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Abstract 

Syftet med studien var att beskriva hur småbarnsföräldrar upplever sin möjlighet att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv för att få en uppfattning om hur jämställdheten 

ser ut i praktiken i dessa parrelationer. Studien är därmed avsedd att jämföra männens 

och kvinnornas upplevelser av denna kombination och undersöka om det finns några 

likheter och skillnader mellan könens upplevelser. Studien består av enskilda 

kvalitativa personintervjuer med tre par. Resultaten analyserades utifrån 

handlingsteori, rollteori och Hirdmans begrepp genussystem och genuskontrakt. 

Resultatet visar att trots att samtliga i studien arbetar heltid, råder en ojämställd 

arbetsfördelning mellan paren i hemmet. Kvinnan förväntas i större utsträckning att ta 

hand om familj och hushållsarbete även om hon arbetar lika mycket som mannen. 

Andra skillnader mellan könen var att kvinnorna upplevde en otillräcklighet i både 

arbetsliv och familjeliv som inte nämndes av männen samt att kvinnorna i större 

utsträckning än sina män hade anpassat sitt arbete efter familjelivet. Det visade sig 

också att toleransen för föräldraskapet generellt var lägre på männens arbetsplatser. 
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1  Inledning   
Genom olika politiska förändringar har staten försökt att påverka föräldrar att leva mer 

jämställt. De förändringar som har skett genom välfärdsstatens framväxt under 1960-talet och 

framåt ser således inte ut att stämma överens med hur det ser ut i praktiken (Bäck- Wiklund & 

Bergsten, 1997, s. 25). Kvinnors orientering mot arbetslivet ökar samtidigt som männens 

orientering leder dem mot familjelivet. Parallellt med detta lever traditionella mönster ännu 

kvar som visar sig gällande i ansvarsfördelningen i hemmet, där kvinnan utför mer 

hushållsarbete och omsorg om barnen än mannen (Nordenmark, 2004, s.197f). Fortfarande 

råder en ojämlik ansvarsfördelning mellan könen i arbetslivet och i familjelivet. Olikheterna 

mellan könen i arbetslivet är till exempel att en majoritet av dem som arbetar heltid är män 

och de flesta som arbetar deltid är kvinnor. Denna skillnad är speciellt märkbar bland 

småbarnsföräldrar (Ibid., s. 185f ). Ingen forskning har emellertid enbart riktats mot att både 

mannen och kvinnan arbetar heltid. Jag anser att det är högaktuellt då det skulle kunna 

beskriva ett jämställt förhållande mellan man och kvinna. Det intressanta är hur män och 

kvinnor upplever sin möjlighet att kombinera heltidsarbete och familjeliv för att se hur 

jämställdheten ser ut i praktiken.  

 

Skilsmässostatistiken är idag hög (Landgren-Möller, 1999) och jag tror att många föräldrar 

känner att de inte klarar av det höga tempo i vardagen som krävs av dem för att kombinera 

arbetsliv och familjeliv. Jag tror att kombinationen är svårare för småbarnsföräldrar då barnen 

behöver mer fasta rutiner och tillsyn när de är små. Jag tycker att det är viktigt att belysa den 

påfrestande situation som småbarnsföräldrar befinner sig i kombinationen heltidsarbete och 

familjeliv. Det är angeläget att politiska åtgärder och organisationer verkar för att 

kombinationen heltidsarbete och familjeliv ska fungera och inte kännas svår för barnfamiljer. 

Det är viktigt att barnfamiljer förmår att hålla ihop eftersom familjen är en central del för 

människans uppväxt. Familjen anser jag vara betydelsefull att studera som socionom eftersom 

det är här individen skapar sin grund, förvärvar värderingar och formar sin identitet som hon 

sedan bär med sig ut i livet. 

 

Jag tror även att kombinationen heltidsarbete och familjeliv har olika innebörd för män och 

kvinnor, där kvinnor och män förväntas anpassa sig olika till familjeliv och arbetsliv. Det 

hänger samman med värderingar och normer kring hur män och kvinnor förväntas vara i vårt 

samhälle.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att med kvalitativa intervjuer beskriva hur småbarnsföräldrar upplever 

sin möjlighet att kombinera heltidsarbete och familjeliv för att få en uppfattning om hur 

jämställdheten ser ut i praktiken i dessa parrelationer. Studien är därmed avsedd att jämföra 

männens och kvinnornas upplevelser av denna kombination och undersöka om det finns några 

likheter och skillnader mellan könens upplevelser.  

 

 

• Hur upplever männen och kvinnorna sina möjligheter att kombinera heltidsarbete och 

familjeliv?  

 

• Vad finns det för likheter och skillnader i könens beskrivningar ?   

 
 
 
1.2  Begreppsförklaringar 
 
 

Jämställdhet 

Jämställdhetsbegreppet definieras olika beroende på vilken utgångspunkt man har som 

forskare. Den definition som jag har valt är jämställdhetspolitikens mål i Sverige. ”Kvinnor 

och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att: ha ett arbete som ger 

ekonomiskt oberoende, vårda hem och barn samt delta i politiska, fackliga och andra 

aktiviteter i samhället” (Bekkengen, 2002, s.13). 

 

Arbetsliv 

Med arbetsliv avser jag det område där intervjupersonernas roller är att vara 

förvärvsarbetande. Med förvärvsarbete menas arbete för vilket man erhåller betalning. 

(Nationalencyklopedin, 1996). 

