvalitativa studier är informanterna 

människor med föreställningar och åsikter om saker och ting som förändras och utvecklas 

med tiden. Detta gör det svårt att få exakt samma svar igen, oavsett vem som utför studien 

nästa gång. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår empiri samt analys. Vi presenterar vårt resultat 

i fyra teman: 5.1, Kvinnliga och manliga egenskaper, 5.2, Förhandling- och uppdelning av 

hushållsarbete, 5.3, Reproduktion av under- och överordning samt 5.4, Spelar klass roll? 

5.1 Kvinnliga och manliga egenskaper 

När vi bad våra informanter att beskriva egenskaper eller sätt att vara som de ansåg kunde 

förknippas med att vara kvinna respektive man gav de övervägande likartade svar. 

Informanterna var också överens inom paren om de egenskaper som de lyfte fram, både 

kvinnorna och männen nämnde egenskaper för både kvinnligt och manligt. De egenskaper 

som paren beskrev som typiskt kvinnliga var följande: 

Ansvarsfulla, strukturerade, ordningsamma, planerande, tillbakadragna, utseendefixerade, snälla, 

omtänksamma, milda, eftertänksamma, duktiga och konfliktbenägna. 

Vi bad också våra kvinnliga informanter att resonera kring vilka av egenskaperna de själva 

kunde relatera till i egenskap av kvinnor. Egenskaperna de uppgav var ansvarsfullhet, 

strukturerad, omtänksam och planerande. Kvinnorna la även till följande egenskaper: 

Omhändertagande, snälla, noggranna, prestationsångest, kroppsosäkra, ansvariga för hemmet, 

initiativtagare och kontrollbehov. 

De egenskaper som paren beskrev som typiskt manliga var följande: 

Självsäkra, tuffa, hård in- och utsida, macho, kaxiga, spontana, händiga, fysiskt starka och osårbara. 

Vi bad också våra manliga informanter att resonera kring vilka av egenskaperna de själva 

kunde relatera till i egenskap av män. Egenskaperna de uppgav var självsäkerhet, macho, 

spontanitet, händighet och fysisk styrka. Männen la även till följande egenskaper: 

Snälla, lugna, realistiska, ostrukturerade och tar plats och oplanerande. 

De egenskaper som paren listat som typiska för de olika könen ligger i linje med den 

traditionella könsspecifika uppdelningen som råder i samhället. Beroende på vilket kön vi 

har förväntas det olika beteenden av oss vilket Hirdman menar beror på isärhållandets logik 

och genuskontraktet. Kvinnor och män ska befinna sig i olika sfärer och var varandras 

motsatser vilket informanterna upprätthåller genom att exempelvis tillskriva kvinnor 
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egenskaper som strukturerade och milda medan männen tillskrivs egenskaper som 

ostrukturerade och tuffa. Även när de tillskriver sig själva egenskaper håller de sig inom 

olika sfärer och till varandras motsatser. Detta visar sig genom att kvinnorna tillskriver sig 

själva egenskaper som omhändertagande och noggranna medan männen tillskriver sig 

själva egenskaper som oplanerande och spontana. 

Empirin visar också att flera av paren ville lyfta fram att de var medvetna och ifrågasättande 

vad gäller de traditionella könsspecifika egenskaperna. De upplevde det som svårt att veta 

om de egenskaper de lyfte som kvinnliga respektive manliga var deras egen åsikt eller om 

det var samhällets åsikt som de reproducerade. I citatet nedan beskriver Felicia hur kvinnor 

och män idag kan vara mer lika: 

”Jag tycker att allt har förändrats lite, vi har ändå gjort stora framsteg om vad som är kvinnligt och 

manligt idag. Jag tycker ändå det har neutraliserats lite mer även om man fortfarande kan se det i 

vissa sammanhang [...] det är lättare att träda över och vara vad man vill.” – Felicia 

Felicia menar att det har skett en förändring i vad som är kvinnligt och manligt idag. Det är 

mer tillåtet för en kvinna att bete sig på ett sätt som enligt den traditionella könsuppdelningen 

ses som manligt eller för en man att bete sig på ett sätt som ses som typiskt kvinnligt. 

Samtidigt menar hon att det fortfarande kan vara mindre tillåtet att bete sig på ett sätt som 

utmanar könsrollerna i vissa sammanhang. Liknande resonemang som Felicias finns även 

hos männen. I citatet nedan beskriver Rasmus att egenskaper och beteenden har blivit mer 

lika för båda könen: 

”Alltså i grund och botten är egentligen alla egenskaper lika, det känns som att det mer och mer 

håller på att bli så i alla fall och mer och mer borde det rimligen vara så [...] det finns inte riktigt 

samma cementerade strukturer för hur det ska se ut [...]” – Rasmus 

Rasmus menar att egenskaper börjar bli mer lika mellan könen och att det är helt rimligt att 

det är så, att de cementerade strukturerna för vad som är kvinnligt och manligt börjar 

förändras. Felicias och Rasmus resonemang tyder på att isärhållandets logik utmanas och 

den traditionella könsstrukturen ifrågasätts mer nu än tidigare. Det är mer tillåtet att träda 

över till det motsatta könets sfär då egenskaperna inte längre är bundna till ett visst kön, även 

om det, som Felicia framhåller, fortfarande finns gränser för hur mycket det är tillåtet att 

överträda i olika sammanhang. 
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Trots Felicias och Rasmus resonemang om att könen är mer lika nu än de varit tidigare, och 

att vi inte gör kön utifrån den traditionella könsuppdelningen i lika stor omfattning, ser vi ett 

mönster i att informanterna har svårt att ge exempel på vilka egenskaper som kan vara lika 

hos båda könen. Följande citat visar Jens svårigheter att ge ett exempel på lika egenskaper 

mellan könen: 

”Hmm ja du… [...] nej jag vet inte, jag kan inte tvinga fram något” - Jens 

Jens funderar ett tag men kommer sedan fram till att han inte kan ge redogöra för en egenskap 

som är lika mellan båda könen. Eftersom samhället är uppbyggt kring isärhållandets logik 

kan informanternas svårigheter att tillskriva könen lika egenskaper ses som ett resultat av 

det, eftersom informanterna endast beskriver könens motsatser. Samhället är uppbyggt efter 

och fungerar genom att könen är varandras motsatser och återfinns inom olika sfärer. Även 

Johan har svårt att lista egenskaper som är lika hos båda könen. Följande citat visar hur han 

tänker kring lika egenskaper: 

”Herregud vilken fråga alltså [---] något gemensamt [---][...] tar på sig för mycket kanske?” – Johan 

Johan finner det problematiskt att nämna gemensamma egenskaper men landar i att 

människans förmåga att ta på sig för mycket kan vara en egenskap könen har gemensamt. 

