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Abstract 
 

Title: ”He does help out” – A qualitative study about women’s emotional labor 
in the home  
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The term emotional labor is becoming a central part of the conversation about 
the division of household work. Emotional labor can be defined as emotion 
management and life management combined. It is the unpaid, invisible work 
women do to keep those around them comfortable and happy. The purpose of 
this study is to gain a deeper understanding of how women in ten heterosexual 
relationships experience the invisible and mental work in the home. By 
focusing on women’s emotions we aimed to study how the emotional work is 
shaped and distributed. We also studied the extent to which women manage 
their families and their feelings regarding their responsibilities. The data has 
been gathered through a qualitative research method. We conducted ten semi 
structured interviews with women in current relationships with their children’s 
fathers. The data has been analyzed with the help of Hochschilds theory about 
emotional labor and Daniels definition of invisible work. The results of the 
study show that women experience both positive and negative emotions 
related to their responsibilities inside the home. Women manage these 
emotions through deep acting by placing their emotional states into one that is 
socially acceptable for a given situation and through surface acting by 
changing their public display of emotion. Regarding the domestic management 
role we found that the women in our study have a primary responsibility for 
the household work as for the children’s needs and everyday lives.      

 

 

Nyckelord 

Emotionellt arbete, emotioner, osynligt arbete, familjens projektledare, 
känsloregler  



 

 

Tack! 
 

Inledningsvis vill vi tacka vår fantastiska handledare Johan Vaide som vi 

klickade med från första stund. Tack Johan för alla dina goda råd och viktiga 

synpunkter under hela processens gång.  

Ett stort tack till alla våra intervjupersoner som ställde upp och generöst delade 

med sig av sina känslor samt upplevelser kring den egna familjen. Utan er hade 

det inte varit möjligt! Vi vill även tacka alla fina vänner för deras engagemang 

och hjälp med korrekturläsning samt andra synpunkter.  

Detta arbete är en symbol för en vänskap som började för tre år sedan när två 

rädda och osäkra studenter träffades på Linnéuniversitetet och började läsa 

Sociologiprogrammet tillsammans. Vår vänskap gjorde studietiden till en 

oförglömlig resa där vi hand i hand med varandra växte fram till författare av 

detta arbete. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som 

uppmuntrade och stöttade oss för att orka fortsätta. Ni bidrog även med 

inspiration. Ni är bäst! 

 

Ljungby, 01 januari 2020 

Annamaria Karlsson & Lejla Duzel   

  



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund och problemformulering 1 
1.2 Syfte och frågeställningar 2 
1.3 Avgränsning 3 

2 Tidigare forskning 3 
2.1 Den moderna familjens framväxt 3 
2.2 Jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet 4 
2.3 Genusperspektiv 5 
2.4 Projektledarrollen 6 
2.5 Sammanfattning 7 

3 Teoretiskt förhållningssätt 7 
3.1 Emotioner 8 
3.2 Emotionellt arbete 9 
3.3 Känsloregler 10 
3.4 Socialt utbyte av känslor 10 
3.5 Osynligt arbete 11 
3.6 Teoretisk redogörelse i förhållande till vår egen studie 11 

4 Metod och material 12 
4.1 Metodval 12 
4.2 Informanter och urval 13 
4.3 Intervjuguide 14 
4.4 Tillvägagångssätt 15 
4.5 Metodologisk reflektion 16 
4.6 Bearbetning av material 17 

5 Etiska ställningstaganden 18 
6 Resultat och analys 19 

6.1 Intervjupersoner 19 
6.2 Emotioner 20 

6.2.1 Negativa emotioner 21 
6.2.2 Positiva emotioner 22 

6.3 Emotionellt arbete 24 
6.4 Känsloregler och socialt utbyte av känslor 27 
6.5 Projektledarrollen inom den egna familjen 31 

7 Slutsatser 33 
8 Diskussion och vidare forskning 37 
 

Referenser                                                                                                                39 

Bilagor                                                                                                                      42    



 

 1 

1 Inledning  
1.1 Bakgrund och problemformulering 

 
”Det är pappas jävla ansvarsområde, säger mamma!” uttrycker den lilla flickan i den kända     

tv-reklamen när läraren undrar om hon har glömt gympapåsen hemma. Enligt en SIFO-

undersökning är det tre gånger vanligare att kvinnor packar barnens gympapåsar än män (KPA 

Pension 2017). Vidare visar statistik att kvinnor lägger betydligt mer tid på det obetalda arbetet 

i hemmet trots att kvinnor förvärvsarbetar i samma utsträckning som män (SCB 2019). 

Regeringskansliet (2017) fastställer att kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet 

samt möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mot denna bakgrund blir regeringens fjärde 

jämställdhetspolitiska delmål en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.  

Arbetet som sker i hemmet brukar kallas för obetalt arbete. Daniels (1987) förklarar att det 

obetalda arbetet inkluderar bland annat emotionellt arbete, vilket är ett osynligt och 

omhändertagande arbete som i en historisk dimension anses falla naturligt för kvinnor. När det 

emotionella arbetet inte uppmärksammas som ett arbete som kräver en ansträngning leder det 

till att kvinnor vaggas in i en föreställning att det är något naturligt för dem. Därigenom blir 

kvinnor mer benägna att utföra det emotionella arbetet eftersom de själva inte ser det som en 

ansträngning (Daniels 1987). Hartley (2018) definierar känslomässigt arbete som en blandning 

av att hantera känslor och att hantera ett helt liv. Det är det obetalda, osynliga och mentala 

arbetet som kvinnor utför för att hålla sina nära och kära bekväma. Det innefattar de 

arbetsuppgifter som oftast faller på kvinnor och som omgivningen tar för givet: tänka ut 

presenter till svärföräldrarna, ha koll på när barnen behöver ha med sig gympapåse, föra 

mentala listor och veta vad som ska göras, det vill säga att organisera uppgifterna i hemmet och 

göra det känslomässiga jobbet. Det är att se till att saker hålls flytande och göra det med omsorg 

samt att lägga märke till och bekräfta andras känslor. Arbetet kan vara utmattande och mentalt 

uppslukande eftersom det kräver tid och kraft. När kvinnan utför ett känslomässigt arbete i 

hemmet sätter hon andras behov före sina egna (Hartley 2018).  

Hochschild (2012) förklarar att reglerna för känsloarbete återspeglar var kvinnan står i det 

sociala landskapet. Enligt Hochschild tenderar kvinnor att besitta en lägre social status än män 

och icke desto mindre i förhållande till makt och ekonomi. Däremot menar Hochschild att 

kvinnor är generellt bättre än män på att hantera känslor (Hochschild 2012). Hagqvist (2016) 

beskriver att om vi tittar på hur par upplever fördelningen av sysslorna i hemmet visar det sig 
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att kvinnor i mycket högre grad står för exempelvis planering. Att laga middag innebär osynliga 

arbetsuppgifter som att bestämma vilken mat som ska lagas, skriva inköpslista och handla samt 

komma ihåg vilka ingredienser som finns hemma. I Hagqvists mening krävs att fler män får 

förståelse för vilka mentala sysslor som görs i ett hem för att män och kvinnor ska bli mer 

jämställda (Hagqvist 2016). 

Vår uppsats ämnar redogöra för kvinnors känslomässiga upplevelse i förhållande till det 

osynliga arbetet i hemmet som sker i interaktioner med andra familjemedlemmar. Vi har länge 

varit intresserade av familjesociologi, särskilt i förhållande till ansvarsfördelningen i hemmet. 

Inför uppsatsen läste vi en mängd olika studier inom ramen av vårt intresseområde. Av de olika 

studierna framgår att det finns en tydlig uppdelning avseende det befintliga forskningsfältet. 

Upptäckten av ett mönster som tyder på att tidigare forskning är tudelad har stärkt vårt intresse 

för att vidare undersöka detta forskningsfält. Mönstret synliggörs i tendensen att antingen 

studera jämställdhetsperspektiv i förhållande till hemmet och arbetsplatsen eller att undersöka 

det emotionella arbetet i förhållande till en specifik yrkesroll. Därigenom blev vi intresserade 

av att vända blicken från de redan existerande och i litteraturen belysta förhållningssätten och 

istället undersöka det emotionella arbetet i hemmet utifrån kvinnors egna upplevelser. 

Jämställdhet- och genusperspektiv är ett underliggande tema i detta arbete som stödjer vår 

ambition att få en bredare och mer nyanserad bild av hur det emotionella arbetet gestaltas i olika 

parrelationer med fokus på hemmet och vardagslivet.     

1.2  Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för hur kvinnor i tio olika parrelationer 

upplever det osynliga och mentala arbetet i hemmet. Genom att lägga fokus på deras känslor 

vill vi studera hur det emotionella arbetet gestaltas och fördelas i hemmet. Vi vill även 

undersöka i vilken utsträckning kvinnor upplever att de projektleder sina familjer och vilka 

känslor som är vanligt förekommande i förhållande till kvinnors ansvarstagande avseende hem 

och familj. För att kunna förverkliga studiens syfte ställs följande frågeställningar:    

• Vilka emotioner upplever kvinnor i samband med arbetsfördelningen i hemmet? 

• Hur förhåller sig kvinnor till det emotionella arbetet i hemmet? 

• Vilka känsloregler är vanligt förekommande inom familjen och hur framställs socialt 

känsloutbyte utifrån ett genusperspektiv? 

• Vad kännetecknar projektledarrollen inom den egna familjen?   

 



 

 3 

1.3  Avgränsning 
 

Emotionellt arbete och jämställdhetsperspektiv är två väldig vidsträckta områden som kan 

undersökas utifrån flera olika synvinklar. Därigenom behövde vi precisera och avgränsa vårt 

forskningsfält i förhållande till studiens omfång. I denna studie kommer vi därför att avgränsa 

vår undersökning till kvinnors upplevelser och känslor i förhållande till det emotionella arbetet 

i hemmet. Samtliga kvinnor lever i heterosexuella relationer. Som undersökningsform har vi 

valt semistrukturerade intervjuer med tio kvinnor i södra Sverige. Vi har valt att endast intervjua 

kvinnliga informanter med tanke på studiens syfte samt arbetets begränsade omfång.   

2 Tidigare forskning   
 

Inför denna studie genomfördes en forskningsöversikt med syftet att täcka det som finns skrivet 

inom ämnesområdet familjesociologi med fokus på emotionellt arbete samt ansvars- och 

arbetsfördelning i hemmet.  I enlighet med Creswell & Creswells (2018) rekommendationer 

sökte vi efter centrala begrepp inom vårt intresseområde. Med hjälp av begrepp som emotionellt 

arbete, jämställdhet i relationen, osynligt arbete i hemmet samt familjens projektledare fann vi 

en uppsjö av studier och vetenskapliga artiklar i det undersökta forskningsfältet. I följande 

kapitel kommer vi att presentera en överblick av de studierna som vi har funnit relevanta i 

relation till vårt arbete.  

2.1 Den moderna familjens framväxt  
 

Arbetsfördelningen i hemmet är en väsentlig del av parrelationen. Den moderna parrelationen 

och gemensamma föräldraskapet visar sig vara en komplex historia. Hemmet och barnen är det 

området som traditionellt kvinnor ansvarade för medan män hade ett familjeförsörjande ansvar. 

Under 1960- och 70-talen skedde en dramatisk ökning av den kvinnliga arbetskraften på den 

svenska arbetsmarknaden. En viktig drivkraft i utvecklingen samt familjereformen var den 

statliga arbetsmarknadspolitiken. Genom opinionsbildande kampanjer skulle hemmafruarna 

aktiveras och förmås att ta steget ut i arbetslivet medan den manliga försörjarmodellen skulle 

fasas ut (Lundqvist 2019). År 1978 ställde tyngdlyftaren Hoa-Hoa Dahlgren upp i 

Försäkringskassans reklamkampanj för den nyinförda pappaledigheten med syftet att övertyga 

fäder att bli mer aktiva och närvarande i familjelivet. Affischen föreställde den muskulöse 

tyngdlyftaren i en blågul tröja med ett naket spädbarn i famnen och texten ”Barnledig pappa!”. 
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Därefter har det producerats mängder av liknande kampanjer med syftet att skapa moderna, 

jämställda och barnorienterade män. Det yttersta målet var att påverka och förändra 

befolkningens attityder till den traditionella kärnfamiljen (Johansson & Klinth 2011; Lundqvist 

2011). Kärnfamiljen betraktas som ett ideal även i 2000-talets Sverige och utgör ramen för 

vardagens organisering. Forskning visar (Johansson & Klinth 2007) att familjereformen har 

gett ett bra resultat och har haft god effekt på jämställdheten i relationen. Män som tar ut mer 

än fyra veckors pappaledighet ökar exempelvis sin andel av hushållsarbetet även efter 

föräldraledigheten. Dessa pappor blir mer närvarande och går på föräldramöten samt blir mer 

delaktiga i barnens aktiviteter. Relationer där pappan har varit föräldraledig löper mindre risk 

att hamna i skilsmässa eller separation. Pappor som ägnat mycket tid åt sina barn när de var 

små gör det även när barnen blir äldre (ibid.). Samtidigt visar forskning (Hwang 2005) att 

merparten av kvinnor fortfarande tar det övergripande emotionella ansvaret för familjen och 

barnen genom att till exempel hålla reda på BVC-besök, boka tandläkare, handla barnkläder 

samt organisera hushållet. Detta tyder på att ojämlikheten mellan kvinnor och män i 

parrelationer kvarstår till en viss grad (ibid.).   

2.2 Jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet 
 

Det finns en viss samsyn att det råder en jämställdhetsideologi i Sverige då majoriteten är 

överens om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter. Kvinnor förväntas 

förvärvsarbeta i samma utsträckning som män samtidigt som kvinnor fortfarande har ett 

huvudansvar för hemmet och barnen (Hagqvist 2016; Nordström & Uddén 2019). Arbetet som 

sker i hemmet brukar kallas för obetalt arbete. Det obetalda hem- och omsorgsarbetets 

fördelning mellan kvinnor och män betraktas som en jämställdhetsfråga genom regeringens 

jämställdhetspolitiska delmål (Regeringskansliet 2017). Kvinnor och män i Sverige 

förvärvsarbetar i stort sätt i samma utsträckning samtidigt som kvinnor tar ett större ansvar för 

det obetalda arbetet i hemmet. Enligt färsk statistik lägger kvinnor cirka sex timmar mer i 

veckan på det obetalda arbetet i hemmet än män (SCB 2019). Således utsätts kvinnor och män 

för olika krav, vilken kan medföra hälsokonsekvenser. Forskning pekar på ett samband mellan 

hemarbete och stress. Medan män upplever stress relaterat till yrkesarbetet upplever kvinnor 

till större del stress relaterat till hemmets arbetsuppgifter (Hjärt & Lungfonden 2016). 