 
Familjeliv 

Med begreppet familjeliv avser jag intervjupersonernas roller som föräldrar samt hur tillvaron 

ser ut i familjen. Studien har genomförts i så kallade traditionella kärnfamiljer. Kärnfamilj 

definieras som ”man och kvinna förenade i äktenskap samt deras gemensamma barn. I dag 
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betraktas även familjer där makarna inte är gifta men har gemensamma barn som 

kärnfamiljer”. (Nationalencyklopedin, 1996). 

 

Hushållsarbete 

Begreppet hushållsarbete är svårt att definiera och mäta. Definitionen är hämtad från 

(Nordenmark, 2004, s.26), ”arbete som utförs i syfte att sköta hem och andra 

familjemedlemmar”. De sysslor som ofta räknas in här är rutinarbete som matlagning, 

handling, diskning, städning och tvättning.  

 

Välfärdsstat 

”Nationalstat som via socialpolitiken tar ansvar för medborgarnas välfärd, främst vad gäller 

hälsa, ekonomi, omsorg, utbildning och bostadsförhållanden” (Nationalencyklopedin, 1996). 

 

 

1.3 Disposition 
I denna rapport kommer jag först att presentera ett bakgrundskapitel. Här får du som läsare en 

bredare bild av mitt ämne. I kapitel tre går jag igenom tidigare forskning. De teoretiska 

perspektiven som jag ska använda mig av i analysen redovisas i kapitel fyra. Kapitel fem är 

mitt metodavsnitt där jag beskriver hur jag har gått tillväga i min forskningsprocess. I kapitel 

sex redovisas resultatet av mina kvalitativa intervjuer och därefter analyseras det i 

nästföljande kapitel. Rapporten avslutas med en slutdiskussion där resultat, metod och 

frågeställningar vävs samman till olika slutsatser. 
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2  Bakgrund 
Hur ser kombinationen arbetsliv och familjeliv ut i Sverige idag? Svaret på den frågan visar 

bland annat att det har blivit vanligare att svenska par, sammanboende och gifta, går skilda 

vägar. Från sekelskiftet fram till mitten av 1990-talet ökade antalet skilsmässor från cirka 400 

till cirka 22 000 per år (Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997, s.13). Enligt Landgren-Möller 

(1999) var antalet skilsmässor, 20106 stycken, år 2004. Risken för en separation är i barnets 

alla åldrar betydligt högre bland sambor än gifta. Redan det år då det första barnet föds har 7-

10 procent av föräldrarna gått skilda vägar. Under de följande fem åren separerar årligen 3-4 

procent av föräldraparen (Ibid., 1999).  

 

(Bäck- Wiklund & Bergsten (1997, s.14) menar att tvåförsörjarfamiljen är ett faktum i Sverige 

idag. I merparten av dagens svenska familjer förvärvsarbetar både mannen och kvinnan. 

Utifrån ett internationellt perspektiv är Sverige ett av de länder där män och kvinnor utgör lika 

stor andel av arbetskraften. I början av 2000-talet låg kvinnors och mäns arbetskraftstal runt 

80 % i Sverige, mäns något över och kvinnor något under (Nordenmark, 2004, s.185). 

Olikheterna mellan könen i arbetslivet är bland annat att en majoritet av dem som arbetar 

heltid är män och de flesta som arbetar deltid är kvinnor. Denna skillnad är speciellt märkbar 

bland småbarnsföräldrar (Ibid., s. 185f). I Sverige har föräldrar lagstadgad rätt att arbeta deltid 

tills det att yngsta barnet har fyllt 8 år (Westerlund, Lindblad, m.fl., 2005). 

 

2.1 Välfärdsstaten 
Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att under 1960-talet präglades den svenska välfärdsstaten 

av modernisering som gjorde att levnadsnivåerna höjdes. Den svenska industrin gick bra och 

arbetslösheten var låg. Följderna av detta blev bland annat att mellan 1960- 1980- talet 

försvann rent av den svenska hemmafrun och hon kom istället ut på arbetsmarknaden. Under 

denna tidsperiod var det till största delen gifta småbarnsmödrar som blev aktuella på 

arbetsmarknaden (Plantin, 2001, s.23f). 

 

Plantin (Ibid., s. 25) menar att kvinnornas ökade lönearbete skapade nya förutsättningar för 

föräldraskapet och familjelivet. Den ideologiska förändringen i vårt land handlar om en 

övergång från en traditionell familj med synen på fasta skillnader mellan könen till en 

jämställd familj där synen är att könen antas dela lika i allt. Genom välfärdsstatens framväxt 

blev den svenska politiken alltmer intresserad av frågor rörande jämställdhet mellan könen. 
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En utveckling av välfärdsstaten är att mycket av den privata sfären blev det offentligas ansvar. 

Barnomsorg är ett exempel där staten är med och delar ansvaret för omsorgen om barnen med 

föräldrarna (Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997, s.15ff).  
 

”Därmed riktas också statens intresse mot intimsfären och förhållandet mellan könen, som har 

blivit ett viktigt politiskt område och föremål för ett omfattande socialt förändringsprojekt med 

inriktning på jämställdhet mellan könen” . (Ibid., s.18) 

 

Det finns en rad olika politiska beslut och förändringar som har syftat till jämställdhet i 

familjelivet. Några av dessa förändringar är att barnbidraget höjdes 1974 i syfte att förbättra 

stödet till barnfamiljerna. Samma år ersattes moderskapspenningen med föräldrapenning. 