Genom att kvinnor och män återfinns inom olika sfärer kan Johans resonemang i citatet ovan 

tolkas som att könen tar på sig för mycket inom sina specifika sfärer. Det vill säga att kvinnor 

och män tar på sig för mycket i linje med det som förväntas av dem utifrån deras 

könsspecifika egenskaper och fortsätter på så vis att göra kön. Genom genussystemet är 

könen “tvingade” att leva utifrån isärhållandet och tillskriva varandra egenskaper som är 

varandras motsatser och på så sätt upprätthålls genussystemet och skapar förväntningar på 

hur könen ska vara. Informanterna har viljan att tillskriva varandra liknande egenskaper men 

kan inte undgå att falla tillbaka i den traditionella könsspecifika samhällsstrukturen som 

håller isär könen. På så vis reproduceras genussystemet och paren fortsätter att göra kön 

utifrån de traditionella könsrollerna. 
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5.2 Förhandling- och uppdelning av hushållsarbete 

Ett mönster i materialet är att par framhåller att förhandling av hushållsarbete inte sker 

uttryckligen, utan uppdelningen av vem som gör vad görs snarare efter intresse eller vad som 

faller sig naturligt. Följande citat exemplifierar hur en del av paren förhandlat fram sin 

uppdelning av hushållsarbete genom vad mannen har för intresse: 

”Och jag har ett intresse för mat [...] det är min grej liksom, jag tycker det är kul och jag känner 

mig duktig på det. Det robusta liksom, det är manligt.” - Arvid 

I citatet ovan uttrycker Arvid, likt flera av de andra männen inom paren, att det är hans 

intresse för matlagning som gör att han gärna utför hushållsuppgiften. Han beskriver att han 

intresserar sig för den “robusta” maten då han anser den vara manlig. En tolkning är att Arvid 

gör kön genom matlagning genom att tydligt markera att han lagar manlig robust mat. Vi 

finner däremot inte att kvinnorna utför hushållsarbeten på grund av intresse i samma 

utsträckning som männen. Istället gör de hushållsuppgifter för att de kan utföra dem vilket 

exemplifieras i ett citat från Marianne: 

”[...] nej, tvätta kunde jag bättre än honom, och jag kände att jag kan städa [...]” - Marianne 

Marianne beskriver att hon utför tvätt och städning då hon är bättre på det än sin partner och 

för att hon kan det. Kvinnorna utför uppgifter eftersom de har kompetensen att göra det även 

om hon inte finner ett intresse i det, detta eftersom hon enligt de traditionella könsrollerna 

förväntas vara den som har ansvar för hemmet vilket innebär att det är hennes plikt att se till 

att uppgifterna blir gjorda, även om hon inte har ett intresse för uppgifterna. Här kommer 

kvinnornas egenskap som ansvarstagande till uttryck, något som kvinnorna själva kunde 

relatera till i avsnitt 5.1. Männen å sin sida relaterade inte till denna egenskap vilket kan bero 

på att de inte har förväntningarna på sig att ha det övergripande ansvar för hemmet, utan 

istället gör de uppgifter de har intresse för. 

Då mannen ses som normen enligt genussystemet kan exemplet med Arvid i detta fall kunna 

tolkas som att han är normen och därmed ha företräde att välja vad det är för hushållsuppgift 

han vill utföra. Då Mariannes partner också ses som norm blir hon den “andra” vilket gör att 

de uppgifter han inte har ett intresse för tillfaller henne, eftersom hon som kvinna har 

kompetensen att utföra dem och dessutom förväntas att göra dem enligt de traditionella 

könsrollerna. Då mannen är normen styr hans intresse och därför ifrågasätts inte 
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förhandlingen och uppdelningen av hushållsuppgifterna vilket kan se som uttryck för hans 

överordning. 

För att männen inte ska riskera att uppfattas som allt för kvinnliga behöver de utifrån 

isärhållandets logik markera en gräns likt det Arvid gör i exemplet ovan då han avgränsar 

sitt matlagningsintresse till det robusta som då ses som något manligt. Med hjälp Hirdmans 

genuskontrakt kan vi se att informanterna agerar i linje med vad samhället förväntar sig av 

dem som kvinna och man, det vill säga utföra olika uppgifter som ses som kvinnliga 

respektive manliga. Arvids intresse för den “robusta” maten kan förstås i relation till flertalet 

matlagningsprogram1 som sänds idag där män inte sällan står för den mer “robusta” 

matlagningsstilen. Detta är något som vi menar har bidragit till att även män förväntas laga 

mat, men för att särskilja dem från kvinnor som lagar mat bör matlagningen vara av det 

“robusta” slaget. Då den robusta matlagningen i matlagningsprogrammen främst utförs av 

män får den högre status eftersom mannen är normen, det blir därmed eftersträvansvärt för 

män att vara intresserade och utföra just den uppgiften. 

Städning har alltid varit en kvinnlig uppgift då mannen inte haft intresse för den. Mannens 

uteblivna intresse återspeglas på arbetsmarknaden där kvinnor är den dominerande gruppen 

inom exempelvis städbranschen, ett yrke som till skillnad från matlagning inte tillskrivs hög 

status eftersom det främst är kvinnor som återfinns där2. Samhällets motsatta förväntningar 

på kvinnor och män resulterar på så vis i att könen utför olika uppgifter i hemmet som har 

olika status, precis som Arvid och Marianne gör i citaten ovan. På så sätt upprätthåller och 

reproducerar informanterna genussystemet. 

Ett annat mönster vi finner, bland de par där kvinnan utför hushållsarbete i högre grad än 

männen, är att förhandlingen vanligtvis sker efter vad som faller sig “naturligt”, utan 

diskussion. Deras “naturliga” uppdelning baseras snarare på att den som är mest lämplig för 

en uppgift också utför den vilket citatet nedan beskriver: 

”Sen är det ju också en sak som är naturlig också. [...] då är det klart att den som är bäst på att ska 

göra att. Hon utför ju det som är lite renare och finare, vattnar blommor och sånt där [...] Lite grövre 

grejer, det gör ju en annan [...] Det blir väl bara så helt enkelt.” - Fredrik 

                                                 

1 För att ge några exempel: Gordon Ramsay, Leif Mannerström och Per Moberg. 
2 Se Arbete och identitet. Om hur städare blir städare av Marie Aurell (2001) 
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Fredrik menar att deras uppdelning har skett naturligt, efter vem som är bäst på det. Han 

beskriver även att han utför de lite “grövre” hushållsuppgifterna, vilket han menar är sysslor 

som sker utanför hemmet, som trädgårdsarbete och bilskötsel. Hans partner Maria däremot 

utför de uppgifter inom hemmet som han uttrycker vara “renare” och “finare”, som att vattna 

blommor. Hon utför även matlagning, disk, tvätt och städning. 