Hochschild (2003) beskriver att de nya ekonomiska spelreglerna har skapat ett behov av 

kvinnor i arbetslivet, vilket gör att män inte längre har en giltig ursäkt för att undkomma 

hemarbetet. Hochschild finner att jämställda par delar upp arbetet så att kvinnor utför de dagliga 
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hushållssysslorna medan män utför ett mer flexibelt arbete såsom underhållsarbete (Hochschild 

2003). Studier kring hushållsarbetets volym och ansvarsfördelningen i hemmet 

uppmärksammar att organiseringen av hushållsarbetet blir ett resultat av förhandlingar mellan 

makar eller sambor. Yrkesorienterade samboende par behöver förhandla om barn, yrkeskarriär 

och hemarbete i takt med att normerna för hur hushållet ska organiseras försvagats (Ahrne & 

Roman 1997; Roman & Peterson 2011). Arbetsfördelningen i hemmet tenderar bero på hur 

familjen ser ut och i vilket stadium i familjecykeln som den befinner sig i. Tidigare 

undersökningar visar att förekomsten av barn i hushållet ökar mängden hushållsarbete och att 

denna ökning främst drabbar kvinnor (Ahrne & Roman 1997; Ekstrand 2012; Roman & 

Peterson 2011). Vidare beskriver Hagqvist (2016) att om vi tittar på hur par upplever 

fördelningen av sysslorna i hemmet visar det sig att kvinnor i mycket högre grad står för 

exempelvis planering. Till exempel att laga middag innebär osynliga arbetsuppgifter som att 

bestämma vilken mat som ska lagas, skriva inköpslista och handla samt komma ihåg vilka 

ingredienser som finns hemma. I Hagqvists mening krävs att fler män får förståelse för vilka 

mentala sysslor som görs i ett hem för att män och kvinnor ska bli mer jämställda (Hagqvist 

2016). Forskning indikerar att män som tar ut längre föräldraledighet har mer jämställda 

attityder än män som tar ut en kortare ledighet (Ekstrand 2012).  

2.3 Genusperspektiv  
 

I förhållande till det emotionella arbetet i hemmet finns det en betydande skillnad mellan 

kvinnor och män - kvinnor utför mera av det osynliga och omhändertagande arbetet jämfört 

med män. Erickson (1993) menar att genusskapandet ligger till grund för graden av hur mycket 

emotionellt arbete som utförs i hemmet. Historiskt har kvinnor betraktats som naturligt 

omhändertagande samt känsliga och därigenom fått ansvaret för familjens välmående. Däremot 

tyngden av detta ansvar för kvinnorna tenderar förbises (Daniels 1987; Erickson 1993; Erickson 

2005). Genusforskare Yvonne Hirdman förklarar att genus handlar både om det synliga och det 

osynliga, om människor och kön, om man och kvinna och om alla de föreställningar, myter och 

mönster som bildas kring detta par (Hirdman 2003). Hirdman betonar de kulturella 

konstruktionernas betydelse för skapandet av det vi kallar för kön, nämligen stereotyperna 

manligt och kvinnligt. I Hirdmans mening reproduceras föreställningen om manligt och 

kvinnligt hela tiden och följer mellan generationer därför att barn formas av omgivningen. 

Hirdmans perspektiv avser även det obetalda arbetet i hemmet där kvinnor bidrar till att 

reproducera samt att upprätthålla befintliga normer eftersom de redan som barn socialiserats 

till att göra det (ibid.). Lisa Harryson (2013) forskar om genusrelationer på arbetsplatser och i 
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hemmet samt undersöker om jämställdhet leder till bättre hälsa eller om god hälsa är en 

förutsättning för jämställdhet. Genusrelationer synliggörs som en viktig del av organiseringen 

av hemarbetet. Harryson fann att en bristande jämställdhet i ansvaret för det obetalda arbetet i 

hemmet hade en koppling till psykisk ohälsa. En hög belastning av hemarbete var ett hinder för 

kvinnor att uppleva en god hälsa medan att vara instängd i en omodern maskulinitet innebar en 

stressfull upplevelse för män (Harryson 2013). Vidare ifrågasätts varför mäns föräldraledighet 

betraktas som frivillig. I det svenska samhället förväntas såväl kvinnor som män att kunna 

försörja familjen samtidigt som män använder sina möjligheter till föräldraledighet i mindre 

utsträckning. Skillnaden mellan att ha flexibilitet och att vara flexibel kan härledas till sociala 

könsmaktstrukturer (Bekkengen 1999).   

2.4 Projektledarrollen 
 

Roman & Peterson (2011) undersöker hushållsarbetets volym, specialiseringen av uppgifter 

samt hur paren delar på ansvaret och förhandlar kring det oavlönade arbetet i hemmet. 

Forskarna uppmärksammar hur kvinnan antog en projektledarroll när det gäller såväl mängden 

hushållsarbete som hur arbetet ska utföras. I denna roll kunde också ingå att tilldela mannen 

uppgifter att utföra. När kvinnorna talade om sina projektledarroller berättade de att deras män 

är sämre på att se behovet av hushållsarbete, men också att männen glömmer att utföra viktiga 

sysslor om de inte blir påminda (Roman & Peterson 2011). I ett historiskt perspektiv anses 

kvinnorollen höra samman med omsorgsarbetet samtidigt som kvinnan ofta fungerar som 

projektledare och tar huvudansvaret kring hushållsarbetet (Hochschild 2003). Haavind (1987) 

betonar att rollen som projektledare inkluderar bland annat att utforma rutiner, identifiera 

behov, definiera omfattningen av arbetsuppgifter och värdera resultatet av ett arbete. Det är en 

roll som tillåter innehavarens vilja och önskningar att bli gällande och kan därför uppfattas som 

en maktposition (Haavind 1987). Samtidigt indikerar forskningsresultat att kvinnor med 

projektledarroll och stort inflytande över hushållet är i större utsträckning missnöjda med 

hushållsarbetets fördelning (Roman & Peterson 2011). I nutida studier lyfter kvinnor den stora 

ansvarskänslan som de upplever kring familjen och hemmet (Andersson och Krantz 2018; 

Nordström & Uddén 2019). Kvinnor anser sig inneha ett huvudansvar för det obetalda arbetet 

i hemmet vilket innebär att de tar initiativ och också påminner sina partners när sysslor behöver 

göras. Således kan männen känna trygghet och får möjlighet att slappna av i hemmet medan 

situationen sätter en ökad press på kvinnorna (ibid.).  
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2.5 Sammanfattning 
 

Vi kan konstatera att den moderna familjen har starka politiska drivkrafter bakom sig. Attityder 

till den traditionella kärnfamiljen har påverkats och förändrats med hjälp av kampanjer som 

skapade jämställda kvinnor och barnorienterade män. Forskning visar dock att förekomsten av 

barn i hushållet ökar mängden hushållsarbete och att denna ökning tenderar främst gälla för 

kvinnor eftersom i jämställda länder förväntas kvinnor förvärvsarbeta i samma utsträckning 

som män samtidigt som kvinnor fortfarande har ett huvudansvar för hemmet och barnen. Detta 

innebär för kvinnor ett övergripande emotionellt ansvar för familjen och barnen genom till 

exempel att hålla reda på BVC-besök, boka tandläkare, handla barnkläder, samt organisera 

hushållet. Undersökningar visar att kvinnor upplever att de i mycket högre grad står för 

planering när det gäller såväl mängden hushållsarbete som hur arbetet ska utföras, vilket 

betraktas som en projektledarroll. I denna roll ingår att tilldela mannen uppgifter att utföra, att 

ta initiativ och också att påminna sin partner när sysslor behöver utföras. Det emotionella 

ansvaret för familjen och barnen samt projektledarrollen ingår i det osynliga och mentala arbetet 

som kallas för emotionellt arbete. Forskning tyder på att genusskapandet ligger till grund för 

graden av hur mycket emotionellt arbete som utförs i hemmet. Historiskt har kvinnor betraktats 

som naturligt omhändertagande samt känsliga och har därigenom fått ansvaret för familjens 

välmående. Eftersom kvinnor inte är medvetna om hur ansträngande det emotionella arbetet är 

blir de mer benägna att utföra det. Ett bristande jämställdhet i ansvaret för det obetalda arbetet 

i hemmet kan medföra stress och därigenom negativa hälsokonsekvenser för kvinnor. I takt 

med att föreställningen om manligt och kvinnligt återskapas samt följer mellan generationer 

fortsätter även det osynliga och emotionella arbetet i hemmet att reproduceras (Ahrne & Roman 

1997; Erickson 1993; Hagqvist 2016; Harryson 2013; Hirdman 2003; Hochschild 2003, 

Johansson & Klinth 2011; Lundqvist 2011; Roman & Peterson 2011 m.fl.).  

Vetskap som framkommit från tidigare forskning medför stor tillämplighet i förhållande till den 

egna studien om det emotionella arbetets fördelning i hemmet och kvinnors projektledarroller. 

I likhet med tidigare forskning ämnar vi genom denna studie uppmärksamma på vilket sätt och 

i vilken utsträckning kvinnor projektleder sina familjer. De tidigare forskningsstudierna som vi 

hittade relevanta inom vårt ämnesområde är daterade till sent 90-tal eller tidigt 2000-tal. Genom 

att intervjua tio kvinnor som lever i dagens samhälle vill vi undersöka om det senaste decenniet 

har medfört en förändring i förhållande till ansvarsfördelningen i hemmet. Förhoppningen med 

vår studie är att bidra med ytterligare förståelse om hur det emotionella arbetet gestaltas samt 

hur kvinnor upplever det osynliga och mentala arbetet i hemmet. Genom ett genusperspektiv 
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vill vi undersöka om kvinnor idag har en större medvetenhet kring att merparten av det 

emotionella arbetet som utförs i hemmet faller på deras axlar och därmed ta reda på om 

kvinnornas situation har förändrats jämfört med vad tidigare forskning visar.  

3 Teoretiskt förhållningssätt 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de teorier och begrepp som ligger till grund för 

analysen av det insamlade empiriska materialet. I analysen kommer vi att utgå från 

emotionssociologi samt Arlie Russell Hochschilds teoretiska ramverk bestående av tre 

byggnadsstenar som tillsammans utgör vårt privata emotionella system. Vi kommer även att 

använda oss av Arlen Kaplan Daniels definition av osynligt arbete. Hochschilds teori har 

använts flitigt för att studera det emotionella arbetet inom organisationer samt i olika yrkesroller 

där så kallat emotionellt lönearbete utövas (Hochschild 2012). Genom att betrakta familjen som 

en organisation som liknar en arbetsplats där kvinnor och män har osynliga men bestämda 

ansvarsområden kan vi använda oss av Hochschilds teori för att belysa det emotionella arbetet 

i hemmet. I följande text presenteras de teoretiska utgångspunkter och bärande begrepp som vi 

anser är relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Fortsättningsvis beskrivs 

på vilket sätt de presenterade begreppen kommer att användas i vår analys. 

3.1 Emotioner 
 

Emotioner är ett socialt fenomen som spelar en viktig roll vid social interaktion. Emotioner 

ingår i ett socialt sammanhang och uppstår i interaktioner mellan människor samtidigt som de 

utgör drivmedlet för dessa interaktioner samt även andra handlingar. Emotionssociologer 

menar att för att förstå mänskligt handlande räcker inte att enbart förstå hur människor tänker 

utan vi måste också förstå vad de känner. Wettergren förklarar att sociologer använder ordet 

emotioner för att signalera en känsla. Med känsla avses de sinnesförnimmelser och upplevelser 

som individen erfar inåt medan emotioner står för alla de uttryck som individen kommunicerar 

utåt (Wettergren 2013).  

Det har länge pågått en diskussion bland sociologer gällande emotioner samt deras biologiska 

och sociala sida. Därigenom finns det tre dominerande perspektiv inom detta område såsom det 

organismiska, det socialkonstruktivistiska samt det interaktionistiska synsättet. Den 

organismiska emotionsmodellen vilar på Charles Darwin och Sigmund Freud som främst var 

intresserade av de emotionella uttrycken såsom fysiska gester och uttrycksformer. Darwins 
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teori om emotioner betraktar huvudsakligen sättet hur emotioner uttrycks och inte hur de känns 

och upplevs. Därigenom var Darwin intresserad av frågan om de emotionella uttrycken är 

medfödda eller inte. Det socialkonstruktivistiska synsättet utgör en motsats till det organismiska 

emotionsmodellen och betonar de sociala och kulturella aspekterna av emotioner. 

Socialkonstruktivisterna menar att emotioner är socialt och kulturell konstruerade medan den 

biologiska sidan hos emotioner betraktas som en perifer aspekt. Det interaktionella synsättet 

försöker knyta samman biologiska och sociala faktorer på ett dynamiskt sätt och befinner sig 

därför mitt emellan den organismiska och den konstruktivistiska uppfattningen. En av de mest 

kända tillämpningarna av det interaktionella synsättet är Arlie Russel Hochschild som menar 

att emotioner inte är endast biologiskt givna. Hochschild förklarar att emotioner är ett redskap 

för att förstå och kunna redogöra för våra relationer till andra människor (Dahlgren & Starrin 

2004). 

3.2 Emotionellt arbete 
 

Den amerikanska sociologen Arlie Russell Hochschild har myntat begreppet emotionellt arbete. 

Enligt Hochschild innebär det emotionella arbetet att individer hanterar sina känslor på ett sätt 

som anses vara lämpligt för organisationen individen ingår i samt för det givna sammanhanget 

som individen befinner sig i. Hochschild menar att emotionellt arbete kräver även fysiska 

interaktioner såsom direkt kontakt ansikte mot ansikte eller röst mot röst. Hochschild definierar 

känslan som en följd av yttre stimuli som produceras utifrån individernas upplevelser och 

reaktioner genom sinnen såsom syn eller hörsel (Hochschild 2012). Vidare menar Hochschild 

att individer rör sig mellan olika sociala roller i samhället, vilket även innebär att människor 

vänder sig till sina känslor för att identifiera sin identitet eller för att upptäcka vad deras egna 

reaktioner på en viss händelse blir i ett specifikt sammanhang (ibid.).  