Förändringen ledde till att både modern och fadern har rätt att ta ut föräldraledighet. Under 

följande år utökades föräldraledigheten till tolv månader. De så kallade ”pappadagarna” 

infördes också. Det innebär att fadern får ta ut tio dagars ledighet i samband med barnets 

födelse. År 1994 infördes en så kallad ”pappamånad”, en månad som enbart får tas ut av 

fadern i samband med barnets födelse. Idag har pappamånaden utökats till två månader En 

annan förändring var att lagen som rörde särbeskattning av gifta makar ändrades. Den nya 

lagen innebär att makarna är skyldiga att försörja sig själva även om de är gifta (Ibid., s. 20 f). 

 

2.2 Hur ser jämställdheten ut i praktiken?  
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (Bekkengen, 2002, s.13). 

Många av de förändringar som har gjorts har varit inriktade på kvinnans liv utanför familjen i 

syfte att stärka hennes position ute på arbetsmarknaden och i politiken. Jämställdhetspolitiken 

har också utvecklats mot ökad individualitet (Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997, s.24ff). Bäck 

- Wiklund & Bergsten, (Ibid., s. 25) beskriver hur de olika politiska förändringarna har 

misslyckats vad gäller arbetsfördelningen mellan könen i hemmet. Kvinnan ses fortfarande 

som den som har det övergripande ansvaret för omsorgen om barnen.  
 

”Det som var tänkt som en omvälvande reform som skulle påverka arbetsdelningen mellan stat 

och familj och mellan man och kvinna har inneburit att omsorgen om barnen förblivit ett i 

huvudsak individuellt problem för kvinnan”. (Ibid., 1997, s.25) 
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För att undersöka vidare kring hur jämställdheten ser ut i praktiken idag kommer fokus nu att 

riktas mot vad tidigare forskning visar om hur småbarnsföräldrar upplever att kombinera 

heltidsarbete och familjeliv.  
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3  Tidigare forskning 
Min ambition av sökning av tidigare forskning har varit en inriktning på kombinationen 

heltidsarbete och familjeliv. Sökningen av tidigare forskning visar en bred bild med olika 

infallsvinklar på kombinationen arbetsliv och familjeliv. Det är forskningsresultat som bland 

annat utgår ifrån kvinnans roller, mäns föräldraskap, det moderna föräldraskapet och 

föräldraledighet. En gemensam nämnare för många av dessa studier är betydelsen av att leva 

jämställt i familjer i Sverige idag. Till största del har jag funnit kvalitativa studier om hur 

barnfamiljer upplever ansvarsfördelningen mellan arbetsliv och familj, där forskningen är 

inriktad på den ojämlika ansvarsfördelningen mellan könen. Internationell forskning kommer 

också att tas upp men mycket kortfattat, då mitt intresse ligger i att analysera svenska pars 

upplevelser av kombinationen. Sverige har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete jämfört 

med många andra länder och här ligger också mitt intresse, att se hur jämställt det är när både 

mannen och kvinnan arbetar heltid. 

 

Resultat från tidigare forskning presenteras under rubrikerna: det moderna föräldraskapet, 

svenska hushålls tidsanvändning, arbetsliv och familjeliv utifrån mannens perspektiv 

respektive kvinnans perspektiv, internationellt perspektiv och könssegregering i arbetslivet. 

Presentationen avslutas med en sammanfattning.  

 

3.1  Det moderna föräldraskapet 
Bäck –Wiklund & Bergsten (1997) har gjort en kvalitativ undersökning om det moderna 

föräldraskapet. Det centrala i deras forskning har varit att studera unga barnfamiljers 

upplevelse av sig själva och sin vardagsverklighet. Forskarna har följt ett trettiotal unga 

barnfamiljer under mer än två år. De män och kvinnor som deltog i studien var alla 

flerbarnsföräldrar och hade erfarenhet av att kombinera arbetsliv och familjeliv. Vid första 

intervjutillfället var det minsta barnet cirka 6 månader, vid andra intervjun var samma barn 

cirka 2 år. 

 

Resultatet visar att familjerna lever efter en traditionell könsuppdelning i fördelningen mellan 

arbetsliv och familjeliv. Skillnaden mellan könen visar att männen upplever att de har 

huvudansvaret för familjeekonomin medan kvinnorna upplever sig ha huvudansvaret för 

hushållsarbetet och över barnen. Resultatet visar också att kvinnorna ansvarar och sköter 

större delen av de vardagliga sysslorna som tvätt, matlagning och barnens omvårdnad. Detta 
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till skillnad från männen som mera har ansvaret för praktiska göromål i hemmet som till 

exempel reparationer av olika slag (Ibid., s.99 ff). En vanlig inställning bland männen är att 

”de befriar kvinnorna från lönearbetet”. Det innebär att de gärna ser att kvinnan arbetar deltid 

och får så mycket tid som möjligt till barnen. De flesta kvinnorna i studien säger att de skulle 

vilja arbeta deltid på grund av barnen. Kvinnorna upplever kombinationen arbetsliv och 

familjeliv som mer konfliktfylld än vad männen gör då de känner sig otillräckliga i båda 

sfärerna, framförallt i familjelivet. Kvinnan kan uppleva arbetet som utvecklande samtidigt 

som hon känner att hon borde spendera mera tid hemma med barnen. För männen tycks en 

annan ambivalens råda. De upplever att de borde ta mera ansvar för hem och barn, samtidigt 

som de känner att de har huvudansvaret för familjeekonomin (Ibid., s.129ff). 