Med hjälp av genuskontraktet kan vi se att förhandlingen, som Fredrik menar inte har 

förekommit då det skett “naturligt”, sker i det tysta där informanterna agerar utifrån vad det 

traditionella könsrollsmönstret säger åt dem att göra med hänsyn till vem som är mest 

lämplig. Fredriks beskrivning av att han utför de “grövre” uppgifterna i hemmet och Maria 

de lite “finare” och “renare” gör att deras uppgifter hålls isär efter vad som är manligt 

respektive kvinnligt. 

Anledningen till att han utför uppgifter som kan ses som de “grövre” eller “tyngre” kan 

utifrån genuskontraktet förstås som att han anses vara mer biologiskt lämpad för det än Maria 

då han som man förväntas vara fysiskt starkare än henne som kvinna. Då hon som kvinna 

inte förväntas ha samma fysiska styrka som en man förväntas hon istället vara den 

omsorgstagande vilket gör att hon anses mer lämplig för de “finare” och “renare” 

hushållsuppgifterna som ofta anses som “lättare” att utföra kroppsmässigt. Dessa egenskaper 

relaterade informanterna själva till i avsnitt 5.1. Genussystemet hjälper oss att tolka Marias 

och Fredriks uppdelning efter biologisk lämplighet som ett könsgörande där kvinnan 

underordnas mannen genom att hon görs till den “andra”. Det vill säga att hon inte innehar 

hans fysiska styrka vilket innebär att hon får utföra uppgifter som han inte anses lämplig för, 

därmed styr mannens “lämplighet” både förhandlingen och uppdelningen av 

hushållsuppgifterna. Denna uppdelning gör att Maria blir bunden till de hushållsuppgifter 

som måste skötas så gott som dagligen medan Fredrik blir friskriven från dessa då han utför 

de uppgifter som behöver utföras mer sporadiskt.  

  



 

26(41) 

 

Medan en del av paren menar att uppdelningen sker naturligt finns det andra som framhåller 

att det främst är kvinnorna som planerar och tar initiativ till att hushållsuppgifter ska utföras 

men att de sedan utför dem tillsammans: 

“[...] du vill planera hur vi ska äta den här veckan, medan jag är mer ”ja det blir bra”, jag är inte 

såhär, den som tänker en vecka framåt, om vi äter det här den här dagen så borde vi äta detta nästa 

[...]. Sen handlar vi tillsammans” - Rasmus 

Rasmus menar att hans partner är den som planerar och tar initiativet till att bestämma vad 

de ska äta i veckan. Av citatet framgår det också att hon skriver en matsedel samt 

handlingslista men att de sedan handlar tillsammans. Här kommer genuskontraktet till 

uttryck då hon förväntas skriva en matsedel och inköpslista vilket tar tid i anspråk. Rasmus 

deltar endast i den sista fasen vad gäller inköpet vilket de utför tillsammans, de två första 

faserna som att planera maten och skriva inköpslista har han därmed skrivit sig fri från 

eftersom hans partner sköter det. Här kommer både hans egenskap som ostrukturerad och 

hennes egenskap som ordningsam till uttryck, de egenskaper som informanterna tillskrev 

som manligt och kvinnligt i avsnitt 5.1, genom att han frigör sig från planeringen eftersom 

hans partner sköter uppgiften. Genuskontraktets utformning innebär att hon får utföra mer 

hushållsarbete än honom vilket möjligen kan ses som ett uttryck för kvinnans underordning. 

Ett liknande mönster fann vi också vad gäller städning där mannen bara deltar i den 

gemensamma städningen, medan kvinnorna står för initiativtagandet och förhandlingen om 

när denna hushållsuppgift ska utföras, vilket citatet nedan exemplifierar: 

”[...] att jag oftast, liksom för det mesta tar mer initiativ till att vi ska städa, sen gör vi ju det 

tillsammans, men att jag ofta bara ”nej nu måste vi göra detta för att nu är det vedervärdigt här 

inne” [...] det är ofta jag liksom som ”okej, nu kör vi” - Saga 

Saga framhåller att det oftast är hon som tar initiativ till städning i sitt förhållande då hon 

oftare än sin partner tycker det ser vedervärdigt ut, men att de sedan utför uppgiften 

tillsammans. Likt avsnittet ovan finns det även här ett genuskontrakt där hennes egenskap 

som den ansvarstagande kvinnan kommer till uttryck genom att hon förväntas vara den 

initiativtagande medan hans spontanitet friskriver honom från den uppgiften. Liknande 

mönster fann vi även bland flera av de andra paren vilket dialogen nedan exemplifierar: 

Marianne: ”Jag skulle ju gärna slippa säga till varje gång det behövs göras någonting [...] även om 

du ibland kan säga att vi borde storstäda liksom.” 
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Johan: “Ja och när jag säger det då säger Marianne “ja men nu kör vi”, ”nu när han är på g” haha.” 

Marianne beskriver att hon helst hade sluppit att vara den som tar initiativ varje gång en 

hushållsuppgift måste utföras men att Johan även kan ta initiativet till att storstäda ibland. 

Johan håller med Marianne och beskriver att när han väl föreslår att de ska storstäda är det 

hon som tar initiativet till den praktiska handlingen eftersom han “är på g”. Isärhållandets 

logik och genuskontraktet tar sig i uttryck även här då både Marianne och Johan agerar 

utifrån varandras motsatser, hon som den ansvarstagande kvinnan och han som den 

spontana mannen. 