Emotionellt lönearbete medför explicita krav och föreskrifter som styr individers 

känslohantering i syftet att generera bytesvärde. Exempelvis ett specifikt ansiktsuttryck och en 

specifik kroppshållning kan bidra till en produktion av känslor hos kunden som nöjdhet och 

välbefinnande. Därigenom utgör det emotionella arbetet ett beordrat och instrumentellt 

förhållningssätt till känslor i syftet att uppnå en ekonomisk vinst (Wettergren 2013). Hochschild 

skiljer mellan ytligt och djupt emotionellt agerande. Med ytligt emotionellt agerande menas att 

individen låtsas känna något som hon egentligen inte känner. Därigenom kan individen övertala 

och vilseleda andra om vad hon verkligen känner i den givna situationen eller i ett specifikt 
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sammanhang. Med djupt emotionellt agerande menar Hochschild de känslorna som är resultatet 

av en upparbetad känsla i ett aktivt känsloarbete (Dahlgren & Starrin 2004).  

3.3 Känsloregler 
 

Hochschild förklarar att känslor är ett slags manuskript kopplade till specifika handlingar eller 

ett moraliskt förhållningsätt som styr vårt agerande. Med hjälp av begreppen känsloregler 

förklarar Hochschild vilka förväntningar, normer och värderingar som styr vad vi ska känna i 

en given kultur, i en given grupp och i en given situation, samt när vi ska känna och hur dessa 

känslor ska uttryckas (Hochschild 2012). Känsloregler styr det emotionella arbetet genom att 

fastställa en känsla av skyldighet hos individen som sedan styr det emotionella agerandet i en 

viss situation. I Hochschilds mening blir vi ständigt påminda om känsloreglernas existens 

genom att exempelvis tolka hur andra människor reagerar på vårt känslomässiga framträdande 

eller när vi blir tillfrågade att redogöra hur vi känner i en viss situation (Dahlgren & Starrin 

2004). 

3.4 Socialt utbyte av känslor 
 

Hochschild anser att när vi känner något eller låtsas känna något gör vi det sällan ensamma, 

utan det sker genom ett socialt utbyte av känslor där känsloregler utgör grunden för utbytet. 

Enligt Hochschild gestaltas det sociala utbytet av känslor genom ett ömsesidigt samt 

respektmässigt givande och tagande. Att visa respekt för varandra innebär inte enbart fysiska 

rörelser, som exempelvis en ryggböjning, utan även individers psykologiska tillstånd genom att 

buga med hjärtat. Hochschild skiljer på rakt utbyte och improviserat utbyte. Rakt utbyte uppstår 

när individer använder sig av uppsatta regler för hur de bör agera i en specifik situation eller 

sammanhang. Rakt utbyte kopplas till individers förpliktelse att observera de regler som leder 

till ett respektmässigt givande och tagande. Däremot innebär ett improviserat utbyte att 

individer är medvetna om de rådande känslomässiga reglerna men väljer istället att ifrågasätta 

dessa, eller använder dem med ironi eller humor.  

Hochschild menar att känsloutbytet mellan människor med liknande status i en stabil relation 

är mestadels jämlikt. Enligt Hochschild uppstår det rubbningar när ena parten i relationen 

uppnår en högre status än den andra. Detta resulterar i att personen med den lägre statusnivån 

förväntas anstränga sig mer och bidra mer för relationen, medan den andra personen använder 

sig av sin högre status som ett medel att göra anspråk på belöningar inklusive känslomässiga 

belöningar (Hochschild 2012). 
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3.5 Osynligt arbete   
 

Daniels (1987) förklarar att det obetalda arbetet inkluderar bland annat emotionellt arbete, 

vilket är ett osynligt och omhändertagande arbete som i en historisk dimension anses falla 

naturligt för kvinnor. I artikeln ”Invisible work” framhåller Daniels att begreppet arbete ska 

inkludera alla typer av arbeten i den privata sfären som avser hemmet och familjen, 

volontärarbete samt emotionellt arbete i både offentliga och privata sammanhang (Daniels 

1987). Vidare förklarar Daniels att när det emotionella arbetet inte uppmärksammas som ett 

arbete som kräver ansträngning leder det till att kvinnor vaggas in i en föreställning att det är 

något givet för dem. Därigenom blir kvinnor mer benägna att utföra det emotionella arbetet 

eftersom de själva inte ser det som en ansträngning. Daniels menar att innebörden av begreppet 

arbete har förändrats genom tiderna. Innan industrialiseringen arbetade män och kvinnor 

tillsammans som en enhet inom hemmet och därför kunde båda betraktas som arbetare. Genom 

att separera hemmet och arbetsplatsen förändrades även betydelsen av det arbetet som män och 

kvinnor utförde. Vidare menar Daniels att genom att införa förvärvsarbete fick männens arbete 

ett marknadsvärde medan kvinnors arbete i hemmet saknade monetärt värde och blev därmed 

oavlönat. Således förväntas kvinnor att ta hand om hemmet, vilket i Daniels mening kallas för 

oavlönat arbete, och fick därmed lägre status. Förväntningarna på kvinnor blev densamma 

medan värdet av arbetet som de utförde i hemmet minskade. Daniels menar att en förändring 

kan uppnås endast genom att bekräfta och validera arbetet som inkluderar det mentala och 

osynliga arbetet i hemmet (ibid.).   

3.6 Teoretisk redogörelse i förhållande till vår egen studie 
 

Dahlgren & Starrin förklarar att många former av mänskliga beteenden blir begripliga först när 

vi behandlar dem genom en emotionsprisma. Emotioner betraktas som livets väsen och utgör 

grunden för mänsklig socialitet (Dahlgren & Starrin 2004).  I förhållande till vår studie kommer 

vi att betrakta emotioner som de uttryck och signaler som uppstår i interaktioner mellan 

familjemedlemmar. Dessa emotioner ligger till grund för att kunna redogöra för studiens 

övergripande syfte och frågeställningar. Eftersom vår studie belyser heterosexuella 

parrelationer där samtliga informanter är kvinnor kommer vi att betrakta fenomenet emotionellt 

arbete utifrån ett genusperspektiv. Enligt Hochschild har kvinnor en tendens att besitta en lägre 

social status än män och icke desto mindre i förhållande till makt och ekonomi. Däremot är 

kvinnor generellt bättre än män på att hantera känslor. Medan män kan betrakta känslor som 

svårighet eller svaghet är kvinnor skickliga på att betrakta känslor som en viktig resurs 
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(Hochschild 2012). Hochschilds begrepp emotionellt arbete kommer att användas för att 

analysera kvinnors känslomässiga upplevelse i förhållande till arbetet i hemmet och i 

interaktioner med andra familjemedlemmar. Genom att samla dessa upplevelser under 

begreppet emotionellt arbete får vi möjlighet att belysa och synliggöra hur det emotionella 

arbetet gestaltas i hemmet. Hochschild menar att känsloregler utgör några av kulturens mest 

kraftfulla verktyg för att styra vårt agerande (ibid.). I förhållande till vår studie kommer vi att 

undersöka vilka känsloregler som styr kvinnors agerande i olika situationer som exempelvis 

ansvarstagande inom familjen eller genom utförandet av det sedvanliga hushållsarbetet. Genom 

att lyfta fram och diskutera olika frågor rörande vardagslivet vill vi redogöra för kvinnors 

upplevelser av olika förväntningar och värderingar gällande emotionellt arbete i förhållande till 

de övriga familjemedlemmarna. Vidare kommer vi att redogöra för socialt utbyte av känslor 

inom familjen mot bakgrund av kvinnors egna upplevelser. I Hochschilds mening innebär 

känsloarbete att individen både medvetet och omedvetet arbetar med sina känslor i det sociala 

utbytet med andra (Wettergren 2013). Genom att uppmärksamma frågor kring osynliga 

arbetsuppgifter och intervjupersonernas känslor kring dessa kommer vi att undersöka och 

redogöra för rakt och improviserat utbyte utifrån ett genusperspektiv. Avslutningsvis vill vi 

uppmärksamma det osynliga arbetet som i Daniels mening innebär ett obetalt och 

omhändertagande arbete vilket gestaltas genom kvinnors benägenhet att både praktiskt och 

emotionellt stödja sina familjer. Genom att lyfta fram relevanta delar i vårt empiriska material 

vill vi uppmärksamma på vilket sätt och i vilken utsträckning kvinnor projektleder sina familjer. 

4 Metod och material  
 

Vi har utfört en kvalitativ studie där det empiriska materialet samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med kvinnliga informanter som lever i heterosexuella 

parrelationer och har barn med sin partner. Vår nyfikenhet bottnade i en undran inför ett 

fenomen och kunde därmed lämpligast besvaras med kvalitativt material. Även om andra 

forskare har studerat samma fenomen kan vi själva ha något nytt att tillföra (Rennstam & 

Wästerfors 2015 s. 15).  

4.1 Metodval 
 

För att få en djupare förståelse för fenomenet emotionellt arbete i hemmet samt för att utforska 

hur kvinnor upplever det osynliga och mentala arbetet valde vi en kvalitativ metod i form av 
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intervjuer. Intervjuer kan ge en mångsidig bild av intervjupersonens livsvärld och de 

erfarenheter samt aktiviteter som präglar hennes handlande (Kvale och Brinkman 2015). Vid 

kvalitativa intervjuer väljer forskaren i vilken ordning frågorna ställs samt i vilken utsträckning 

de ska kompletteras med öppna frågor och kan därigenom få en bredare bild med fler nyanser 

och dimensioner om ett fenomen (Ahrne & Svensson 2015). Som intervjuform valde vi 

semistrukturerade intervjuer där vi istället för många detaljerade frågor utgick från större 

frågeområden. Därigenom blev det möjligt att föra friare samtal, samt varva öppna frågor med 

följdfrågor som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. På detta sätt kunde våra 

intervjupersoner berätta fritt om sina känslor samt upplevelser och därav blev det möjligt för 

oss att undersöka kvinnornas tankar och upplevelser kring det emotionella arbetet i hemmet 

genom informanternas egna beskrivningar. Fortsättningsvis genom att fokusera på 

intervjupersonernas känslor och berättelser under intervjutillfället hade vi för avsikt att iaktta 

hur det emotionella arbetet gestaltades och fördelades i informanternas hem, samt även vilka 

känslor som är vanligt förekommande i förhållande till deras osynliga arbete i hemmet. Den 

kvalitativa intervjuns styrka är att den kan genomföras relativt snabbt och ger ett brett material 

samtidigt som flera personers reflektioner kring ett samhällsfenomen kan undersökas ur deras 

synvinkel (Ahrne & Svensson 2015, s. 56). En ytterligare fördel med att göra kvalitativa 

intervjuer är att intervjuer kan varvas med analys och därigenom avgöras när någon form av 

mättnad uppnås (ibid.). Till intervjuns svagheter hör att intervjun är ett resultat av ett visst 

samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle vilket kan ge en begränsad bild om fenomenet. 

Därmed bör intervjun kompletteras om möjligt med andra kvalitativa metoder. Vidare kan 

forskningens trovärdighet även hänga samman med möjligheten att generalisera, vilket innebär 

att studien kan säga något om en större population. Den bristande generaliserbarheten utgör en 

av den kvalitativa forskningens svagheter, vilket vi beaktade noggrant vid valet av metod. 

4.2 Informanter och urval 
 

Vid större kvantitativ undersökning finns särskilda urvalsregler för att det ska anses som 

representativt för en viss population. Inga sådana urvalsregler behöver forskaren ta hänsyn till 

vid kvalitativa intervjuer där man vill få fram specifika upplevelser, tankar eller åsikter (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 40-42). Vår forskningsfråga var avgörande för vilken grupp av människor 

vi var intresserade av att intervjua. Eftersom vår studie belyser kvinnornas egna känslor och 

upplevelser i hemmet har urvalet avgränsats till kvinnor med ett eller flera barn under 12 år och 

som lever samboende med barnets/barnens pappa. Urvalet tar hänsyn till tidigare forskning som 
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synliggör att emotionellt arbete i en historisk dimension anses falla naturligt för kvinnor samt 

att arbetsfördelningen i hushållet beror på vilket stadium i familjecykeln som paren befinner 

sig. I familjer med yngre barn tenderar kvinnor ta större ansvar för hushållssysslor och 

barnomsorg (Roman & Peterson 2011). Urvalet tar också hänsyn till barnets ålder eftersom 

föräldrapenning kan tas ut till och med den dag barnet fyller 12 år. Inledningsvis har vi gjort ett 

bekvämlighetsurval som sedan övergått till ett snöbollsurval, vilket innebär att man intervjuar 

en person som man fått kännedom om och besitter erfarenheter som är intressanta. Två av 

intervjupersonerna ingick i vårt sociala nätverk. Vi valde kvinnor som var avlägsna kontakter 

för att inte påverka uppsatsens resultat i allt för hög grad. Vidare fick vi tips om deras bekanta 

som besitter de kriterier vi efterfrågade samt kunde ge oss ytterligare information och 

synpunkter. Informanten gav oss tips på nya intervjupersoner och därigenom övergick vårt 

urval till ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval lämpar sig bäst när man vill undersöka en viss 

företeelse. Riskerna med ett snöbollsurval är att intervjupersonerna kan förmodas ha 

gemensamma erfarenheter eller attityder vilket innebär att materialet inte blir tillräckligt 

allsidigt (Ahrne & Svensson 2015, s. 43). För att minska riskerna med ett snöbollsurval och för 

att få en viss variation i materialet valde vi informanter i olika åldrar och yrkesroller, varierande 

boendekommuner samt med skiftande antal barn. 