 

Forskarna tolkar parens svar som att det skulle kunna vara påverkat av familjeekonomiska 

motiv. De har också en tolkning om att kvinnorna har svårt för att lämna över ansvaret för 

hushåll och barn till sina män. ”Resultaten visar att männen själva ställer sig och delvis också 

blir ställda utanför möjligheterna att ta mera av arbete med det direkta ansvaret om hem och 

barn” (Ibid., s.131).  Man kan också se det som att kvinnorna väljer bort arbetet för att de 

upplever familjelivet som mera betydelsefullt (Ibid., s.131). Deras resultat utgår främst ifrån 

begreppet ”livsplan”. Familjen är central för livsplanen. Det är inom familjen vi människor 

skapar mening i tillvaron och formar vår identitet. Utifrån detta behöver inte jämställdhet i 

hushållsarbetet för paren vara en exakt rättvis fördelning utan handlar snarare om att båda 

parter ska vara nöjda ( Ibid., s.93f). 

 

3.2  Svenska hushålls tidsanvändning 
Flood & Gråsjö (1997) har forskat kring svenska hushålls tidsanvändning. De har studerat hur 

tiden fördelas mellan arbete och fritid i parförhållanden med barn. De har jämfört år 1984 

med år 1993. 

 

Mellan tidsperioden 1984-1993 hade kvinnorna i genomsnitt ökat sin arbetstid medan 

männens arbetstid i stort sett var oförändrad. Resultatet blir ett annat då familjen har småbarn 

(0-3 år). År 1984 minskade kvinnorna med småbarn sin arbetstid med i genomsnitt sju timmar 

per vecka. År 1993 var siffran nästan 11 timmar. För männen kunde en så kallad negativ 

effekt identifieras av barn i åldrarna 0-3 år, men inte år 1993 (Ibid., s.165 ff). Barnets ålder är 
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avgörande för hur kvinnor och män fördelar tiden mellan arbetsliv och familjeliv, speciellt för 

kvinnorna (Ibid., s.182).  

  

Skillnaderna har minskat mellan könen i hushållsarbetet. Detta genom att kvinnorna har 

minskat sin hushållsarbetstid. År 1993 hade tiden för hushållsarbete minskat med 2-3 timmar 

per vecka för kvinnorna jämfört med 1984. Männen följde samma mönster men det var inte 

lika tydligt (Ibid., .s168 f). Samtidigt visade resultatet från både 1948 och 1993 att kvinnorna 

ägnade mer tid åt hushållsarbete när de var sammanboende och ytterligare mer tid då de fått 

barn. Barn och familj var faktorer som inte hade någon större inverkan på männens 

hushållsarbetstid (Ibid., s. 176f). Resultatet visade också att kvinnor som har höga inkomster, 

är högutbildade och som har lång arbetstid ägnade mindre tid åt hushållsarbete (Ibid., s.219f). 

 

3.3  Arbetsliv och familjeliv utifrån mannens perspektiv 
Det centrala kring forskning om männens föräldraskap har varit att studera fadersrollen 

(Bäck- Wiklund & Bergsten, 1997 s.80). Plantin (2001, s.43) skriver att forskningen om mäns 

föräldraskap idag är utbredd. Faktorer som familjelivets förändrade förutsättningar och 

jämställdhetsfokus mellan könen har gjort att intresset ökat för mäns föräldraskap. Synen på 

fadersrollen har ändrats successivt i samband med bland annat familjepolitiken och 

ideologiska förändringar.   

 
”I grova drag kan det uttryckas som att förväntningarna på faderskapet utvecklats från en myndig 

fadersroll, med tydligt könsspecifika handlingsmönster, till en mer vardagsinriktad pappa med ett 

mer flexibelt och könsöverskridande förhållningssätt i praktiken”.(Ibid., s.40) 

 

Plantin (Ibid., s.11) har genomfört en kvalitativ studie om hur män upplever föräldraskapet. 

Han har intervjuat sammanlagt 30 heterosexuella föräldrapar som har barn tillsammans. 

Åldern på barnen varierade mellan 5-16 år. Syftet var att studera hur olika samhällsstrukturer 

och ideal påverkar och avspeglar sig i männens upplevelser om sitt föräldraskap (Ibid., s. 72). 

I kombinationen arbetsliv och familjeliv visar resultaten från de intervjuade 

småbarnsföräldrarna att de upplever mycket stress i vardagen. Otillräckligheten präglar 

kombinationen arbetsliv och familjeliv där männen och kvinnorna upplever att de inte hinner 

med det som ska göras, varken på arbetet eller i hemmet. Kärleksrelationen dem emellan blir 

också lidande då arbetet och barnen prioriteras. I sex av tio par med småbarn, arbetar männen 

heltid medan kvinnorna gått ned på deltid och sköter merparten av sysslorna i hemmet och 
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omsorgen kring barnen (Ibid., s.158 f). Plantin (Ibid., s.159) beskriver att några av 

småbarnsföräldrarna har en mer flexibel ansvarsfördelning där båda växelvis utför olika 

sysslor i hemmet. I dessa par har fäderna varit föräldralediga under långa perioder.    

 

Ur männens perspektiv är resultatet av hela studien varierad. Det finns familjer som uppvisar 

en traditionell ansvarsfördelning i hemmet och andra som har ett mer flexibelt familjeliv. 

Plantin (Ibid., s. 164) påpekar att trots olikheterna, har de flesta intervjuer gemensamma och 

könsspecifika särdrag som skiljer fäderna från mödrarna. Männen förvärvsarbetar betydligt 

mer än kvinnorna och tar ut en mindre andel av föräldraledigheten. I hemmet finns en mer 

eller mindre könsspecifik uppdelning av sysslor där kvinnorna tar ett större ansvar för de mer 

vardagliga sysslorna som till exempel tvätt, disk och städning medan männen sköter de 

praktiska och tekniska göromålen. Angående barnen framkommer det att fäderna är mer 

engagerade i deras aktiviteter medan mödrarna planerar och sköter organiseringen kring dem. 