Utifrån genuskontraktet förväntas både Saga och Marianne vara de som initierar om och när 

städning ska ske vilket tar tid och kraft i anspråk eftersom de behöver vara uppmärksamma 

på när det behövs städas. Deras partners deltar endast i den andra fasen vilket är det praktiska 

utförandet av städningen som de utför tillsammans, även om Johan deltar i mindre grad 

jämfört med Sagas partner överlag vilket framgick under intervjun. Den första fasen som är 

att ta initiativet till utförandet av uppgiften har därmed männen friskrivit sig från eftersom 

Saga och Marianne utför det. Johan kan ibland ta initiativ genom att föreslå att de ska städa 

vilket kan ses som ett uttryck för hans spontanitet som de manliga informanterna relaterade 

till i avsnitt 5.1. Dock är det ändå Marianne som får ta initiativet för att inleda det praktiska 

utförandet av uppgiften. Utformningen av genuskontraktet innebär därmed att kvinnor får ta 

mer initiativ än männen eftersom ansvaret ligger på henne att se till att utförandet av 

hushållsuppgifter faktiskt sker i hemmet, vilket också möjligen kan ses som ett uttryck för 

kvinnornas underordning. 

Anledningen till att det är kvinnan som tar initiativet till städning beror enligt flera av paren 

på att de har olika toleransnivå för vad som anses som städat. Kvinnan anses ha lägre 

toleransnivå än mannen och det är också därför hon är den som tar initiativet till städning i 

högre utsträckning. I citatet nedan illustrerar Gustav att han och hans partner har olika 

toleransnivåer när det kommer till städning och att hans partner städar mer: 

”Nej jag skulle väl inte säga att jag ser det lika bra som hon, typ att damma, så jag tänker inte riktigt 

på det. Tänker mer, ah men det ser bra ut liksom [...] så du kanske städar lite mer det kan jag 

erkänna att du gör.”- Gustav 

Gustav illustrerar att han inte ser att det behöver dammas i ett hushåll lika bra som sin partner 

utan menar att det ser bra ut ändå, han beskriver även att Hanna städar mer än honom. Hans 
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isärhållande av hans och hans partners förmåga att se om det behöver dammas kan ses som 

en gränsdragning från hans sida. Han hjälper till och städar men bara till en viss gräns. 

Gustav får även medhåll från sin partner Hanna om att de har olika syn på vad som är städat 

samt att hon städar i större utsträckning: 

 ”Ja och när han dammar ser man jättetydligt liksom [...] då kan man bli lite småirriterad och tänka 

typ varför gör man det inte riktigt på en gång istället för att jag ska gå direkt efter.” - Hanna 

Hanna håller med om att hon städar mer och beskriver att det syns när Gustav har dammat 

eftersom hon får gå efter honom och rätta till det då han inte gjort det ordentligt direkt vilket 

skapar en mindre irritation hos henne. Hennes lägre toleransnivå och hans högre toleransnivå 

kan ses som ett uttryck för genuskontraktet genom att hon som kvinna förväntas vara den 

som är noggrann, en egenskap som informanterna själva tillskrev kvinnan i avsnitt 5.1, 

medan han som man inte förväntas vara det. De olika förväntningarna på könen utifrån 

genuskontraktet resulterar därmed i mer arbete för kvinnan, detta eftersom hon får gå efter 

honom och städa när han inte har gjort det riktigt. Gustav blir däremot friskriven från det 

extra arbetet eftersom han inte förväntas vara lika noggrann, vilket kan ses som ett uttryck 

för hans överordning. Hans markering av deras olika toleransnivåer gör att de hålls isär som 

kvinna och man vilket gör henne till den “andra”. Hennes definition av städat kommer på så 

sätt i andra hand vilket gör att hon får utföra mer städning än honom, vilket också skulle 

kunna ses som ett uttryck för hennes underordning. 

Ytterligare ett mönster i materialet är att de kvinnor som har som längst en termin kvar innan 

sin akademiska examen tar större ansvar för tvätt och städning när de studerar hemma. Denna 

tendens till att ta större ansvar för tvätt och städning under dagtid finner vi inte lika 

utmärkande hos de andra akademiska paren där det istället är männen i förhållandena som 

studerar och kvinnorna som arbetar. De två följande citaten skildrar hur kvinnor och män 

agerar olika trots liknande livssituation: 

”Ja men det är också för att jag är student, jag är hemma mycket så jag kan städa och fixa” - Kerstin  

” […] Vet jag att han ska vara hemma en dag och plugga då kanske jag säger till honom att ”under 

dagen kan du gå ned med soporna eller gå och handla eller vad det nu kan vara”, men att det ofta 

är att jag i sådana fall säger det till dig och så gör du det. Men det är ju sällan du själv känner så 

här att ”idag kände jag att det behövde dammsugas så då gjorde jag det”, det är sällan det sker.” - 

Emma 
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I det första citatet beskriver Kerstin att hon som student är hemma mer vilket gör att hon har 

mer tid till att städa och fixa hemma. I det andra citatet berättar Emma att när Olof pluggar 

hemifrån brukar hon ofta få be honom att utföra något hushållsarbete då han inte själv tänker 

på att göra det. Båda dessa citat går att koppla till genuskontraktet då det är tydligt att 

förväntningarna på vem som ska utföra hushållsarbete ligger på kvinnorna. Om kvinnorna 

inte gör det själva eller inte ber partnern att göra det så blir det inte gjort. 

Samhället har traditionellt sett associerat kvinnan som den med huvudansvar för hemmets 

sfär vilket gör att citaten ovan kan ses som ett uttryck för hur isärhållandets logik och hur 

genuskontraktet verkar samt hur det i sin tur styr könens agerande. Kvinnor förväntas ta 

ansvar för hushållsarbete, både när de är hemma och inte är hemma. Det kan också kopplas 

till omsorgsegenskapen som de kvinnliga informanterna själva kunde relatera till i avsnittet 

5.1. Förväntningarna att utföra hushållsarbete hemmavid finns inte på männen. Istället måste 

Emma i citatet ovan ge sin partner tydliga instruktioner om förväntade hushållsuppgifter när 

han studerar hemma. 