4.3 Intervjuguide 
 

Till hjälp hade vi en intervjuguide med trettiofem frågor som vi har operationaliserat från 

frågeställningarna och har strukturerat kring olika teman utifrån våra forskningsfrågor: 

bakgrundsfrågor-jämställdhet, ansvarsfördelning i hemmet, osynliga arbetsuppgifter och 

känslor, emotionellt arbete i hemmet samt avslutningsfrågor (se bilaga 1). Att försöka förstå 

intervjupersonernas upplevelser kring det emotionella arbetet i hemmet utifrån deras perspektiv 

hade en betydelsefull roll i intervjuguidens utformning. Att lyssna aktivt på vad 

intervjupersonen säger är lika viktigt som att behärska konsten att ställa frågor (Kvale och 

Brinkman 2015, s. 180). Första temat bidrog med bakgrundsinformation om informantens 

ålder, utbildning, boende och familjeförhållande samt hennes syn på jämställdhet. Under temat 

”ansvarsfördelning” fick intervjupersonerna beskriva hushållssysslornas fördelning i hemmet 

samt hur hon och hennes partner har resonerat kring uppdelningen. Temat ”osynliga 

arbetsuppgifter och känslor” gav intervjupersonen chansen att berätta om det mentala och 

osynliga arbetet som utförs i familjen vilket involverar familjen och barnens vardagsrutiner, 

barnens skolgång och födelsedagsfirande, familjens aktiviteter och semestrar. Under detta tema 
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kunde vi ställa följdfrågor om intervjupersonens känslor i förhållande till studiens syfte. Under 

temat ”emotionellt arbete” i hemmet fick våra informanter möjlighet att reflektera över 

familjens förväntningar på dem, om deras upplevelser kring det mentala planeringsansvaret för 

familjen och också om de känslorna som väcktes av intervjufrågorna. Vid sista temat 

”avslutningsfrågor” fick informanter möjlighet att lämna synpunkter eller att prata om sina egna 

funderingar innan intervjun avslutades. Tematisering utgör en viktig del av intervjuprojektet 

och syftar på formuleringen av forskningsfrågorna samt ett teoretiskt klargörande av de teman 

som ska undersökas (Kvale och Brinkman 2015, s. 147). I utformningen av intervjuguiden har 

ett antal spårhundsbegrepp (sensitizing concepts) använts. Enligt Charmaz bör forskaren arbeta 

med spårhundsbegrepp under datainsamlingen. Dessa begrepp härstammar från analytikerns 

förförståelse av det studerade fenomenet (Charmaz 2006 se Rennstam & Wästerfors 2015 s. 

34). De återkommande begreppen som är underliggande i vår intervjuguide är känslor, initiativ- 

och ansvarstagande, jämställdhet och föräldraledighet. De utvalda begreppen präglade de första 

intervjuerna för att sedan visa sig vara relevanta även i fortsatta intervjuer samt i utskrifterna 

av intervjuerna. Med hjälp av dessa spårhundsbegrepp kunde vi locka fram empirin samt öppna 

upp för nya ingångar i vårt datamaterial. Spårhundsbegreppen användes senare vid kodningen 

av materialet som etiketter för att definiera innehållet. I enlighet med Charmaz råd kan 

kodningen påbörjas redan när materialet samlas in, för att sedan accelerera när man läser 

materialet i sin helhet (ibid). Därigenom kunde vi göra nya iakttagelser och synliggöra de 

aspekterna i datamaterialet som från början inte var uppenbara eller möjliga att strukturera. 

4.4 Tillvägagångssätt 
 

Vi genomförde tio individuella semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi intervjuade 

fem kvinnor var. I intervjusituationen informerades intervjupersonerna om studiens syfte samt 

om de forskningsetiska principerna vi följde. Intervjuerna tog ungefär sextio minuter vardera 

och ägde rum i informanternas hemmiljö. Våra informanter fick själva bestämma tidpunkt och 

plats för intervjun eftersom en trygg miljö kan bidra till att intervjupersonen känner sig 

avslappnad. Vid samtliga intervjuer var kvinnorna ensamma i hemmet och intervjusituationen 

upplevdes som relativt ostörd. Samtliga intervjupersoner garanterades full anonymitet. Under 

intervjutillfället ställde vi öppna frågor som uppmuntrade intervjupersonerna att berätta fritt om 

sina känslor samt upplevelser kring det osynliga arbetet i hemmet. Med hänsyn till 

intervjupersonernas berättelser kunde vi sedan ställa relevanta följdfrågor utifrån vårt teoretiska 

förhållningssätt. Ahrne & Svensson (2015) redogör att det finns en rad tekniska aspekter att 
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tänka på vid intervjuande. Med intervjupersonernas samtycke använde vi en mobiltelefon för 

att spela in intervjuerna och inspelningarna blev av bra kvalité i den ostörda miljön. När 

intervjuerna var genomförda, transkriberade var och en intervjuare det inspelade materialet. 

Ahrne & Svensson menar att transkribera sin egen intervju är fördelaktig och underlättar 

tolkningsarbetet. Transkriberingen av ljudet från intervjun utgör sedan studiens empiriska 

material (Ahrne & Svensson 2015, s. 23). Fortsättningsvis har alla inspelningar raderats i 

samband med transkriberingen. För att garantera informanternas anonymitet ändrade vi deras 

namn i transkriptionerna. Känsliga uppgifter som exempelvis barnens eller partners namn, 

boendeort och arbetsplats har anonymiserats vid transkriberingen med hänsyn till etiska skäl. 

Därigenom har samtliga informanter avidentifierats.    

4.5 Metodologisk reflektion   
 

Mot bakgrund av egna förförståelsen kände vi till att ämnet kan uppfattas som känsligt och 

svårt att prata om med främmande människor. När vi utformade intervjuguiden valde vi att 

påbörja intervjun med att ställa konkreta frågor kring jämställdhet och den generella 

arbetsfördelningen i hemmet för att sedan fortsätta med frågor kopplade till vårt teoretiska 

förhållningssätt. Att låta informanterna prata om generella hushållssysslor och sina 

hemförhållanden blev vårt sätt att bjuda in i ett djupare samtal och reflektioner kring deras egna 

känslor. Att vi båda intervjuare var kvinnor med liknande erfarenheter samt kunskaper som 

våra intervjupersoner upplevde vi som gynnande under intervjusituationen. Att kunna relatera 

till intervjupersonens livsvärld gav oss ett naturligt tillträde till forskningsfältet samtidigt som 

det skapade en likhetskänsla med intervjupersonen. Som insiders delade vi vissa upplevelser 

och erfarenheter med våra informanter och därmed ansträngde vi oss att inte påverka vårt 

empiriska material genom att ställa ledande frågor (Kvale och Brinkman 2015, s. 214). 

Samtidigt märkte vi att ämnet väckte många känslor hos våra informanter och det blev en 

utmaning för oss att inte bekräfta deras känslor under intervjusituationen. Vi ansträngde oss att 

vara neutrala så att vår förförståelse inte skulle påverka intervjupersonernas egna utsagor. 

Därigenom försökte vi minimera risken att det empiriska materialet influeras av personlig bias 

(Swedberg 2014 s. 122). När vi bad informanterna att reflektera över ansvarsfördelningen i 

hemmet mot bakgrund av intervjufrågorna de nyligen hade besvarat upplevde vi att en del blev 

uppretade. Några intervjupersoner uttryckte att de skulle hem och ta en diskussion med sina 

män. Som forskare var vi medvetna om vår position och försökte avleda dessa situationer. 

Syftet med intervjusituationen var aldrig att orsaka några konflikter. Vidare märkte vi att 
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informanterna visade stor tacksamhet över att få sätta ord på sina känslor kring ett relativt 

outforskat fenomen, som oftast sker på ett omedvetet plan, och utgör en viktig del av 

intervjupersonernas vardagsliv. Vid samtliga intervjusituationer bevittnade vi att när vi slutade 

spela in ville informanterna fortsätta prata om det osynliga arbetet i deras hem samt om sina 

känslor. Oftast upplevdes dessa samtal som mer naturliga och väldigt innehållsrika i förhållande 

till vårt arbete. Samtidigt skedde samtalen på ett informellt sätt och upplysningarna kunde 

därmed inte användas med hänsyn till etiska skäl. 

4.6 Bearbetning av material 
 

Det insamlade kvalitativa materialet bearbetade vi genom sortering, reducering och 

argumentering. Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver att spännande saker händer under 

övergången från material till färdig undersökning eftersom det är då den analytiska praktiken 

tar fart. Således rekommenderas forskaren att umgås med materialet för att lära känna och 

hantera sitt empiriska material så originellt som möjligt (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Sorteringen besvarar det som kallas för kaosproblemet eftersom ett kvalitativt material 

karakteriseras av en viss oreda (ibid.). Vi började sortera materialet genom att läsa de utskrivna 

texterna och färgkoda relevanta svar. Vi färgmarkerade alla delar som vi uppfattade vara 

relevanta utifrån vår uppsats huvudsakliga tematik. Sedan läste vi om de markerade delarna och 

granskade dessa. Därigenom växte en preliminär sortering fram. Mot bakgrund av våra 

teoretiska begrepp sorterade vi ytterligare bland materialet. Bredvid intervjupersonernas namn 

antecknade vi känslorna som framkom under intervjutillfället. Redan då märkte vi att vissa 

uttryck upprepades och representerade motsatta känslor så som exempelvis irriterad/ förbannad 

eller glad/nöjd. Vidare använde vi olika färger för att markera de känslorna som föreställde 

glädje eller irritation. När vi sedan tittade på färgerna upptäckte vi att de olika känslorna kan 

sorteras under två kategorier: positiva och negativa. Under kategorin negativa emotioner 

placerades uttryck som: förbannad, irriterad, frustrerad, upprörd, trött. Under kategorin positiva 

emotioner placerades utryck som: glad, nöjd, känns bra, känns ok. Därigenom utgjorde färgerna 

etiketter för att definiera innehållet. Fortsättningsvis behövde materialet reduceras eftersom 

sorteringen skapade för många ingångar (ibid.). Med stöd i teorin reducerade vi det empiriska 

materialet till fyra kategorier som var relevanta för att förverkliga studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens argumentering framställdes genom att varva empiri med analytiska 

kommentarer, vilket Robert Emerson med kollegor kallar för ”excerpt-commentary units”. Det 

innebär att forskaren kan argumentera med empiri genom att formulera en analytisk poäng och 
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en orientering, presentera ett empiriskt utdrag ur materialet samt ge en analytisk kommentar 

och därigenom utveckla den analytiska poängen med stöd i utdraget (Emerson, Fretz & Shaw 

1995 se Rennstam & Wästerfors 2015, s. 154). Vidare analyserade vi studiens material med 

hjälp av Hochschilds tidigare presenterade teoretiska ramverk samt Daniels definition av 

osynligt arbete. Avslutningsvis valde vi att ägna extra uppmärksamhet åt teoretisering, en form 

av empiriberoende argumentation som sätter ord på vad man funnit på fältet, vilken är en 

väsentlig aspekt av analysarbetet. I enlighet med Swedbergs modell kan egna begrepp bredas 

ut samt fyllas med ny analytisk mening genom analogier och jämförelser med andra 

sammanhang (Rennstam & Wästerfors 2015 s. 170). Genom att analysera och tolka 

informanternas utsagor kring deras emotionella arbete i hemmet har vi kommit fram till en egen 

definition för begreppet emotionellt kapital (se s. 25).       

5 Etiska ställningstaganden  
 

Intervjuforskning präglas av moraliska och etiska frågor eftersom den mänskliga interaktionen 

under intervjusituationen påverkar intervjupersonen, samtidigt som kunskapen som produceras 

genom undersökningen påverkar vår förståelse av människans villkor (Kvale & Brinkman 

2015, s. 99). De etiska aspekterna är särskilt viktiga vid kvalitativa studier där 

intervjupersonerna berättar öppet om sina synpunkter och erfarenhet. Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer omfattar fyra allmänna huvudkrav som vi forskare måste följa. Dessa 

krav kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjupersonen ska informeras om studiens 

syfte och ska upplysas om villkoren för sitt deltagande. Således upplyste vi samtliga 

intervjupersoner om studiens syfte, intervjuns längd och de etiska förhållningsreglerna innan 

intervjun påbörjades. Samtyckeskravet begär av forskaren att inhämta intervjupersonens 

samtycke, något som vi inhämtade inför varje intervjutillfälle. Samtliga intervjupersoner 

medverkade frivilligt i vår studie och fick information om rätten att avbryta intervjun samt att 

dra sig ur när som helst. Med intervjupersonens samtycke använde vi en mobiltelefon för att 

spela in intervjuerna. Dessa inspelningar raderades sedan i samband med transkriberingen. 

Principen om konfidentialitet innebär att informanternas uppgifter bevaras och redovisas 

konfidentiellt då uppgifterna inte ska kunna identifieras av utomstående. Denna aspekt 

beaktades särskilt vid transkribering där känsliga uppgifter har anonymiserats och därigenom 

har samtliga informanter avidentifierats, något intervjupersonerna har informerats om i förväg. 

I enlighet med nyttjandekravets principer användes det insamlade materialet endast till den 
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aktuella studien, eftersom data absolut inte får användas för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet 2002, s.7, 9, 12, 14). Förutom ovannämnda forskningsetiska principer har vi 

övervägt vilka möjliga konsekvenser intervjupersonernas deltagande kunde medföra i 

förhållande till studiens vetenskapliga fördelar. Summan av potentiella fördelar och vikten av 

kunskapen som kan produceras uppvägde risken att intervjupersonen kunde lida skada.   

6 Resultat och analys 
 

Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka hur det emotionella arbetet gestaltas 

och fördelas i hemmet. Vi undersöker även i vilken utsträckning kvinnor projektleder sina 

familjer. Detta gör vi genom att försöka få insyn i kvinnors egna upplevelser samt känslor som 

är vanligt förekommande i förhållande till kvinnors ansvarstagande för hem och familj. Med 

syftet som utgångspunkt presenteras och analyseras studiens empiriska material med stöd i 

emotionssociologi, Hochschilds teoretiska ramverk samt med hjälp av Daniels definition av 

osynligt arbete. Resultat och analys redogörs under fyra rubriker som är direkt kopplade till vårt 

teorikapitel. De fyra rubrikerna återger kvinnornas emotioner, deras emotionella arbete, 

känsloreglerna de förhåller sig till samt projektledarrollen. Genom att samla kvinnornas 

känslomässiga upplevelse i hemmet under begreppet emotionellt arbete får vi möjlighet att 

belysa och synliggöra hur det emotionella arbetet gestaltas i hemmet. I fortsättningen kommer 

en presentation av våra intervjupersoner.    

6.1 Intervjupersoner  
 

Intervjupersonerna i denna studie är kvinnor mellan 28 och 45 år som är bosatta i södra Sverige. 