Plantin (Ibid., s.164f) menar att dessa skillnader är historiskt välkända och kulturellt 

associerade till det manliga och kvinnliga könet. Han ser däremot att papparollen går mot en 

ökad familjeorientering men menar att det inte i allmänhet upplöser den könsspecifika 

uppdelningen i hemmet. Han beskriver att hans resultat av studien har likheter med Bäck - 

Wiklund & Bergstens (1997, s.209ff) slutsatser i ”det moderna föräldraskapet” (se ovan),  

 
”Redogörelserna för vad som görs, eller hur och varför vardagslivet får sin specifika organisation, 

baserar sig genomgående på denna process av meningsskapande och strävan mot det gemensamma 

familjemålet” . (Ibid., s 213) 

 

 

3.3.1 Näringslivets syn på faderskap 
Genom näringslivets syn på mäns föräldraskap kan vi studera hur attityderna kring 

faderskap ser ut i samhället idag. Haas och Hwang (2000) har genomfört en enkätstudie 

av näringslivets syn på föräldraskap. Sammanlagt 200 svenska företag deltog i studien 

om hur de värderar pappaledighet. Nästan två tredjedelar av arbetsgivarna har givit 

fäderna ett så kallat ”betingat stöd”. Det innebär att de stöder fädernas föräldraledighet 

om det inte går att ordna på ett annat sätt. En tredjedel av arbetsgivarna har tolkats ha 

ett passivt motstånd till att männen tar ut föräldraledighet. Det passiva motståndet 

består i att männen förväntas vara lojala mot företaget och begränsa sitt familjeansvar 

till helgerna. Det finns inget som direkt hindrar männen från att vara föräldralediga men 
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de kan förvänta sig en negativ påverkan på karriären. Den sista gruppen, 3 % av alla 

arbetsgivare, har givit sitt fulla stöd och uppmuntrat männen till att vara föräldralediga.  

 

Bekkengen (2002, s.17ff ) har i sin kvalitativa studie med bland annat åtta blivande 

föräldrapar, kommit fram till att kvinnan ses som den huvudansvariga för uttaget av 

föräldraledigheten och att männen i högre grad måste förhandla om den på sina 

arbetsplatser ifråga ”om”, när och hur länge de kan vara föräldralediga.    
 

 

3.4  Arbetsliv och familjeliv utifrån kvinnans perspektiv 
Bäck- Wiklund & Bergsten (1997, s. 64 ) menar att forskning om föräldraskap ofta har fokus 

på kvinnan där hennes roller som förvärvsarbetare och förälder problematiseras. Jansson 

(2001, s.19) skriver att kvinnors arbete är ett väl beforskat ämne. Resultatet av många studier 

visar att könssegregering råder på arbetsmarknaden. Forskare har olika åsikter huruvida arbete 

hänger ihop med kön eller ej. Det har funnits och finns än idag ett motstånd mot kvinnor ute 

på arbetsmarknaden. ”Såväl fackföreningar som enskilda män lägger hinder i vägen när 

kvinnor ger sig ut i arbetslivet” (Ibid., s.19). Genom att kvinnan kopplas ihop med moderskap 

blir det ett argument för att legitimt stänga henne ute från arbetsmarknaden. Mödrar 

konstrueras som oersättliga för sina barn och det gör att kvinnan identifierar sig med hur 

viktigt det är att vara förälder. Det leder i sin tur till att kvinnas plats är och förblir i hemmet 

(Ibid., s.19). Bäck- Wiklund & Bergsten (1997,s 190ff) menar att förvärvsarbete ofta ses som 

något som för kvinnan bort från hemmet och omsorgen om barnen.  

 

Elvin- Nowak (1999 a, s.13ff) har forskat om hur kvinnor upplever att förena arbetsliv och 

familjeliv. Det centrala är kvinnornas upplevelser av skuldkänslor i denna kombination. 

Resultatet visar att många kvinnor får dåligt samvete för barnen i denna kombination. De 

känner att de har ansvaret över dem. De flesta kvinnorna i studien hade anpassat sitt arbete 

efter familjelivet, främst till barnen. Exempel på det kunde vara att de hade flexibla tider att 

styra över. Att arbeta övertid var sådant som kunde leda till känslor av dåligt samvete för 

familjelivet. Elwin- Nowak (1999 c, s. 23) undersökte också hur kulturen i Sverige ser på 

moderns roll. Resultaten ger en bild av hur barnet står i fokus och hur kvinnan förväntas hitta 

sitt välbefinnande i barn och familj.  
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3.5  Internationellt perspektiv 
Med utgångspunkt från tidigare forskningsresultat analyserar Nordenmark (2004) hur mycket 

kvinnor och män deltar i förvärvs- och hushållsarbete och hur det påverkar jämställdheten 

mellan könen. Utifrån ett internationellt perspektiv brukar Sverige beskrivas som ett 

föregångsland när det gäller jämställdhet (Ibid., s.14). Nordenmark (Ibid., s.29 ff) presenterar 

en jämförelse mellan 35 länder som är genomförd av Eurostat och FN (1995). Sverige är det 

land som har den minsta skillnaden mellan andelen män och kvinnor i arbetskraften (4%). 