Traditionellt sett bygger Hirdmans genuskontrakt på könens tysta överenskommelse med 

varandra men det är också möjligt att förhandla om innehållet i kontraktet vilket det kan 

tolkas att Emma försöker göra i citatet ovan. Hon ifrågasätter genuskontraktet genom att 

kommentera att hennes partner aldrig tar egna initiativ och kommenterar att han inte utför 

hushållsarbete när han studerar hemma om inte hon säger åt honom att göra det. Möjligtvis 

kan det försöket till omförhandling av kontraktets innehåll bero på att Emma för tillfället är 

den primära försörjaren i förhållandet och på så sätt har en viss makt. Dock befästs hennes 

underordning ändå genom att hon säger vad som ska göras och på så sätt agerar enligt de 

förväntningarna som finns på kvinnan utifrån det traditionella könsmönstret i samhället. Vi 

kan konstatera att trots Emmas utmanande av genuskontraktet och vilja att förändra det så 

gör både hon och Kerstin kön enligt den traditionella uppdelningen och därmed reproduceras 

genussystemet. Männen å sin sida bidrar också till reproduceringen av systemet genom att 

inte självmant ta initiativ till att utföra en hushållsuppgift utan agerar endast när de blir 

ombedda att göra det av sin partner. 
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5.3 Reproduktion av under- och överordning 

Enligt Holmberg (1993) ska begreppet asymmetriskt rollövertagande synliggöra om det 

finns en under- och överordning i relationen. Hon menar att den underordnade gör 

rollövertaganden i större utsträckning än den överordnade då den överordnade utgår från sig 

själv och inte sätter sig in i den underordnades situation. Den underordnades mer frekventa 

rollövertaganden gör det därmed asymmetriskt. Nedan följer ett citat som exemplifierar ett 

asymmetriskt rollövertagande: 

”Alltså vi är inte så konfliktiga, men när jag hade tvättat nu senast för någon dag sen så hade du 

bara vikt dina kläder och lagt in i garderoben och inte mina, då blev jag lite irriterad eftersom när 

jag brukar göra det viker jag ihop hans kläder också.” – Johanna 

Johanna menar att det inte brukar uppstå konflikter dem emellan men att hon blev irriterad 

när hon hade tvättat senaste gången och hennes partner endast vek ihop sin tvätt och lät 

hennes hänga kvar. Hon framhåller att hon alltid viker hans kläder om hon viker sina egna. 

Med hjälp av Hirdmans isärhållande logik synliggörs det asymmetriska rollövertagandet då 

vi kan tolka det som att Johannas partner håller isär uppgifterna och sätter tydliga gränser då 

han viker sin egen tvätt men inte hennes. Johanna däremot ser inte några gränser mellan 

deras kläder utan viker hans tvätt också när hon viker sin egen. Det kan kopplas till 

omhändertagandet som informanterna tidigare nämnt som en typisk kvinnlig egenskap och 

som kvinnorna själva identifierade sig med. 

Vi finner även ett liknande mönster i en situation där Marianne och Johan har olika syn på 

när det behöver tvättas: 

Marianne: ”Haha det var rätt bra uppdelat så men då var det fortfarande att jag ”nu måste vi tvätta” 

för han ser inte riktigt” 

Intervjuare: ”Är det du som tar initiativ då?  

Marianne: ”Jaa” 

Johan: ”Nej jag har ju kläder så då behöver man inte tvätta så ofta haha” 

Marianne beskriver hur hon tar initiativet till att tvätta då Johan inte ser att det behövs på 

samma sätt som hon. Johan anser att det inte finns skäl till att tvätta så länge han har rena 

kläder medan Marianne anser att det behöver tvättas när båda är i behov av rena kläder. 

Även detta citat kan kopplas till isärhållandets logik då Johan endast tänker utifrån sin egen 
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situation och inte kan tänka sig att tvätta om inte han behöver rena kläder. Johan markerar 

och tvättar när han behöver kläder medan Marianne är snäll och tänker på att tvätta när båda 

behöver rena kläder vilket gör rollövertagandet asymmetriskt. Johan tänker utifrån sig själv 

och sätter därmed inte sig in i hennes situation. Mariannes handling kan också kopplas till 

omhändertagandet då hon väljer att tvätta när båda behöver kläder. Johans tanke om att 

tvätta när endast han behöver kan ses som ett icke omhändertagande då han endast tänker 

utifrån sig själv. 

Utifrån genuskontraktet förväntas kvinnorna vara omhändertagande och därmed förväntas 

det också att de gör rollövertaganden i större utsträckning än männen vilket gör 

rollövertagandet asymmetriskt. Detta innebär att Johanna och Marianne i citaten ovan 

handlar utifrån vad som förväntas av dem i deras roll som kvinnor i linje med den 

traditionella könsstrukturen i samhället. Då de vill och förväntas leva upp till bilden som den 

omhändertagande kvinnan kan deras agerande ses som deras frivilliga underordning. 

Männens å sin sida vill leva upp till det som anses manligt vilket gör att deras agerande kan 

ses som ett uttryck deras frivilliga överordning. Kvinnornas frivilliga underordning och 

männens frivilliga överordning upprätthålls och reproduceras så länge som de fortsätter 

agera utifrån genuskontraktet. 

5.4 Spelar klass roll? 

Ett mönster i det empiriska materialet är att klass spelar roll i vissa avseenden, men inte alla. 

Vi finner att klass inte spelar roll för parens förhandling och uppdelning av hushållsarbete 

utifrån intresse vilket vi illustrerar med exempel från Arvid och Marianne i avsnitt 5.2. Klass 

visar sig heller inte ha någon betydelse vad gäller det asymmetriska rollövertagandet då det 

förekommer både bland par med akademisk examen och de med gymnasial utbildning. I de 

fall vi exemplifierar i avsnitt 5.3 är det kvinnorna som står för det asymmetriska 

rollövertagandet. 

Eftersom kvinnan är initiativtagare till hushållsarbete i samtliga par spelar klass inte roll. 

Däremot spelar klass roll för hur de efter hennes initiativtagande utför handlingen praktiskt. 

Bland de gymnasiala paren leder kvinnornas lägre toleransnivå för vad som anses städat till 

att hon utför städning i större utsträckning än männen, vilket illustreras i exemplet med 

Gustav och Hanna. Bland de akademiska paren utför de däremot städning tillsammans trots 



 

32(41) 

 

kvinnornas större initiativtagande och lägre toleransnivå än männen vilket illustreras i 

exemplet med Saga i avsnitt 5.2. 

Vi finner däremot att klass spelar roll för parens förhandling och uppdelning av 

hushållsarbete utifrån vad som är naturligt för dem enligt de traditionella könsrollerna. Några 

par med gymnasial utbildning förhandlar och fördelar hushållsuppgifter utifrån vad som ses 

som naturligt i relation till de traditionella könsrollerna vilket vi i avsnitt 5.2 illustrerade med 

exemplet från Fredrik och Maria. 