Totalt intervjuades tio kvinnor varav samtliga förvärvsarbetar, har barn och lever tillsammans 

med barnets/barnens pappa. Åtta av kvinnorna arbetar heltid och två av dem deltid. I tabellen 

redovisas fiktiva kvinnonamn för att behålla informanternas anonymitet.  

   Namn      Ålder  Antal barn      Arbetar 

   Alma    37 år gammal       1       100% 

   Bella     28 år gammal       1       100% 

   Clara     45 år gammal       4        100% 

   Elin    34 år gammal       2       100% 

   Frida     34 år gammal       2       100% 
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   Hanna    29 år gammal       1       100% 

   Molly    39 år gammal       3       100% 

   Rosa    33 år gammal       2       75% 

   Sally    38 år gammal       2       100% 

   Tilda    44 år gammal       4       90% 
 

6.2 Emotioner 
 

Under intervjuerna ger våra informanter uttryck för många olika emotioner i förhållande till 

ansvars- och arbetsfördelningen i hemmet. Bland intervjupersonernas emotioner förekommer 

såväl positiva som negativa. Under negativa emotioner faller de uttryck och upplevelser som 

leder till att informanterna reflekterar över en specifik situation och väljer eventuellt att söka 

efter en förändring. Några av de uttryck som förekommer i intervjuerna och faller under 

kategorin negativa emotioner är: förbannad, irriterad, frustrerad, upprörd och trött. Sally 

beskriver att hon pratar med sin man om ansvarsfördelningen i hemmet när hon blir förbannad. 

Frida uppger att hon blir trött av det mentala planeringsansvaret för sin familj. Bella blir irriterad 

när hennes sambos träningsväska står ouppackad i flera dagar. Hannas irritation kan illustreras 

med följande citat:  

Jag kan bli irriterad. Det är faktiskt bådas ansvar att ha en god kontakt med förskolan. […] Men det 
är ett mysterium hur han kan missa de lapparna. Jag blir tokig när jag hittar en lapp som han har 
missat. (Hanna) 

 

Samtidigt finner vi även uttryck för positiva emotioner som visar att informanterna känner sig 

tillfredsställda med de rådande förhållandena. Några av de uttryck som framkommer 

genomgående i intervjuerna och faller under kategorin positiva emotioner är: glad, nöjd, känns 

bra samt känns ok. Exempelvis berättar Frida att hon är nöjd när hennes man grillar för att hon 

inte tycker om att grilla. Elin upplever att det känns ok att bjuda in till barnkalas och ordna allt 

kring kalaset själv för att hon tycker om att ha kontroll. Att kalaset blir som Elin har tänkt sig 

gör att det känns ok att ensam stå för planeringen. Sally i sin tur beskriver sin arbetsbelastning 

på följande sätt: 

Jag är nöjd. Det är så jag är van vid att leva. […] Klart det är bra med mer hjälp, men samtidigt kan 
jag känna ibland att om det inte blir som jag har tänkt mig så blir det inte bra heller. Så jag är nöjd. 
(Sally) 

 

 



 

 21 

Våra intervjupersoner ger uttryck för såväl positiva som negativa emotioner under 

intervjutillfällena. Däremot är det tydligt att de negativa emotionerna förekommer både oftare 

och i större utsträckning. Alma beskriver att hon blev förbannad när hennes sambo frågade efter 

inköpslista medan Alma var bortrest med jobbet. Vidare ger Alma uttryck för sin irritation när 

hon känner att ansvaret för familjens välmående vilar enbart på hennes axlar. Tilda berättar att 

i början av relationen försökte hon skriva listor och visa allt hon gjorde för sin partner men det 

blev för mycket bråk kring det. Tilda beskriver:    

Från början, när jag var yngre, så var jag mer irriterad än vad jag är idag. Men det tar så mycket 
energi att vara irriterad så att jag började göra grejerna själv rent krasst. Av den anledningen blir det 
att jag gör en hel del grejer själv […] Så jag har fortsatt och gjort saker utan att gnälla. (Tilda) 

 

Fortsättningsvis framkommer det att våra informanter är medvetna om vilka emotioner de 

upplever och kommunicerar till övriga familjemedlemmar. Elin säger att hon oftast tar striden 

när hon är trött och har mycket att stå i på jobbet därför att hon inte hinner med allt som ska 

göras i hemmet också. Då säger Elin till sin partner att han faktiskt bör steppa upp lite. Molly 

beskriver att hon tjurar ihop och låter bli att tvätta för att se om det svämmar över. På frågan 

om hon kan prata med sin partner kring arbetsfördelningen i hemmet svarar Rosa följande:  

Alltså prata och prata… Ja det kan jag. Blir jag förbannad så säger jag det rakt ut. Men saken är att 
han aldrig skulle erkänna att han förväntar sig det av mig. Utan han menar att han ska göra det. Men 
då går vi in i det att jag vill göra saker för min familj, det gör mig glad och nöjd. Men jag vill inte att 
det förväntas av mig. Samtidigt så vet jag att om han hade tagit det ifrån mig så skulle jag känna mig 
otillräcklig. (Rosa) 

 

Intervjupersonerna beskriver hur vissa emotioner i förhållande till ansvarsfördelningen i 

hemmet kommuniceras utåt och utgör en grund för social interaktion mellan dem. Genom att 

förmedla de emotioner som upplevs i förhållande till ansvarsfördelningen i hemmet kan 

kvinnorna i vår studie förvänta sig det önskvärda agerandet från sina partners och därigenom 

minska sin arbetsbelastning i hemmet (Wettergren 2013).   

6.2.1 Negativa emotioner 
 

Våra informanter uttrycker tydligast och starkast de upplevelserna som har sorterats under 

kategorin negativa emotioner. Ur berättelserna framkommer det att våra intervjupersoner 

reagerar negativt på mängden av ansvar som tillfaller dem i hemmet. Exempelvis beskriver Elin 

att soporna tillhör hennes sambos ansvarsområde men att hon vägrar gå ut med dem trots att 

hon blir irriterad och förbannad när soporna står i en hög.  
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Clara uttrycker att det är tufft att vara mamma eftersom barnen förväntar sig mer av henne än 

vad de förväntar sig av sin pappa. Vid frågor om ansvarsfördelning kring barnen uttrycker 

Molly följande:   

Oftast känns det som att jag har fyra barn istället för tre. Det är frustrerande. Ibland vet man inte om 
man ska skratta eller gråta. (Molly) 

 

Vidare vid samtalsfrågor rörande ansvarsfördelningen i hemmet framkommer allt tydligare att 

både det synliga och det mentala hemarbetet präglas av negativa emotioner hos våra 

informanter. Rosa blir både ledsen och förbannad när hennes partner kommenterar att de 

behöver göra något i hemmet eftersom Rosa tolkar hans kommentar som att hon behöver utföra 

sysslorna. Molly beskriver sin irritation när hennes man inte tar tag i städningen. Stundvis 

undrar Molly i fall hennes man är blind eller dum. Bella upplever att hennes sambo får mer tid 

i soffan medan hon utför hushållssysslorna. Bellas känslor kan illustreras genom följande citat:  

Ja…man är väl alltid lite sur och bitter. Det är väl klart att jag känner många gånger att det är jag som 
gör allting. Fast jag vet att innerst inne det kanske inte är så. (Bella) 

 

Även Frida, Tilda, Alma, Sally och Hanna utrycker negativa emotioner i förhållande till 

ansvarsfördelningen i familjen. Negativa emotioner uppstår främst när ansvarsfördelningen 

upplevs som en belastning för intervjupersonerna och därigenom utgör en grund för konflikt 

samt diskussion mellan våra informanter och deras respektive män. Genom att signalera med 

negativa uttryck som faller under kategorin negativa emotioner har våra informanter visat sitt 

missnöje i samband med ansvarsfördelningen i hemmet. Som det lyftes fram i teorikapitlet 

används emotioner som ett verktyg för att förstå hur det står till med relationerna människor 

emellan. Det innebär att emotioner spelar en väsentlig roll vid social interaktion och speglar 

individens position i den specifika situationen och sammanhanget (Dahlgren & Starrin 2004). 

6.2.2 Positiva emotioner 
 

Det empiriska materialet visar att våra informanter även upplever positiva emotioner i 

förhållande till ansvars- och arbetsfördelningen i familjen. De flesta intervjupersonerna ger 

uttryck för sin nöjdhet gällande deras inflytande i hemmet. Alma uttrycker sin nöjdhet över 

hushållssysslornas uppdelning i hennes hem där båda parter utför de sysslorna som de känner 

sig mest bekväma med. Vidare uppger Alma att det är skönt att få bestämma medan övriga 

familjemedlemmar hänger på. Molly tycker att det är skönt när hennes sambo tar deras dotter 

till hans föräldrar över helgen och ger Molly möjligheten att få vara hemma själv. Rosa blir 
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glad och nöjd över att få utföra vissa uppgifter som till exempel laga familjens älsklingsrätt. 

Elin upplever att det mentala planeringsansvaret faller på henne men anser att hon har i stort 

sätt själv tagit på sig ansvaret. Elin säger:  

Det är väl kontrollen också. Och det är nästan för jobbigt om jag ska släppa det, för att då får man 
ändå påminna. Och då blir det dubbelt upp för att man får kanske göra det ändå. Så automatiskt känns 
det OK, för att jag får det att funka. (Elin) 

 

Från ovanstående citat kan vi förstå att Elin upplever även positiva emotioner i förhållande till 

arbetsfördelningen i familjen. Även Hanna uttrycker att det känns ok med situationen i hemmet: 

Jag ser framsteg även om det tar lite tid. Jag känner någonstans att män är som barn, när man tvingar 
in något så går det inte, utan de ska tro att det är de själva som vill det och då händer det. Han ska tro 
att det kommer från honom, men undermedvetet vet han att jag har pratat om det i flera år.  
Så det känns ok. Jag är inte bitter över det, jag har tålamod. (Hanna) 

 

Enligt Wettergren är emotioner både en orsak till och ett föremål för sociala handlingar.  Medan 

känsla avser de sinnesförnimmelser och upplevelser som individen erfar inåt står emotioner för 

alla de uttryck som individen kommunicerar utåt (Wettergren 2013). Till skillnad från negativa 

emotioner, som grundas i informanternas förväntningar och strävan efter förändring avseende 

ansvarsfördelningen i familjen, avspeglar de positiva emotionerna kvinnornas upplevelser och 

skattningen av egna investeringar gällande familjen och hemmet. Därigenom kan positiva 

emotioner skapa starkare sociala band mellan familjemedlemmarna, vilket kan bidra till en 

bättre kvalité i de sociala relationerna (Dahlgren & Starrin 2004). Exempelvis anser Clara att 

hennes viktigaste uppgift är att hålla ihop familjen, att se till att syskon kommer överens och 

att familjemedlemmarna umgås med varandra. Bella ser till att familjens vardag fungerar. Bella 

beskriver:  

Det är klart att det blir arbete på hemmaplan med. Min familj är det viktigaste för mig och det är klart 
att det blir känslomässigt […] Alltså vissa hushållssysslor blir en form av arbete. Men det är också en 
vardag. Och det måste bara göras. Precis som att man ska gå till arbetet för att kunna få pengar. 
Samma hemma, det måste bara göras om vardagen ska fungera. (Bella)     

 

Positiva emotioner i förhållande till hemmet och familjen kan därför tolkas som en 

känslomässig kraft som gör att kvinnor vill fortsätta med den aktuella arbetsbelastningen i 

hemmet. Däremot de större antal negativa emotionerna som informanterna uttryckte i 

förhållande till de positiva tyder på att kvinnorna i vår studie upplever en stor påfrestning i 

relation till arbetsbelastningen i hemmet och söker efter en möjlig förändring. 
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6.3 Emotionellt arbete 
 

I denna studie har vi intervjuat kvinnor som förvärvsarbetar och har gemensamma barn med sin 

nuvarande partner. Åtta av tio intervjupersoner arbetar heltid förutom Rosa som arbetar 75 

procent och Tilda som arbetar 90 procent. Männen i samtliga relationer arbetar 100 procent. 

Rosa uppger följande:   

Jag jobbar 75 procent. Har alltid jobbat 75 procent sedan vi fick barn. Och min man jobbar heltid. 
(Rosa) 

 

Intervjupersonerna uppger att föräldraledigheten var den huvsakliga orsaken att de har avstått 

från arbete och stannat hemma för att ta hand om barnet. Enligt våra informanter har männen 

varit föräldralediga under kortare perioder och har haft en mer flexibel inställning till 

föräldraledighet. Tidigare forskning indikerar att mäns föräldraledighet betraktas som frivilligt 

då både kvinnor och män förväntas försörja familjen samtidigt som män använder sina 

möjligheter till föräldraledighet i mindre utsträckning (Bekkengen 1999). 