Samma skillnad i Norge är 13 %, Storbritannien 15 % och USA 17%. Bland föräldrar till 

småbarn är skillnaden större i Sverige (12%). Denna siffra är ändå låg i jämförelse med de 

andra länderna (Ibid., s.14). Resultatet från undersökningen visar också att Sverige är ett av de 

länder där könsskillnaden är störst mellan andelen deltidsarbetande kvinnor och män, 42 % av 

kvinnorna och 9 % av männen arbetar deltid. Kvinnans deltidsarbete hör ofta ihop med vård 

av egna småbarn. I Nederländerna är andelen deltidsarbetande kvinnor störst av de undersökta 

länderna (ca 50% ). Tätt inpå följer Schweiz, Norge och Storbritannien, Sverige och Island 

där mellan 40-50 % av de anställda kvinnorna arbetar deltid (Ibid., s.29ff). 

 

Svenska kvinnor upplever mer rollkonflikter och stress än vad yrkesarbetande i andra länder 

gör. Cirka 40 % av svenska kvinnor upplever att det alltid eller ofta är svårt att förena 

förvärvsarbete med hemmets sysslor. Drygt var tredje kvinna med barn som har valt att arbeta 

heltid känner att de har behov av att minska sin arbetstid. Det är en betydligt högre andel än 

bland män i samma situation (Ibid., s.29ff).  

 

Nordenmark (Ibid., s.185) anser att det stora problemet är att det fortfarande finns en 

traditionell ansvarsfördelning mellan könen kvar i hemmet och att det troligen finns ett 

samband mellan det könssegregerade arbetslivet som både är horisontellt och vertikalt. Den 

horisontella segregeringen består i att män arbetar mer heltid och kvinnor mer deltid samt att 

kvinnorna är överrepresenterade inom offentlig sektor. Att män oftare har chefspositioner och 

högre löner är utmärkande för den vertikala segregeringen (Ibid., s.32f). Nordenmark (Ibid., 

s.197ff) menar att arbetslivet har blivit mer jämställt än familjelivet. Kvinnorna har ökat sitt 

engagemang i arbetslivet samtidigt som männen har tagit ett lite större ansvar i familjelivet. 

Han menar att om jämställdheten ska kunna öka och stressen minska bland förvärvsarbetande 

kvinnor, måste männen ta ett mer omfattande och kontinuerligt ansvar för familjelivet.  
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3.6  Könssegregering i arbetslivet 
Tyrkkö (2001, s. 45ff) har studerat vilken betydelse könssegregeringen i arbetslivet har för 

kvinnor och män i deras möjlighet att kombinera arbetsliv och familjeliv. Hon presenterar 

tidigare forskningsresultat som ger oss en bild av att den könsuppdelade arbetsmarknaden 

begränsar både män och kvinnor i arbetslivet och i familjelivet. Forskning pekar på att 

kvinnor drabbas hårdast, främst på grund av arbetslivets syn på mannen som norm. Männen 

har exempelvis de höga lönerna och arbetar mera heltid. För män kan begränsningen ligga i 

att bli nekad möjligheterna till att vara föräldraledig och därmed få mindre önskad tid till 

omsorg om barnen.  Hur pass väl kombinationen arbetsliv och familjeliv fungerar kan variera 

stort mellan olika arbetsplatser och yrkesgrupper. På kvinnodominerande arbetsplatser är det 

lättare att utnyttja rätten till föräldraledighet och att arbeta deltid. På könsblandade 

arbetsplatser har det visat sig att kombinationen artar sig bäst. 

 

Tyrköö (1997, s118ff) påpekar också att möjligheten till flexibel arbetstid är en viktig faktor i 

kombinationen arbetsliv och familjeliv. Hon menar att denna möjlighet inte bara 

sammanhänger med kön utan främst beror på den sociala grupp man tillhör. De som har de 

högre positionerna i arbetslivet har större möjlighet att utforma arbetstiden efter familjens 

behov. Detta till skillnad från arbetarna som styrs mer genomgående av tvingande 

arbetsvillkor.  

 

3.7  Sammanfattning 
Resultatet i många av forskningsstudierna visar att barnfamiljer idag lever efter en traditionell 

könsuppdelning avseende arbetsliv och familjeliv. Kvinnor förkortar sin arbetstid i stor 

utsträckning, ofta till deltid. Nästan alla fäder arbetar heltid. Familjens gemensamma intresse 

präglas av mannens roll som huvudförsörjare. Barnets ålder är avgörande för hur kvinnor och 

män fördelar tiden mellan arbetsliv och familjeliv, speciellt för kvinnorna. Kvinnor med 

småbarn som är sammanboende eller gifta utför mer hushållsarbete än sina män.  

 

Kvinnorna har ökat sitt engagemang i arbetslivet samtidigt som männen har tagit ett lite större 

ansvar i familjelivet. Mellan åren 1984-1993 har kvinnorna i genomsnitt ökat sin arbetstid 

medan männens arbetstid i stort sett är oförändrad. Trots att kvinnor har minskat sin 

hushållsarbetstid och män ökat sin något, är det fortfarande kvinnan som utför merparten av 
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hushållsarbetet (Flood & Gråsjö, 1997, s. 182f ). Resultaten är också beroende av parens 

inkomster, arbete och sociala bakgrund.  
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4  Teoretiska utgångspunkter 
Mina teoretiska utgångspunkter är handlingsteori, rollteori och till sist begreppen genussystem 

och genuskontrakt. Dessa teorier och begrepp är användbara på olika sätt i att öka förståelsen 

av kombinationen heltidsarbete och familjeliv.  