Den naturliga uppdelningen förekommer däremot inte inom något par med akademisk 

examen då de utför uppgifterna tillsammans. Där var det snarare att om den ena tar initiativ 

till något tar den andra initiativ till något annat vilket citatet nedan exemplifierar: 

”Vi samarbetar ju så ofta vi kan, om det inte är något annat. Lagar en mat kan den andra diska 

bredvid eller börja med tvätten till exempel [...] vi försöker dela på det så mycket vi kan. ” - Jens 

Jens menar att han och hans partner samarbetar i den mån det går med hushållsarbetet och 

att de försöker dela på det så mycket de kan. Om en av dem lagar mat så kan den andra ställa 

sig och diska eller börja tvätta, de har därmed ingen tydlig uppdelning av uppgifter utan de 

växlar hushållsuppgifter mellan sig till skillnad från en del av de par med gymnasial 

utbildning som delar upp uppgifterna efter de traditionella könsrollerna. 

Anledningen till att de par med akademisk examen inte delar upp hushållsarbetet efter de 

traditionella könsrollerna kan bero på deras medvetenhet och strävan efter att vara jämställda 

vilket citatet nedan exemplifierar: 

” […] På sätt och vis tycker jag det var jobbigt när du inte jobbade, jag kände att du gjorde mycket 

mer, och samtidigt så vet jag ju att det var ju mest praktiskt då […] men jag tycker det är mycket 

skönare nu när jag faktiskt kan sitta och känna att det mesta sköter vi ganska jämt, det mesta gör vi 

tillsammans […] nu behöver inte jag känna mig som en skitgris bara för att du har diskat tre dagar 

i rad.” - Rasmus 

Rasmus beskriver att han tyckte det var jobbigt att hans partner gjorde mer hushållsarbete 

än honom när hon var arbetslös. Han föredrar hur det är nu då de hjälps åt och utför 

hushållsarbete tillsammans vilket får honom att slippa känna sig som en ”skitgris”. Det 

Rasmus säger visar på en medvetenhet där han reflekterar kring deras uppdelning och där 

han blir illa till mods när deras uppdelning blir ojämn. Detta visar på att de i grunden strävar 

efter att vara jämställda. Rasmus är mer tillfreds nu när de delar lika genom att ha jobbat på 
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handlingarna. Denna strävan mot en jämn fördelning av hushållsarbetet finns även bland de 

med gymnasial utbildning, dock lyckas de inte i sina handlingar då de inte gör något åt den 

ojämna fördelningen vilket kan ses i exemplet med Gustav och Hanna gällande städning. De 

är medvetna om att hon städar mer men reflekterar inte kring att det är en ojämn fördelning. 

Vårt resultat styrks av Grönlund (2014) som menar att medvetenheten är högre bland 

högutbildade par vilket visar sig i att de fördelar hushållsarbetet mer jämnt än par med lägre 

utbildning. Esping-Andersen (2009) menar att en förändrad klassposition också leder till 

förändrat beteende och attityder. Detta kan vara en anledning till att de paren med högre 

utbildning i vårt material är mer medvetna om hur de får förhandlingen och uppdelningen 

av hushållsarbete att bli mer jämställd. Enligt Esping-Andersen (2009) har utvecklingen som 

leder till ett mer jämlikt tänk avstannat vilket skapar en social ojämlikhet mellan klasserna. 

Detta kan vara en orsak till att de par med akademisk examen och gymnasial utbildning i 

vårt material skiljer sig åt i förhandlingen och uppdelningen av hushållsarbete. 

6 Slutsats och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur kön görs bland unga svenska heterosexuella par 

utan barn. Den första frågeställningen handlar om hur kön görs i relation till förväntade 

egenskaper på hur kvinnor och män ska vara. Vårt resultat visar att paren gör kön utifrån de 

traditionella könsrollerna då de tillskriver varandra och sig själva könsspecifika egenskaper. 

Det som tillskrivs som kvinnligt och manligt utgörs av motsatser vilket bygger på 

isärhållandets logik. Deras tillskrivning av könens egenskaper skapar förväntningar på hur 

de som kvinnor och män ska bete sig och agera. På så sätt formar både kvinnor och män det 

tysta genuskontraktet mellan sig och därmed bidrar de även till upprätthållandet och 

reproduceringen av det. Det gör att det traditionella könsmönstret fortfarande består där 

kvinnan blir underordnad och mannen överordnad. 

Den andra frågeställningen handlar om hur kön görs i förhandling och uppdelning av 

hushållsarbete. Våra resultat visar att när informanterna agerar utifrån de traditionella 

könsrollerna styrs förhandlingen och uppdelningen av hushållsuppgifterna efter vad mannen 

har intresse för eller vad som ses som naturligt för könen att utföra vilket skapar en under- 

och överordning. Vår lämplighet och våra intressen för att utföra olika saker som kvinnor 
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och män styrs av genuskontraktet och vårt agerande efter lämplighet eller intresse gör att 

kontraktet upprätthålls och reproduceras. En slutsats är därför att så länge förhandlingen och 

uppdelningen sker på detta vis kommer det alltid finnas en ojämn fördelning av 

hushållsarbete mellan kvinnor och män där kvinnan görs till den huvudansvariga över 

hushållet vilket innebär att han kan friskriva sig från en del av hushållsarbetet. Även det 

asymmetriska rollövertagandet inom paren bidrar till en ojämn arbetsfördelning eftersom 

kvinnorna gör det i högre utsträckning än männen. 

Den tredje frågeställningen handlar om på vilket sätt klass spelar roll i förhandlingen och 

uppdelningen av hushållsarbete. Vår slutsats är att klass spelar roll både för förhandlingen 

och uppdelningen av hushållsarbete. Ett mönster är att de med gymnasial utbildning 

förhandlade och fördelade hushållsarbete efter vad som ansågs vara naturligt för könen enligt 

de traditionella könsrollerna. De par med akademisk examen utförde däremot de flesta 

hushållsuppgifterna tillsammans, utan hänsyn till det traditionella könsmönstret i samhället. 

Initiativtagandet till att utföra hushållsarbete stod dock kvinnorna för i båda klasserna vilket 

innebar mer arbete för henne. 

6.1 Vår studie i relation till tidigare forskning 

En del par i vår studie ansåg att trots att kvinnor och män har olika egenskaper finns det även 

egenskaper och sätt att vara som är lika för båda könen. Dock visade de sig ha svårt att ge 

exempel på kvinnor och mäns likheter. Detta resultat är intressant i relation till tidigare 

forskning genomförd av Arrhenius (1999). Hon menar att vi redan som barn blir lärda att 

kvinnor och män är olika och att beroende på vilket kön vi har förväntas det att vi ska bete 

oss på olika sätt. När individer sedan ska redogöra för likheter mellan könen blir det 

problematiskt eftersom vi fått lära oss att kvinnor och män baseras på olikheter vilket vi 

märkte hos våra informanter. Detta menar Arrhenius (1999) kan göra det svårt att uppnå 

jämställdhet eftersom det bygger på likheter, individerna fastnar därmed mellan att göra kön 

och strävan till jämställdhet. 