Hanna berättar att när paret fick föräldradagar tilldelade från Försäkringskassan undrade hennes 

partner hur många dagar han ska överföra till henne. Det var något som fick Hanna att reagera 

och säga att även pappa kan vara hemma med barnet. Rosa var föräldraledig med båda sina 

barn det första året. Clara uttrycker att hennes man har skänkt sina 60 dagar till staten. I likhet 

med Clara har även Sally utryckt liknande erfarenheter, vilket illustreras i följande citat: 

Han tog det han var tvungen och sen har ändå han inte utnyttjat allt. Det var nästan 20 dagar som gick 
åt skogen. […] De första tio dagarna var han hemma och sedan dess har det mest varit mamma. 
(Sally) 

 

Alma berättar att hennes partner var nybliven företagare när de fick sitt första barn, vilket 

hindrade honom från att stanna hemma och ta hand om barnet. Istället fick Alma avstå från 

arbetet och på så sätt stödja sin partner i sin roll som nybliven företagare. Alma berättar:  

Vi delade aldrig på dagarna. Min make var nybliven företagare när vår son föddes och hade inte 
möjlighet att vara ledig från jobbet. Han var inte hemma en enda dag. Körde direkt till jobbet från BB 
kan man säga. Sedan var han lite ledig över sommaren har jag för mig. Resten av dagarna brann 
inne… (Alma) 

 

Informanternas resonemang tyder på att kvinnorna i vår studie är mer benägna att avstå från 

förvärvsarbete för att ta hand om familjen. Kvinnornas engagemang och investering i den egna 

familjen är något som gynnar deras partner. Genom att inte behöva avstå från arbete får männen 
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möjlighet att utveckla sig inom sina yrken medan informanterna förväntas rätta sig efter rådande 

förhållanden. Således kan vi se att kvinnor i högre utsträckning anpassar sina karriärer och sina 

sociala behov till familjemedlemmarnas fördel, vilket betraktas som emotionellt arbete. Enligt 

Hochschild innebär det emotionella arbetet att individer hanterar sina känslor på ett sätt som 

anses vara lämpligt för organisationen individen ingår i samt för det givna sammanhanget som 

individen befinner sig i (Hochschild 2012). Vidare menar Hochschild att individer rör sig 

mellan olika sociala roller i samhället, vilket innebär att människor vänder sig till sina känslor 

för att identifiera sin identitet (ibid.). Samtliga informanter beskriver att deras män resonerade 

fritt kring föräldraledigheten. Det kan tolkas som att kvinnans föräldraroll, som inkluderar både 

hushållsarbete och barnomvårdnad, faller henne givet och blir därmed en del av hennes identitet 

medan mannen får möjlighet att frivilligt reglera sin identitet som partner, förälder och 

medarbetare. Detta kan illustreras med följande citat: 

Allt jag gör tillfredsställer min existens, min identitet som mamma eller partner. (Rosa) 

 

Vidare kan det emotionella arbetet som gestaltas genom kvinnornas anpassning till familjens 

behov bidra till att kvinnor besitter en lägre social status än män och kan leda till att män får en 

överordnad roll i förhållande till makt och ekonomi (ibid.). Nedan beskriver Tilda hur hon och 

hennes partner delade på föräldradagarna. Tilda säger:  

Maken har sprungit ifrån mig ganska mycket lönemässigt när vi fick barn nummer tre så då var jag 
ledig 1,5 år medan maken var ledig en månad. Samma sak med pojke nummer fyra, där tog maken 
sina dagar på semestrarna och jag var hemma 1,5 år med minstingen. (Tilda) 

 

Vår empiri visar att trots att informanterna har någon gång valt att prioritera bort sina karriärer 

och sina sociala behov till fördel för familjen är de skickliga på att omvandla dessa förhållanden 

till en viktig resurs. Flera av våra informanter har utryckt att det emotionella arbetet bidrog till 

att de har fått bättre kontakt med sina barn och att de känner sig nöjda över att ha kontroll i 

hemmet. Genom det emotionella arbetet producerar kvinnor sitt eget emotionella kapital som 

leder till att kvinnor i förhållande till män får en emotionell överordnad roll i hemmet. Med 

emotionellt kapital avser vi alla osynliga resurser såsom relationen med barnen eller kontrollen 

över hemmet och familjedynamiken. Detta kan illustreras med följande citat från Tilda: 

En del av mig känner nog en liten sorg att stå ensam i vissa delar. Samtidigt så känner jag att i och 
med att jag alltid har funnits där har jag fått så mycket av kontakten med barnen, det skulle jag aldrig 
vilja vara utan. Jag har ju fått en annan närhet till dem än som min man har i vissa sammanhang. Så 
det är en gåva skulle jag säga. (Tilda) 
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Enligt Hochschild är kvinnor generellt bättre än män på att hantera känslor. Medan män kan 

betrakta känslor som svårighet eller svaghet är kvinnor skickliga på att betrakta känslor som en 

viktig resurs (Hochschild 2012). Elin beskriver följande: 

Jag tycker det känns ok. Jag tycker om att ha kontroll. Sen hade jag blivit irriterad om det hade varit 
så att han inte hade gjort någonting alls och bara tittat på tv eller så. Men han tar barnen och har roligt 
med dem. Annars hade jag behövt ta barnen och han hade behövt fixa. Och då hade jag tappat 
kontrollen där och kanske känt att det inte blir så bra, det blev inte som jag har tänkt mig. Så därför 
känns det helt ok faktiskt. (Elin) 

 

Elins resonemang ovan påminner mycket om det som kallas för djupt emotionellt agerande. 

Med djupt emotionellt agerande menar Hochschild de känslorna som är resultatet av en 

upparbetad känsla i ett aktivt känsloarbete (Dahlgren & Starrin 2004). Genom att intala sig själv 

att det känns ok kan Elin fortsätta att utföra det nödvändiga hushållsarbetet och känna sig 

tillfredsställd med att ha kontroll över att arbetet blir gjort. Ur Elins svar framgår även att hon 

känner sig nöjd med att hennes partner uppfyller de förväntningar hon har på honom såsom att 

ta barnen och ha roligt med dem.  

Samtidigt visar vårt empiriska material att flertalet informanter upplever andra känslor än de 

som de har visats utåt. Frida berättar att hon gärna vill ha kontrollen, men att hon samtidigt blir 

trött. Frida konstaterar att kontrollen är uttröttande. Likt Frida uttrycker Alma liknande känslor 

som kan illustreras med följande citat:  

Det kan kännas ensamt. Överväldigande på något sätt. Kan bli för mycket också. Ibland blir jag bara 
så jävla trött. Och då känns det som att allt ansvar kring vår familj vilar på mina axlar. Hur skulle det 
bli om jag bara lägger av och slutar bry mig liksom? Då kan jag bli irriterad och gnälla på mina män. 
Sedan sover jag på saken och det kommer ny ork på något sätt. Och då fortsätter jag vidare. (Alma) 

 

Ur Frida och Almas beskrivningar kan vi tolka att båda blir emotionellt påverkade av arbetet 

som de utför för sina familjer. Däremot tyder deras utsagor på att de väljer att inte visa de 

negativa emotionerna och istället utför de arbetet, eftersom det anses vara bäst för familjen. I 

sin tur skickar de positiva signaler till övriga familjemedlemmar som tyder på att de är 

tillfredsställda med både det emotionella och det praktiska ansvaret i förhållande till hemmet. I 

själva verket upplever både Frida och Alma negativa emotioner som sällan eller i den mjukaste 

graden visas fram. Resonemanget påminner om det som Hochschild kallar för ytligt emotionellt 

agerande. Med ytligt emotionellt agerande menas att individen låtsas känna något som hon 

egentligen inte känner. Därigenom kan individen övertala och vilseleda andra om vad hon 

verkligen känner i den givna situationen eller i ett specifikt sammanhang (Hochschild 2012). 
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Vidare visar vårt empiriska material att i frågor kring jämställdhet inom den egna familjen 

väljer kvinnor att lägga fokus på den emotionella jämställdheten och därigenom förbise den 

allmängiltiga definitionen som inkluderar en jämn fördelning av hemarbetet. Elin beskriver 

jämställdhet som ett förhållande som fungerar för båda. I Elins mening innebär inte jämställdhet 

att de ska göra lika utan att det känns bekvämt och bra för båda i relationen. Molly uttrycker att 

det inte behöver vara lika mycket uppdelat i hemmet utan att båda parter ska befinna sig på 

samma plan känslomässigt. Frida uttrycker följande:   

För mig handlar det inte om att det ska vara 50-50, lika allting. Utan det handlar om, om man tänker i 
förhållande till min man, ömsesidig respekt. Att man diskuterar fram det, så att båda är nöjda och att 
man har kommit fram till det tillsammans. Jag tycker inte någon ska tvinga fram hur det ska vara. 
(Frida) 

 

Rosa berättar att jämställdhet för henne innebär inte att de delar lika på allt utan att båda 

upplever varandra som partners i relationen. Vidare menar hon att de ska ta hand om varandra 

genom att exempelvis hjälpas åt. I Rosas mening handlar jämställdhet om vilka känslomässiga 

förväntningar som finns på den andra parten i relationen.  

Informanternas fokus på en emotionell jämställdhet illustrerar bland annat den rådande 

jämställdhetsideologin i Sverige. Tidigare forskning visar att kvinnor förväntas förvärvsarbeta 

i samma utsträckning som män samtidigt som kvinnor fortfarande har ett huvudansvar för 

hemmet och barnen (Hagqvist 2016). Samtidigt tyder intervjupersonernas uttalande på att 

förutom en rättvis arbetsfördelning i hemmet eftersträvar kvinnor en jämställd fördelning av 

det emotionella arbetet också. 

6.4 Känsloregler och socialt utbyte av känslor 
 

Våra intervjupersoner möts dagligen av situationer där de måste förhålla sig till olika 

känsloregler avseende påfrestningen i hemmet. Medan känslor utgör ett moraliskt 

förhållningsätt som styr vårt agerande innebär känsloregler de förväntningar och normer som 

styr hur vi känner i en given grupp och i en given situation (Hochschild 2012). 

Informanternas relation till familjen karakteriseras av att kvinnorna oftast agerar utifrån en roll 

som partner eller förälder. Detta medför att våra informanter upplever vissa förväntningar 

gällande hur de ska bemöta sina familjemedlemmar. Molly beskriver att hennes barn förväntar 

sig att mamma alltid finns där för dem medan hennes man förväntar sig att Molly är glad och 

tillgänglig när han kommer hem från jobbet. Frida upplever att hennes man förväntar sig att de 

har egen tid tillsammans och att hon lyssnar på honom även om hon är trött. Vidare förväntar 
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sig Fridas barn att hon leker med dem och att hon hittar på roliga saker tillsammans med dem. 

Rosas upplevelse kring familjemedlemmarnas förväntningar på henne kan illustreras genom 

nedanstående citat:  

Ibland tänker jag att de förväntar sig att ha en mamma som har allt under kontroll, skapar en 
trygghetskänsla i hemmet, hinner med allt och alla, och samtidigt sprider glädje runt om kring sig. 
Likaså med min man. Men jag vet inte riktigt om det är jag som förväntar mig det av mig själv eller 
de. Men jag tänker på det varje gång jag blir ifrågasatt om varför jag är irriterad eller på dåligt humör. 
(Rosa).  
 

Tilda verkar också medveten om vad som förväntas av henne i rollen som förälder. Tilda 

beskriver: 

Jag tror att mina barn förväntar sig att jag ska finnas där, att jag ska följa med, att jag stöttar och 
hjälper de i sådana grejer de vill pröva. […] Sen tror jag att de förväntar sig att mamma är där när de 
är ledsna eller så. Och det tycker jag är bra, att man ska stötta och så. Sen förväntar de sig att jag 
kommer med idéer. (Tilda)  

 

Förväntningarna våra intervjupersoner uttrycker leder till att de förhåller sig till vissa 

känsloregler som styr och bestämmer över deras agerande i en viss situation och i ett visst 

sammanhang. Enligt Hochschild är det känsloreglerna som styr över det emotionella arbetet. 

Genom att fastställa en känsla av skyldighet hos individen styrs sedan det emotionella agerandet 

i en viss situation, vilket kan illustreras med följande citat från Hanna: 

Jag vill inte att vi ska framgå som dåliga föräldrar. Jag bryr mig om att saker och ting ska bli gjorda 
så att familjen inte får konsekvenser. Även om jag inte vill göra saker så gör jag det ändå, för det kan 
bli konsekvenser och det orkar jag inte med. (Hanna) 

 

Samtliga informanter har uttryckt en önskan om att deras partner och barn får en bättre 

uppfattning över det emotionella arbetet som de utför i hemmet. Många gånger handlar det om 

ett initiativtagande eller ett annat mentalt arbete som ligger bakom det praktiska hushållsarbetet 

och barnomvårdnaden. På frågan om hon känner sig tillfredsställd med den aktuella 

arbetsfördelningen i hemmet svarade Molly följande: 

Utifrån mitt perspektiv så skulle jag önska att han ser mer. Att han ser vad som behöver göras. Det 
skulle jag vilja ändra på. Jag kan tänka mig att han upplever att jag är tjatig, och jag tjatar mycket om 
de här sakerna. Han tycker nog att jag är tjatig medan jag tycker att han är konstig som inte ser det. 
(Molly) 

 

Likt Mollys resonemang ovan uttrycker både Alma och Elin en önskan om att deras partner 

hade tagit mer initiativ i hemmet. Även Frida önskar att hennes man hade förstått vad som är 

viktigt för henne. Vidare uttrycker Frida att hon förväntar sig av sin man det som hon själv gör. 
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Enligt Hochschild blir vi ständigt påminda om känsloreglernas existens genom att exempelvis 

tolka hur andra människor reagerar på vårt känslomässiga framträdande eller när vi blir 

tillfrågade att redogöra hur vi känner eller varför vi känner så i en viss situation (Dahlgren & 

Starrin 2004). Exempelvis tar Hanna upp rådande normer i samhället som påverkar individens 

föreställningar samt beteende och därigenom utgör känsloregler. Hanna uttrycker: 

För honom var det självklart att jag ska vara hemma med barnet, men samtidigt så var det han som 
tog de flesta nätterna när dottern var liten. I praktiken har han visat det motsatta. Undermedvetet har 
han tagit på hur samhället ser på manligt och kvinnligt. Vi blir styrda av olika saker att det ska vara 
på ett visst sätt. Men det är lika mycket jobb för oss båda när det gäller hemmet och barnet. (Hanna) 

 

Även tidigare forskning visar att genusskapandet har en tydlig koppling till det emotionella 

arbetet som utförs i hemmet. Genusforskare Yvonne Hirdman menar att genus handlar både om 

det synliga och det osynliga, om människor och kön, om manligt och kvinnligt samt alla de 

föreställningar, myter och mönster som bildas kring detta par (Hirdman 2003).  

Vårt empiriska material visar att kvinnors förmåga att förhålla sig till olika känsloregler gynnar 

deras partner. I Hochschilds mening är det känsloreglerna som utgör parternas skyldigheter 

gällande hänsyn och respekt. Majoriteten av våra intervjupersoner ger uttryck för ett missnöje 

i förhållande till det osynliga arbetet som ligger bakom en välfungerande familjedynamik. 

Genom att förhålla sig till vissa känsloregler kan kvinnor sänka sina förväntningar och 

därigenom aktivt upprätthålla den rådande obalansen. Alma beskriver: 

Jag planerar, bjuder in, tänker ut mat och dryck, då vi har en stor släkt, och fixar. Typ så. Men min 
man hjälper ju till och gör de uppgifterna han blir tilldelad faktiskt. (Alma) 

 

Vidare beskriver Frida att hennes man hjälper till utan pust och stön, vilket hon tycker är skönt. 