 
4.1 Handlingsteori  
Varje dag ställs vi inför olika former av valsituationer. Vi väljer att handla på det ena eller det 

andra sättet. Handlingsteorin beskriver ett sätt att resonera och analysera kring de olika 

valsituationerna människan kan stå inför. Det centrala är individens egen uppfattning av 

situationen. Enligt Berglind (1995, s.10f) befinner sig människan på flera arenor samtidigt. 

Människan ska exempelvis förhålla sig till sig själv och andra, till organisationer, institutioner 

och det samhälle hon lever i. Dessa arenor både begränsar och skapar förutsättningar för 

hennes handlande. Handlande, handlingsutrymme, kunna, vilja och hinder är centrala begrepp 

ur handlingsteori som presenteras nedan. 
 

4.1.1 Handlande och handlingsutrymme 
Genom människans handlande kan hon uppnå sina mål. Man handlar utifrån sina 

uppfattningar om situationen men handlandet bygger också på medvetna och omedvetna 

avsikter. Mycket av vårt handlande har en social innebörd. Vi kan därför känna oss tvingade 

att handla på ett visst sätt för att normerna föreskriver detta. Handlingar är på så vis knutna till 

individen och miljön (Ibid., s.50ff). Ett annat centralt begrepp i handlingsteorin är 

handlingsutrymme som handlar om de yttre förutsättningarna för människans handlande. 

Dessa yttre förutsättningar kan både vara positiva möjligheter liksom hinder (Ibid., s.10). 

  

4.1.2 Kunna och vilja 
Att kunna är förhållandet mellan den egna förmågan och yttre omständigheter. Det handlar 

också om personen anser sig vara tillåten att göra eller borde göra något i en viss situation. 

Omgivningens krav spelar således en stor roll. Vad individen tror sig kunna beror på hur 

denne värderar sin egen styrka eller kompetens i relation till sin omgivning. Beträffande vår 

vilja kan den vara ambivalent då vi inte vet vad vi vill. Ett handlingsalternativ kan exempelvis 

medföra både positiva och negativa konsekvenser. Vad personen väljer är beroende av vilken 

inställning hon har till alternativen och om de värderas som positiva eller negativa. En sådan 

inställning kallas attityd. Våra val påverkas av attityder. Vi kan också känna att vi inte vet hur 
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vi ska ändra en situation som vi vill ändra. Ibland säger vi att vi inte kan då vi egentligen inte 

vill. Vilja och kunna måste sammanfalla för att personen ska förändra en situation (Ibid., s. 

54).  

 

4.1.3 Hinder 
Ett hinder är det som hindrar en person från att handla eller från att vilja handla. Hinder kan 

vara alltifrån personliga, institutionella, organisatoriska, normativa, varaktiga och 

föränderliga. Olika hinder ska alltid ses i relation till individen som oftast har en uppfattning 

om hindret är tillfälligt eller inte (Ibid., s.56).   

 

4.1.4 Föräldraskapets handlingsutrymme 
Näsman (2001, s. 55ff) resonerar kring vilket handlingsutrymme det finns för föräldraskap på 

olika arbetsplatser. Föräldrar har individuella strategier för hur de ska kombinera arbetsliv och 

familjeliv. Det styrs mycket av vilka möjligheter arbetslivet och familjelivet har. På 

arbetsplatsen finns olika norm – och regelsystem som fungerar som ramvillkor för 

föräldraskapets möjligheter. Näsman (Ibid., s.59) påpekar att könssegregeringen på 

arbetsmarknaden gör att detta ser olika ut i olika organisationer. Organisationer kan till 

exempel se föräldraskap utifrån traditionella könsmönster som kan leda till olika former av 

diskriminering av män och kvinnor. Kvinnor kanske nekas inträde på arbetsmarknaden på 

grund av graviditet eller att de är småbarnsföräldrar. Föräldraskapet ses då inte som något 

positivt och konflikter mellan arbetsliv och familjeliv uppstår. Näsman (Ibid., s. 64) menar att 

om inte föräldraskapet blir synligt i organisationer fortsätter segregeringen på 

arbetsmarknaden. I mansdominerade branscher kan förändringar leda till att faderskapet 

fokuseras som något viktigt och göra att det blir mera accepterat för mannen att ta ut 

föräldraledighet.  

 

4.2  Rollteori 
Rollteorin karaktiseras av att människan har olika roller i livet. Hur människan är i sina roller 

har med olika förväntningar som omgivningen har på henne samt vilka förväntningar hon har 

på sig själv (Öberg, 2002, s.47). Roll, rollförväntning och rollkonflikt är centrala begrepp som 

kommer att förklaras nedan. 
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4.2.1 Roll och rollförväntning 
Begreppet roll anger den ram inom vilken individen handlar. När man talar om roller brukar 

man definiera begreppet genom de förväntningar och normer som människans handlande är 

ett svar på. Roller skapas i samspelet mellan människor. Vi skapar våra roller utifrån andras 

och egna förväntningar på hur vi agerar (Johansson, 1999, s.89). Angelöw och Jonsson (1990, 

s. 32f) menar att det råder olika uppfattningar om rollförväntningarna. Ett exempel är att det 

finns en oenighet kring hur könsrollerna ska se ut. Genom att studera en viss social roll, till 

exempel make så har den rollen formats i samspel med den motsvarande rollen maka. I 

rollparet make-maka kan vi urskilja en relation som präglas av olika förpliktelser och 

rättigheter. Här spelar sociala normer in och kan liknas vid spelregler. Människan kan ha flera 

olika roller samtidigt, exempelvis som maka, mor, syster och arbetskamrat. Rollerna ser olika 

ut beroende på vem de riktas mot (Aubert, 1979, s. 99). 