Som vi tidigare nämnt sker förhandlingar om hushållsarbetet sällan uttryckligen inom paren 

med gymnasial utbildning utan de hänvisar till att uppdelningen snarare är något som sker 

naturligt. Detta går i linje med Evertssons och Nymans (2009) resultat där de finner att det 

är ovanligt att förhandling sker inom par. De menar att paren istället vill att vardagen ska 
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flyta på och förändringar som “stör” vardagsflytet undviks genom att paren agerar genom 

autopilot. I vårt resultat undviks förhandling genom att en del par delar upp hushållsarbetet 

efter vad som är naturligt för dem eller efter vad de har för intresse vilket gör att 

informanterna faller in i de traditionella könsrollerna. Även Elvin-Nowaks och Thomssons 

(2003) forskning ligger i linje med det vi funnit då de menar att kvinnans uppgifter i hemmet 

kan kopplas till att det ses som naturliga för henne att utföra, på så sätt görs kön i linje med 

vad som anses som kvinnligt och manligt i samhället. Även Evertsson och Nyman (2009) 

menar att så länge autopiloten är påkopplad kommer förhandling utebli och det ojämställda 

samhället fortfarande finnas kvar. 

I vårt resultat finner vi också att kvinnorna som studerade inom de akademiska paren i större 

utsträckning skötte städning och tvätt under dagtid jämfört med de förhållanden där männen 

istället var de studerande vilket även framkommer i Brodins (1997) forskning. Hon menar 

att den som spenderar mer tid i hemmet, på grund av studier eller mindre arbete, också 

förväntas ägna sig åt hushållsarbete av den som förvärvsarbetar, vilket också vårt resultat 

visar. I vårt resultat blev det tydligt att det finns en starkare förväntan på kvinnor att utföra 

hushållsarbete när de spenderar mer tid i hemmet till skillnad från män. 

Vidare finner vi i resultatet att kvinnor gör rollövertaganden i större utsträckning än männen 

i paren, även om det förekom variationer mellan paren, vilket bidrog till en ojämn 

arbetsuppdelning av hushållsuppgifterna mellan könen vilket även ligger i linje med 

Holmbergs (1993) resultat. Männen har större valmöjligheter att själv välja vilket 

hushållsarbete som ska utföras, medan kvinnornas förpliktelser inte kan förhandlas eftersom 

kvinnan kopplas till hemmet då omsorgsarbetet ses som en naturlig del av henne vilket 

automatiskt gör henne underordnad mannen. 

Vi kan i analysen också se att de kvinnliga informanterna tog på sig projektledarrollen i de 

alla par vilket både Brodin (1997) och Roman och Peterson (2011) anser beror på att 

uppdelningen av hushållsarbete sker utifrån de traditionella könsrollerna. Brodin (1997) och 

Roman och Peterson (2011) belyser att kvinnor i par med lägre grad av jämställdhet inte 

sällan intar rollen som projektledare vilket ligger i linje med vårt resultat. Dock finner vi att 

det även förekommer bland paren som har en akademisk examen. 
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Vad har då hänt med jämställdheten på 26 år? Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att 

förhandling och uppdelning av hushållsarbete fortfarande sker efter de traditionella 

könsrollerna. I vår studie fann vi att förhandling och uppdelning sker utifrån det som ses som 

naturligt samt mäns intresse vilket även Holmberg (1993) fann. Kvinnor har fortfarande 

huvudansvaret för att se till att hushållsarbetet utförs i hemmet vilket gör att det är hon som 

initierar arbetet. 

Trots att kvinnor och män fortfarande gör kön utifrån de traditionella könsrollerna har 

strävan efter att vara jämställda visat sig vara stark både bland de par med akademisk examen 

och de par med gymnasial utbildning. Dock räcker det inte endast med en strävan för att 

uppnå jämställdhet i hemmet utan det krävs även att man jobbar på handlingarna i sig. Detta 

lyckas de par med akademisk examen bättre med vilket ligger i linje med tidigare forskning. 

Holmberg (1993) valde att inte ta hänsyn till klassposition i sin studie då hon ville fokusera 

på det könsspecifika eftersom kön tenderar att genomskära olika klasser. Även om kön görs 

inom alla klasser som Holmberg säger så vill vi argumentera för att klasstillhörighet har en 

betydelse för i vilken utsträckning kön görs inom paren vid förhandling och uppdelning av 

hushållsarbete. För att det ska bli mer jämställt bland de par med lägre utbildning behöver 

samhällets fokus ligga på ökad medvetenhet och förändring av attityder kring 

jämställdhetsfrågor i hushållet. Detta eftersom både attityder och medvetenhet om kön bland 

paren med högre utbildning har visat sig vara nödvändigt för att det tysta genuskontraktet 

ska kunna förhandlas om för att på så sätt få en mer jämställd uppdelning av hushållsarbetet. 

6.2 Förslag på vidare studier 

Vår definition av klass är en förhållandevis grov kategorisering som endast tar hänsyn till 

utbildningsnivå. Följaktligen har vi endast skrapat på ytan och vill därför lyfta fram behovet 

av nya studier som kan fördjupa klassfrågan i relation till jämställdhet. Såhär i efterhand 

hade det varit intressant om vi haft en mer snäv avgränsning då vi förmodligen fått ett rikare 

material där vi mer tydligt kunnat se hur klass spelar roll i förhandlingen och uppdelningen 

av hushållsarbete än vi fick nu. Dock anser vi att vi utifrån vår empiri fått fram intressanta 

mönster av att klass spelar roll och det visar även tidigare forskning vilket än mer styrker 

vårt resultat om att klass spelar roll. 
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Utifrån detta resultat anser vi att det behövs fortsatta studier som uppmärksammar 

klassfrågan på ett mer nyanserat sätt, till exempel genom en mer utvecklad definition av vad 

klass innebär. En möjlig avgränsning hade kunnat vara hur förhandlingen och uppdelningen 

går till beroende på vilken utbildning par har. Är det till exempel skillnad på hur par som är 

utbildade jurister förhandlar och fördelar hushållsarbete jämfört med de par som är utbildade 

sjuksköterskor? Det hade också varit möjligt att undersöka om det finns någon skillnad 

beroende på hur länge individer studerar, är det skillnad mellan de par som har en 

kandidatexamen eller en masterexamen? Man skulle också kunna avgränsa klass efter olika 

yrkeskategorier, geografisk placering eller individers inkomster. Dessa idéer väljer vi dock 

att spara till kommande forskningsprojekt. 
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Bilagor 

Bilaga I: Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går vårt sista år på Sociologiprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där syftet är att undersöka hur unga 

heterosexuella par utan barn förhandlar och fördelar hushållsarbete och därför skulle vi vilja 

intervjua er som par! Intervjun kommer ske runt påsk och tar uppskattningsvis cirka 60 

minuter. Vi ser gärna att intervjun utförs hemma hos er. Intervjun kommer att spelas in som 

en ljudfil som sedan kommer att raderas efter genomförandet av studien. 