Samtidigt tycker Frida att planeringen är jobbig. Att hennes man inte tänker tidigare och 

planerar för exempelvis middagen. Sally berättar att hennes man hjälper till med de sysslorna 

som hon inte tycker om att utföra. Även Hanna uttrycker att hennes partner hjälper till genom 

att han tar deras dotter på aktiviteter och genom att laga mat. Våra informanter ger uttryck för 

sin belåtenhet att deras partner ”hjälper till” trots att de tidigare uttryckte ett missnöje avseende 

det emotionella arbetets fördelning i hemmet. Genom ett ömsesidigt givande och tagande sker 

ett socialt utbyte av känslor i Hochschilds mening. Detta kan illustreras med följande uttalande: 

Det är inte så att han inte hjälper till. Visst hjälper han till, om jag glömmer köpa något så kan han 
åka in flera gånger och handla. (Sally) 
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När vi känner något eller låtsas känna något gör vi det sällan ensamma utan detta sker genom 

ett socialt utbyte av känslor, där känsloregler utgör grunden för utbytet. Hochschild skiljer på 

rakt utbyte och improviserat utbyte. Rakt utbyte uppstår när individer använder sig av uppsatta 

regler för hur de bör agera i en specifik situation eller sammanhang. Rakt utbyte kopplas till 

individens förpliktelse att observera de reglerna som leder till ett respektmässigt givande och 

tagande. I ett sammanhang där männen hjälper till medan kvinnor sätter ett värde på det sker 

ett socialt utbyte av känslor. Rakt utbyte synliggörs i informanternas sätt att lyfta fram och 

belysa att deras partner faktiskt hjälper till. Därigenom signalerar kvinnorna i vår studie en 

tacksamhet för männens delaktighet i förhållande till hemmet och familjen medan denna 

tacksamhet återbetalas genom att männen fortsätter att hjälpa till.  

Utifrån frågor kring de vuxnas födelsedagsfirande samt uppvaktning på morsdag och farsdag 

framkommer det att kvinnorna i vår studie är mer benägna att uppvakta sina partners än vad 

männen är. Hanna anstränger sig gärna och ämnar överraska sin partner för att visa sin 

uppskattning. Hon beskriver att hon går all in på hans födelsedag. Likt Hanna beskriver även 

Alma, Tilda, Sally och Elin att de visar uppskattning till sina partners genom att uppvakta på 

födelsedagen eller på farsdag. Detta bekräftar vår tidigare tolkning av socialt utbyte av känslor. 

Vidare berättar våra intervjupersoner att deras män uppskattar och visar tacksamhet för 

uppvaktningen. Samtidigt visar vårt empiriska material att kvinnornas födelsedag eller morsdag 

inte uppmärksammas på samma sätt. Flera informanter berättar att de blir emotionellt påverkade 

när de inte blir uppvaktade. Sally beskriver att hennes barn ibland kan glömma morsdag 

eftersom deras pappa är lite slarvig. Hanna blir ledsen när hennes födelsedag glöms bort eller 

när hon får vissna blommor i present. Clara beskriver att hon nyligen fyllde 45 och förväntade 

sig någon sorts uppvaktning på morgonen. Istället fick Clara fixa sin egen frukost för att sedan 

ge uttryck för sin besvikelse. I sin tur berättar Rosa om hennes förväntningar: 

Jag tjatar varje år och förklarar att jag är besviken men han kan inte förstå. Senast skämtade han och 
frågade om jag vill göra en stor fest som Bindefeldt. Han kallade mig för fru Bindefeldt i några dagar, 
eftersom Bindefeldt hade en jättefest när han fyllde år. (Rosa)    

 

Informanternas berättelser tyder på att männen har en viss kännedom om deras förväntningar, 

dock väljer de att skämta bort det eller bortprioriterar kvinnornas önskemål. I Hochschilds 

mening blir detta ett sammanhang där det sociala utbytet av känslor skildras av ett improviserat 

utbyte. Hochschild förklarar att ett improviserat utbyte innebär att individer är medvetna om de 

rådande känslomässiga reglerna men väljer istället att ifrågasätta dessa, alternativt använder 

dem med ironi eller humor (Hochschild 2012).  
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6.5 Projektledarrollen inom den egna familjen  

Utifrån vårt empiriska material framkommer det att samtliga informanter upplever att de antar 

en viss projektledarroll i hemmet. Rollen ger uttryck åt behovet av att bland annat bestämma 

vilken mat som ska lagas, skriva inköpslista och handla, samt planera kring hur hushållsarbetet 

ska utföras (Hagqvist 2016). I denna roll kan också ingå att tilldela mannen uppgifter att göra, 

exempelvis att planera inför middagen eller be sin partner gå till affären och handla. Detta kan 

illustreras med följande citat från Elin: 

Det är jag som skriver matlista. […] Jag har koll på det som behövs hemma och tar fram på 
morgonen, förbereder inför kvällen. […] Det är jag som skickar ut inbjudan till barnkalas och handlar 
det som ska handlas. Det är jag som ordnar med presenter och städar. Sen är våra barn så pass små att 
när den ena gör något så är den andra oftast med barnen. Oftast blir det så att han får ta barnen. (Elin)  

 

Likt Elin beskriver även Rosa att hon behöver skriva en inköpslista om hennes partner ska 

handla eftersom han inte har koll på vad som saknas i hemmet. Sally berättar att hennes man 

handlar det hon säger till honom. Alma förklarar att hennes make är den som handlar oftast, 

dock aldrig utan att bli tillsagd. Vidare uppger Frida och Elin att de har ett huvudansvar för 

både hushållsarbete och matinköp, men att deras män hjälper till. Huvudansvaret för 

hushållsarbetet samt planeringen för hur arbetet ska utföras tolkas som en del av 

projektledarrollen. Detta ingår i det osynliga och omhändertagande arbetet vilket betraktas som 

emotionellt arbete (Daniels 1987).  

Kvinnorna i vår studie anser sig inneha ett huvudansvar för det mentala arbetet i hemmet vilket 

innebär att de tar initiativ och också påminner sina partners när sysslor behöver göras. När våra 

intervjupersoner talar om sina ansvarsroller berättar de att deras män är sämre på att se behovet 

av hushållsarbete, men också att männen glömmer att utföra viktiga sysslor om de inte blir 

påminda (Roman & Peterson 2011). Exempelvis beskriver Tilda att hon behöver påminna sin 

man att ta disken eller hänga upp tvätten eftersom han behöver hjälp ”att se” när det är stökigt. 

I likhet med Tilda förklarar Molly att hennes sambo inte ser när huset behöver städas. Vidare 

anser Molly att hennes man inte gör några hushållssysslor utan att hon ber honom. Elin anser 

att hennes man steppar upp när hon påminner honom, men sedan får hon påminna honom igen. 

Sally beskriver sitt initiativtagande genom att uttrycka: 

Det är inte så att han kommer på att göra saker. Det är alltid jag som tar initiativet. Det är ju jag som 
ser att det behövs städas och tvättas, men han hjälper till. (Sally)  
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Hanna uttrycker liknande erfarenheter som kan illustreras i följande citat: 

Han lagar mat, men jag måste se till att det finns råvaror. Han tvättar men jag måste se till att det 
finns en tid bokad och påminna honom om tiden. För honom kan de likagärna gå tre veckor mellan 
tvätt. Så jag måste finnas där och påminna och då sköter han det. (Hanna)    

 

Samtliga informanter uppger att de har en övergripande kännedom kring barnens behov och 

skolgång samt att de planerar flitigt kring familjens vardag. Frida uttrycker att det är hon som 

har koll på blöjor samt extrakläder till förskolan och insikt om vad barnen behöver. Tilda sköter 

all kontakt med skolan och har också koll på vad barnen behöver. Molly beskriver att det är hon 

som har koll på barnens läxor. Bella är den som håller koll på dagisväskan och vet vilka dagar 

förskolan har stängt. Hanna och Alma tar hand om kontakten med förskolan, respektive skolan. 

Elin menar att hon och hennes partner hjälps åt när det gäller barnen förutom när barnen ska ha 

utvecklingssamtal, det behöver Elin påminna honom om. Vidare påpekar samtliga informanter 

att det är de som ansvarar för klädinköpen till barnen. De beskriver sig veta barnens storlekar 

och behov utifrån årstid samt förklarar att männen har svårt att komma ihåg kläd- och 

skostorlekar samt uppfatta vad barnen behöver. Dessa uppgifter utgör ett osynligt och mentalt 

arbete som kvinnor utför för att hålla sina nära och kära bekväma (Hartley 2018). 

Fortsättningsvis beskriver samtliga informanter med barn i skolåldern att barnens gympapåsar 

är deras ansvarsområde. Informanter med äldre barn påminner barnen om gympapåsen. Tilda 

berättar:  

Det är jag som har koll på när de har gympa eller när de har bad. Så jag säger ju till och påminner 
barnen. Risken är att påsen inte kommer med om jag inte hade gjort det. (Tilda)   

 

Genom att utforma rutiner, identifiera behov, definiera omfattningen av arbetsuppgifter och 

värdera resultatet av ett arbete betonas rollen som projektledare (Haavind 1987). Det är en roll 

som tillåter innehavarens vilja och önskningar att bli gällande och kan därför uppfattas som en 

maktposition. Hanna beskriver att det är skönt att få bestämma medan Frida uppger att hon vill 

ha koll i hemmet. Frida förbereder och planerar medan hennes man utför uppgifterna. Även 

Alma uttrycker något liknande: 

Jag styr upp det och min man gör som han blir tillsagd. […]  
Att bestämma är liksom min grej. Rätt skönt att ha någon som hänger på. (Alma) 

 

Ur informanternas berättelser kan vi tolka att kvinnorna i vår studie utövar en viss kontroll kring 

hur ansvaret fördelas i hemmet och på vilket sätt arbetet utförs. Genom projektledarrollen 
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uppfylls intervjupersonernas viljor samt önskningar vilket leder till en maktposition i familjen. 

Elin beskriver:   

Jag tycker om att ha kontroll. […] Annars hade jag behövt ta barnen och han hade behövt fixa. Och 
då hade jag tappat kontrollen där och kanske känt att det inte blir så bra, det blev inte som jag tänkt 
mig. (Elin) 

 

Fortsättningsvis uppger merparten av våra intervjupersoner att de trivs med inflytandet som 

projektledarrollen medför och påstår sig vara nöjda med sina hemförhållanden. Emellertid anser 

kvinnorna i vår studie att de tar ett mentalt planeringsansvar för sina familjer, något de upplever 

att det är i stort sätt deras ansvar. Detta kan illustreras med följande citat från Hanna: 

Jag planerar allt från semester till annat. Alla idéer kommer från mig och han hänger gärna med. […] 
det är jag som går till dotterns utvecklingssamtal, det är jag som tar alla samtal från banken, 
försäkringar och allt. […] Jag tar på mig allt. Det har blivit omedvetet.  Vi har aldrig bestämt det, det 
bara blev så. Som en oskriven outtalad regel. (Hanna) 

 

Intervjupersonernas utsagor kring det mentala planeringsansvaret för sina familjer kan 

analyseras såväl utifrån Daniels teoretiska ramverk som ur ett genusperspektiv. I Daniels 

mening är det emotionella arbetet i hemmet ett osynligt och omhändertagande arbete som i en 

historisk dimension anses falla naturligt för kvinnor. När det emotionella arbetet inte 

uppmärksammas som ett arbete som kräver ansträngning leder det till att kvinnor vaggas in i 

en föreställning att det är något givet för dem. Därigenom blir kvinnor mer benägna att utföra 

det emotionella arbetet eftersom de själva inte ser det som en ansträngning. Daniels menar att 

en förändring kan uppnås endast genom att bekräfta och validera arbetet som inkluderar även 

det mentala och osynliga arbetet i hemmet (Daniels 1987). Utifrån ett genusperspektiv blir då 

följden att kvinnor själva reproducerar och upprätthåller det osynliga arbetet i hemmet genom 

att forma sina barn utifrån familjens normer och har således en betydande roll i att 

projektledarrollen förs vidare mellan generationer (Hirdman 2003).   

7 Slutsatser  
 

Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur tio kvinnor som lever i 

parrelationer upplever den osynliga och mentala arbetsfördelningen i hemmet. Genom att lägga 

fokus på deras känslor samt emotioner ville vi undersöka hur det emotionella arbetet gestaltas 

och fördelas i hemmet. Vi ville även undersöka i vilken utsträckning kvinnor upplever att de 

projektleder sina familjer och vilka känslor som är vanligt förekommande i förhållande till deras 
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ansvarstagande avseende hemmet och familjen. För att kunna förverkliga studiens syfte ställdes 

fyra frågeställningar som nedan besvaras var för sig.   

 

Vilka emotioner upplever kvinnor i samband med arbetsfördelningen i hemmet? 

Studiens resultat visar att kvinnor upplever många olika emotioner i förhållande till 

arbetsfördelningen i hemmet. Wettergren menar att den sociologiska definitionen av emotioner 

innebär alla intryck och upplevelser som individen kommunicerar utåt (Wettergren 2013). Ur 

informanternas utsagor har det framkommit att samtliga är medvetna om vilka emotioner de 

upplever och kommunicerar till sina familjemedlemmar. Genom att förmedla emotionerna som 

upplevs i förhållande till ansvars- och arbetsfördelningen i hemmet kan kvinnorna i vår studie 

förvänta sig ett önskvärt agerande från sina partners och därigenom minska sin arbetsbelastning 

i hemmet. I analysen av vårt empiriska material har vi kunnat identifiera positiva och negativa 

emotioner. Under kategorin negativa emotioner har vi placerat alla de uttryck och upplevelser 

som ligger till grund för eventuella diskussioner eller konflikter mellan partners. Några av de 

uttryck som förekommer genomgående i intervjuerna och faller under kategorin negativa 

emotioner är: förbannad, irriterad, frustrerad, upprörd och trött. Under kategorin positiva 

emotioner har vi placerat alla de uttryck som tyder på att informanterna känner sig 

tillfredsställda i samband med ansvars- och arbetsfördelningen i hemmet. Några av de uttryck 

som förekommer i intervjuerna och faller under kategorin positiva emotioner är: glad, nöjd, 

känns bra samt känns ok. Enligt Wettergren är emotioner både en orsak och ett föremål för 

sociala handlingar (ibid.). Positiva emotioner kan därför tolkas som en känslomässig kraft som 

gör att kvinnorna i vår studie fortsätter med den aktuella arbetsbelastningen avseende hemmet 

och familjen. De större andel negativa emotionerna i förhållande till de positiva tyder på att 

kvinnorna upplever en stor påfrestning i relation till arbetsbelastningen i hemmet och söker 

efter en förändring.  