 

Vi vill informera er om att ert deltagande är frivilligt och att ni när som helst kan avbryta ert 

deltagande. I våra roller som forskare har vi tystnadsplikt vilket innebär att vi inte diskuterar 

era svar med obehöriga. För att säkra er anonymitet kommer era namn att ändras i studien 

för att inte avslöja er egentliga identitet. Den information ni ger oss kommer inte att användas 

i annat syfte än till denna uppsats. Det material vi samlar in kommer förvaras på̊ en plats så 

att ingen obehörig får tillgång till det.  

Om du och din partner passar in på kriterierna och vill ha mer information kan ni kontakta 

oss via telefon: 

Clara Eriksson  Jannie Sjöström 

xxx xxx xx xx   xxx xxx xx xx 

Vi söker fem par som: 

- inte har en akademisk examen 

- är mellan 21-29 år (1998-1990) 

- inte har barn 

- anses som jämställda av både er själva 

och andra i er närhet 

Vi söker fem par som: 

- har en akademisk examen eller har max 

6 månader kvar till examen 

- är mellan 21-29 år (1998-1990) 

- inte har barn 

- anses som jämställda av både er själva 

och andra i er närhet 
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Bilaga II: Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• När är ni födda? 

• Vad jobbar ni med?  

• Arbetar ni med det ni är utbildade till? (Endast för de utbildade) 

• Vad har era föräldrar för utbildning? 

• Arbetar era föräldrar med det som de är utbildade till?  

• Hur möttes ni?  

• Hur länge har ni varit i ett förhållande? 

• Hur länge har ni bott ihop? 

• Hur kom det sig att ni bestämde er för att flytta ihop? (Fråga om vem som tog initiativ om 

vi inte får svar på det i samma fråga.) 

• Hur bodde ni innan ni beslutade er för att flytta ihop?  

• Bor ni i hyresrätt eller bostadsrätt? (Eller villa?) 

• Upplever ni att ni har en god ekonomi? (Vi tänker om ni kan göra saker ni vill, eller köpa 

saker ni vill?) 

• Har ni gemensam eller delad ekonomi? 

• Upplever ni att ni kan köpa det ni vill ha gemensamt?  

• Vad är det dyraste ni har köpt tillsammans? 

• Hur såg diskussionen ut som ledde fram till detta köp? 

Kvinnligt och manligt 

• Vad är typiskt manligt enligt er? (Generellt eller utifrån egna uppgifter/erfarenheter) (Vilka 

egenskaper/sätt att vara ser ni som manliga?) 

• Upplever ni något av det ni nämnt som positivt eller negativt? 

• Vad är typiskt kvinnligt enligt er? (Generellt eller utifrån egna uppgifter/erfarenheter) (Vilka 

egenskaper/sätt att vara ser ni som kvinnliga?) 

• Upplever ni något av det ni nämnt som positivt eller negativt? 

• Finns det någon egenskap som är lika för båda könen? (Ställ denna fråga ifall de i frågorna 

över endast nämner könsstereotypa egenskaper) 

• Känner ni igen er själva i några av egenskaperna ni precis nämnt? 
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• Vilka egenskaper uppskattar ni hos varandra? 

• I vissa situationer i relationen kanske man ibland känner sig mindre kvinnlig eller 

mindre manlig, finns det någon situation där ni har upplevt detta? 

Relationen 

• Vad är det bästa med er relation?  

• Hur gör ni för att visa att ni tycker om varandra? (T.ex. genom handling eller ord) (Där 

syftet är att visa sin känsla) 

• Hur visar ni omtanke gentemot varandra? (Där syftet är att rå om personen) 

• När ni märker att er partner är ledsen, sårad eller arg, hur agerar ni då? 

Arbetsfördelning i hemmet 

• Vad anser ni ingår i hushållsarbete? (Sysslor kopplade till hemmet) 

• Har ni någon arbetsfördelning vad gäller de saker som ni just tog upp? 

• Hur kom ni fram till denna uppdelning av hushållsarbetet? 

• Finns det något ni skulle vilja förändra med uppdelningen? (Är det något ni är nöjda med?) 

• Har ni även delat det mer mindre hushållsarbetet? (T.ex: vattna blommor, gå ut med 

soporna, kollar vad som behövs inför handling, plockar upp när det är stökigt, handla i matbutiken, 

städa toaletten, fixa stopp i avlopp, sy och laga kläder, bädda rent, ordna med gardiner, ordna med 

bilen/cykeln. Snickeri hemma? Och i sådana fall hur? 

• Hur kom ni fram till denna uppdelning av hushållsarbetet? 

• Finns det något ni skulle vilja förändra med uppdelningen? (Är det något ni är nöjda med?)  

• Har det hänt att ni hamnat i en konflikt på grund av hushållsarbetet? Berätta gärna 

om en sådan händelse. 

• Är det någon av er som oftare tar initiativet till det mindre hushållsarbetet? 

• Hur ofta förhandlar ni om hushållsarbetet och hur brukar det gå till?  

• Vem brukar vinna förhandlingen?  
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Samhället 

• Vad tänker ni när ni hör ordet jämställdhet? 

• Vilka för- respektive nackdelar finns det med jämställdhet? 

• Upplever ni att er relation är mer eller mindre jämställd än parrelationer i allmänhet? 

(Utveckla varför)  

• Vilka offentliga personer ser ni upp till/har som förebilder? (T.ex. någon som gjort något 

bra). (Varför just den personen?) 

• Tycker ni att jämställdhet är viktigt i parrelationer? (På vilket sätt/varför?) 

Är det något som ni vill tillägga som vi inte pratat om? 

Om det är något vi skulle behöva fråga er om som vi har missat, går det bra att kontakta er 

igen? Ni får gärna kontakta oss om det är något ni vill tillägga i efterhand! 