 

Hur förhåller sig kvinnor till det emotionella arbetet i hemmet? 

Vårt empiriska material visar att kvinnor oftare avstår från förvärvsarbete än män. Majoriteten 

av våra informanter har varit föräldralediga i större omfattning eftersom männen valde att 

stanna hemma med barnet antingen under de första tio dagarna efter födelsen eller i samband 

med semester. Därigenom kan vi se att kvinnorna i vår studie anpassar sina karriärer och sina 

sociala behov till familjens fördel, vilket betraktas som en form av emotionellt arbete. Enligt 

Hochschild innebär det emotionella arbetet att individer hanterar sina känslor på ett sätt som 
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anses vara lämpligt för organisationen individen ingår i och för det givna sammanhanget som 

individen befinner sig i (Hochschild 2012).  

Flertalet av våra informanter har uttryckt att de känner sig nöjda över den aktuella ansvars- och 

arbetsfördelningen i hemmet. Genom att intala sig själva att det känns bra fortsätter kvinnorna 

att utföra det nödvändiga hushållsarbetet samt känner sig tillfredsställda med att ha kontroll 

över att arbetet blir gjort, vilket i Hochschilds mening kallas för djupt emotionellt agerande. 

Fortsättningsvis tyder informanternas utsagor på att kvinnor inte alltid visar negativa emotioner 

och istället fortsätter utföra arbetet eftersom det anses vara bäst för familjen. Därigenom 

signaleras att de är tillfredsställda med både det emotionella och det praktiska ansvaret i 

hemmet, vilket Hochschilds definierar som ytligt emotionellt agerande. Trots att många 

informanter har någon gång valt att prioritera bort sina karriärer och sina sociala behov till 

fördel för familjen är de skickliga på att omvandla detta till en viktig resurs. Det investerade 

emotionella arbetet bidrog till att kvinnorna i vår studie fått bättre kontakt med sina barn och 

känner sig nöjda över att ha kontroll i hemmet. Genom det emotionella arbetet producerar 

intervjupersonerna sitt eget emotionella kapital som leder till att kvinnorna får en emotionellt 

överordnad roll i hemmet. Med emotionellt kapital betraktar vi alla osynliga resurser såsom 

relationen med barnen eller kontroll i hemmet. En annan tydlig bild av kvinnors förhållning till 

det emotionella arbetet i hemmet avspeglas i informanternas inställning till jämställdheten i 

hemmet. Resultaten visar att intervjupersonerna strävar efter en jämställd fördelning av det 

emotionella arbetet i hemmet.  

 

Vilka känsloregler är vanligt förekommande inom familjen och hur framställs socialt 

känsloutbyte utifrån ett genusperspektiv?  

Enligt Hochschild styrs det emotionella arbetet av känsloregler. Genom att fastställa en känsla 

av skyldighet hos individen styrs sedan det emotionella agerandet i en viss situation 

(Hochschild 2012). Resultatet visar att kvinnorna i vår studie dagligen möts av olika situationer 

där de måste förhålla sig till olika känsloregler i förhållande till hemmet och familjen. 

Informanternas relation till sina partners och till barnen karakteriseras av att kvinnorna oftast 

agerar utifrån rollen som partner eller förälder. Detta medför att intervjupersonerna upplever 

att det finns en del förväntningar gällande hur de ska bemöta sina familjemedlemmar. 

Kvinnornas förmåga att förhålla sig till olika känsloregler gynnar deras partner. Genom att 

förhålla sig till vissa känsloregler tenderar kvinnor att sänka sina egna förväntningar och 

därigenom aktivt upprätthålla den rådande obalansen. Majoriteten av våra informanter har 
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utryckt sitt gillande med att deras partner hjälper till, trots ett generellt missnöje avseende det 

emotionella arbetet i hemmet, vilket betraktas som socialt utbyte av känslor. Hochschild menar 

att när vi känner något eller låtsas känna något gör vi det sällan ensamma utan detta sker genom 

ett socialt utbyte av känslor där känsloregler utgör grunden för utbytet. Därigenom skiljer sig 

rakt utbyte och improviserat utbyte av känslor. Rakt utbyte synliggörs i informanternas sätt att 

lyfta fram att deras partner faktiskt hjälper till medan ett improviserat utbyte framkommer av 

männens agerande när de skämtar bort eller ignorerar kvinnornas önskan om att bli uppvaktade 

på födelsedagen och på morsdag.  

 

Vad kännetecknar projektledarrollen inom den egna familjen?   

Projektledarrollen inom den egna familjen kännetecknas av behovet av att bland annat 

bestämma vilken mat som ska lagas, skriva inköpslista, handla, samt planera kring hur 

hushållsarbetet ska utföras (Hagqvist 2016). I denna roll kan också ingå att tilldela mannen 

uppgifter att göra, exempelvis att be sin partner gå till affären och handla. Våra informanter 

beskriver att de har ett huvudansvar för både hushållsarbete och matinköp. Även om deras män 

handlar och lagar maten behöver kvinnorna planera inför måltiderna och skriva inköpslista. 

Vidare behöver informanterna ta initiativ och påminna männen när sysslor behöver göras.  

När våra intervjupersoner talar om sina ansvarsroller berättar de att deras män är sämre på att 

se behovet av hushållsarbete, men också att männen glömmer att utföra viktiga sysslor om de 

inte blir påminda. Huvudansvaret för hushållsarbetet samt planeringen för hur arbetet ska 

utföras tolkas som en del av projektledarrollen. Vidare uppger majoriteten av våra 

intervjupersoner att de har en övergripande bild om barnens behov och skolgång samt att de 

planerar flitigt kring familjens vardag. Kvinnorna i vår studie tar ansvar för blöjor och 

extrakläder till dagis, läxor och gympapåsar till skolan, går på utvecklingssamtal samt för dialog 

med skolan. Samtliga informanter påpekar att de ansvarar för klädinköp till barnen. Dessa 

uppgifter utgör ett osynligt och mentalt arbete som kvinnor utför för att hålla sina nära och kära 

bekväma, samt betonar rollen som projektledare inom den egna familjen (Daniels 1987). Vidare 

utformar intervjupersonerna rutiner, identifierar behov och definierar omfattningen av 

arbetsuppgifter i sina hem. Genom denna roll blir deras viljor och önskningar gällande, vilket 

kvinnorna i studien upplever som positivt och uppger sig vara nöjda över (Haavind 1987). 

Emellertid anser samtliga intervjupersoner att de tar ett mentalt planeringsansvar för familjen 

och upplever att planeringsansvaret är i stort sätt deras ansvar.  
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8 Diskussion och vidare forskning 
 

Som avslutning till uppsatsen kommer vi nu att reflektera kring resultaten samt ge förslag på 

vidare studier.  

Vår studie ämnade undersöka hur det emotionella arbetet gestaltas och fördelas i hemmet. 

Studiens empiriska material analyserades utifrån emotionssociologiska teorier och begrepp 

med utgångspunkt i Hochschilds teori om emotionellt arbete samt Daniels definition av osynligt 

arbete. Emotionssociologiska avtryck syns även i vårt sätt att identifiera och redogöra för olika 

emotioner som våra informanter uttryckte i förhållande till det emotionella arbetet i hemmet. 

Från början hade vi för avsikt att undersöka i vilken utsträckning är känsloutbytet mellan 

människor i en stabil relation jämlikt. Enligt Hochschild uppstår det rubbningar när ena parten 

i relationen uppnår en högre status än den andra. Detta resulterar i att personen med den lägre 

statusnivån förväntas anstränga sig mer för relationen, medan den andra personen använder sig 

av sin högre status som ett medel för att göra anspråk på belöningar inklusive känslomässiga 

belöningar (Hochschild 2012). I analysen av vårt empiriska material kunde vi hitta stöd för 

denna tanke, men eftersom vår undersökning är begränsad till att enbart intervjua kvinnor 

saknar vi en mera helhetsbild av ansvarsfördelningen i parrelationen. Vår studie avgränsades 

till heterosexuella parrelationer och det empiriska materialet bygger på semistrukturerade 

intervjuer med kvinnliga informanter. Följaktligen åskådliggörs kvinnors upplevelser och 

känslor i förhållande till det emotionella arbetet i hemmet. Ett förslag på vidare forskning är att 

lägga fokus på heteronormativitet och belysa både män och kvinnors upplevelser i förhållande 

till ansvarsfördelningen i hemmet. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur 

det emotionella arbetet gestaltas och fördelas i samkönade parrelationer för att ta reda på vilka 

skillnader som eventuellt finns. 

Hochschilds teori brukar främst tillämpas i studier som behandlar emotionellt arbete i 

förhållande till arbetsplatsen. Genom att utöva analogiskt tänkande valde vi att betrakta familjen 

som en organisation som liknar en arbetsplats där kvinnor och män har osynliga men bestämda 

ansvarsområden. Därigenom kunde vi tillämpa Hochschilds teori om emotionellt arbete i 

förhållande till det osynliga arbetet som sker i hemmet. Vidare genom att analysera och tolka 

informanternas utsagor kring deras emotionella arbete i hemmet kunde vi komma fram till en 

egen definition för begreppet emotionellt kapital. I vår mening innefattar begreppet emotionellt 

kapital alla de osynliga resurser som kvinnorna producerar genom sitt emotionella arbete såsom 

relationen med barnen eller kontrollen i hemmet. 
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Vår undersökning är av mindre omfattning som gör att resultatet blir mindre generaliserbart. 

Emellertid, i vårt empiriska material ser vi indikationer på ett mönster i och med att kvinnorna 

uttryckte sin belåtenhet kring deras partners bidrag i hemmet genom frasen ”han hjälper ju till”. 

Denna fras var återkommande under samtliga intervjutillfällen och användes flitigt av våra 

intervjupersoner som ett sätt att berömma männens insatser gällande hemmet och familjen. 

Vidare upptäckte vi att förutom en jämn arbetsfördelning i hemmet efterfrågar kvinnorna i vår 

studie en jämn fördelning av det emotionella arbetet också.  

Avslutningsvis visar vårt empiriska material att sedan SIFO-undersökningen år 2017 har det 

inte blivit vanligare att män packar barnens gympapåsar, vilket klargör att barnens gympapåsar 

fortfarande är mammas ”jävla ansvarsområde” år 2019.    
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Bilaga  

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor / jämställdhet  

• Kan du börja med att berätta lite om dig själv? (ålder, utbildning, boende och 

familjeförhållande / barn) 

• Hur länge har du och din partner varit tillsammans? 

• I vilken omfattning arbetar du?  

• Arbetar din partner? I vilken omfattning? 

• Kan du berätta hur ni har resonerat kring föräldraledighet? Hur delade ni på dagarna?   

• Kan du beskriva vad jämställdhet är för dig? 

• Hur upplever du din relation och din familj i termer av jämställdhet? 
 

Ansvarsområden / ansvarsfördelning i hemmet  

• Hur upplever du att ni delar på hushållsarbetet? (städ / disk / tvätt)  

• Undrar samma sak, hur upplever du att ni delar på ansvaret kring exempelvis 

matinköp och ekonomi? (matlista / räkningar) 

• Hur påbörjas en viss hushållssyssla? Exempelvis när det är dags att städa, vem 

initierar städningen? Likaså när det är dags att byta sängkläder…?  

• Har ni en tydlig ansvarsfördelning i hemmet? (ex. vem gör vad - snickrar, byter däck, 

klipper gräs, skottar snö, putsar fönster) 

• Hur har ni resonerat ni kring denna uppdelning? 

• Är ni båda tillfredsställda med denna uppdelning eller skulle ni önska förändra något? 
 

Barn / familjeliv / osynliga arbetsuppgifter / känslor 

• Hur ser uppdelningen av omsorg rörande barnet / barnen ut? (nattar, badar, läxor, 

vardagsrutiner) 

• Vem packar barnets gympapåse? (skolbarn) / Vem ansvarar för extrakläder till dagis?  

• Upplever du att det fungerar bra eller skulle du vilja ändra på något? 
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• Hur gör ni med klädinköp till barnet? Hur resonerar ni kring större inköp till barnet? 

(barnvagn, möbler, dator eller spel) 

• Berätta hur fördelar ni vård av sjukt barn?  

• Kan du berätta hur ni resonerar kring barnets fritidsaktiviteter? (vem kör / planerar) 

• Kan du berätta hur ni brukar planera inför semestern? (vem packar resväskan…) 

• Hur gör ni när ni inväntar middagsgäster / vänner (planering kring mat och dryck, vem 

bjuder in vännerna) 

• Berätta om hur ni gör när barnet ska firas? (gäster / barnkalas / lekar / tårta / presenter) 

• Vad upplever du för känslor när du ordnar (allt) detta?  

• Kan du prata med din partner om detta? 

• Hur ser de vuxnas födelsedagsfirande ut i er familj?  

• Kan du beskriva hu ni firar morsdag och farsdag? 
 

Emotionellt arbete / känslor  

• Vad upplever du att din familj förväntar sig av dig? Vad är det för mamma barnen 

förväntar sig? (glad, ställer upp, fixar, ordnar…)  

• På samma sätt vad förväntas av dig som partner?  

• Känner du att du tar ett mentalt planeringsansvar för din familj? (har koll på vad som 

behöver köpas hem, bestämmer vilken mat ska lagas, när barnen ska klippas osv.)  

• Upplever du att det är i stort sätt ditt ansvar? 

• Hur känner du kring ansvarsfördelningen i ditt hem efter att du har besvarat mina 

frågor? (Observera / jämför med tidigare svar) 

• Upplever du att fördelningen har förändrats genom åren? Om man tänker innan och 

efter ni fick barn… 

• Vad har du för känslor kring detta? Känner du dig nöjd med din arbetsbelastning? 

• Har du hört talas om emotionellt arbete eller känslomässigt arbete? Kan du berätta vad 

du tänker när du hör dessa begrepp? Vad skulle du koppla dem till? 
 

Avslutningsfrågor 

• Har du några andra synpunkter eller funderingar som du vill ta upp innan vi avslutar 

intervjun?  

• Är det okej att kontakta dig igen om det är något svar som är oklart? 