 

4.2.2 Rollkonflikt och multipla sociala roller 
Det är inte i alla situationer som individen möter klara krav från andra och det är inte alltid 

lätt för henne att veta vad som är socialt acceptabelt handlande. De egna förväntningarna 

kanske inte stämmer överens med hur andra ser på rollbeteendet. En typ av rollkonflikt kan 

uppstå då en person innehar flera roller mot vilken det riktas motstridiga förväntningar 

(Aubert, 1979, s. 104). Nordenmark (2004, s.17) benämner rollerna som förvärvsarbetande 

och som hushållsarbetande förälder som att inneha multipla sociala roller. Utifrån 

sociologiska orienterade teorier ses multipla sociala roller kunna orsaka rollkonflikter med 

stress som följd. De två rollerna skapar konflikt med varandra då ställer krav på individen 

som hon upplever är svåra att uppfylla samtidigt. Då en person ägnar lika mycket tid och kraft 

i både arbetsliv och familjeliv kan en känsla inträda av att man försummar sitt arbete som man 

i första hand förväntas ägna sig åt. Teorierna ser olika på om män och kvinnor upplever 

multipla roller på samma sätt. Vissa forskningsresultat visar att det är vanligare att kvinnan 

upplever rollkonflikter och stress i kombinationen arbetsliv och familjeliv. Detta kopplas ihop 

med att kvinnan upplever att hon har mera ansvar för familjelivet (Ibid., s. 164ff).  

 
”Att kombinera ett starkt deltagande i arbetslivet med ett starkt engagemang i familjelivet är att – 

åtminstone till viss del – bryta mot traditionella föreställningar om könsroller där i huvudsak 

mannen betraktas som försörjare och kvinnan som ansvarig för hemmet”.(Ibid., 45f) 
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En rollkonflikt kan också uppstå när roller förändras. Aubert (1979, s.106) ger exempel på hur 

kvinnans roller maka och moder har förändrats. Politiska åtgärder och jämställdhetsdebatten 

har bland annat bidragit till att förändra normerna för kvinnorollen. Därmed har synen på 

kvinnorollen blivit en annan.  
 

4.3  Allmänt om begreppen genussystem och genuskontrakt  
År 1988 var Yvonne Hirdman en av de forskare som lanserade begreppen genus och 

genussystem i Sverige. Dessa begrepp fick stor betydelse för forskningen om hur manligt och 

kvinnligt skapas och för analysen av maktförhållandet mellan kvinnor och män. Genom att 

använda termen genus vill Hirdman (2001, s.11ff) peka på att det inte går att skilja mellan det 

biologiska och det sociala könet. Genus kan ses som en process där människan formas utefter 

kulturella och sociala normer. Nedan kommer jag beskriva innebörden i begreppen 

genussystem och genuskontrakt. 

 

4.3.1 Innebörden i begreppet genussystem 
Hirdman (2001, s.10) anser att genus är ett bättre ord än könsroller och socialt kön. Hon 

menar att begreppet könsroller ger sken av att kvinnor och män frivilligt väljer vissa roller och 

att de kan frigöra sig från dessa när det passar. Hon påpekar istället att varje människa föds 

och växer upp i ett genussystem som redan har definierat vad som är manligt och kvinnligt. 

Genussystemet kan på så vis beskrivas som en "en ordningsstruktur av kön".  

 

Genussystemet bärs upp av två "logiker" vilka är systemets grundbultar: könens isärhållande 

och mannens som norm. Den tidigare föreskriver att det manliga och det kvinnliga inte skall 

blandas. Att kvinnor och män hålls isär är förutsättningen för den manliga överordningen. 

Den viktigaste metoden är att skapa nya män och förstärka den egna gruppen, som fortsätter 

att arbeta upp sin maskulinitet. Det sker till exempel genom att könen särskiljs på 

arbetsmarknaden. Den senare är att det är mannen som är samhällets norm. Det innebär att 

mannen är modellen för hur en människa ska vara medan kvinnan är undantaget. Inom 

genussystemet värderas män högre än kvinnor och mannen blir därigenom överordnad 

kvinnan. Den manliga överordningen och den kvinnliga underordningen finns inbyggd i 

språket, i tänkandet och i själva kulturen (Hirdman, 2001, s. 65ff). Hirdman (Ibid., s.65) 

menar att dessa logiker medför att män har makt över kvinnor på ett strukturellt plan och även 

ofta på ett privat plan. Effekterna blir bland annat att ju mer det manliga hålls isär från det 
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kvinnliga, desto mindre ifrågasatt blir logiken om mannen som norm. Den offentliga sfären 

uppfattas som mannens område och den privata sfären uppfattas som kvinnans område (Ibid., 

2001, .s 65ff). Ur de två ovan nämnda logikerna växer relationen mellan man och kvinna som 

skapar segregering och nya hierarkier. Detta leder oss in på begreppet genuskontrakt (Ibid., s. 

47ff). 

 

4.3.2 Innebörden i begreppet genuskontrakt 
Genusskapandet i praktiken sker i form av upprättandet av genuskontraktet. Särskiljandet av 

könen är något som upprätthålls av både män och kvinnor i en social och kulturell kontext 

som ger uttryck åt hur det bör vara mellan könen. Genuskontraktet är idéer, föreställningar 

och värderingar som reglerar förhållandet mellan man- kvinna, män- kvinnor, på en privat och 

samhällelig nivå. I begreppet finns utrymme för förhandlingar om hur genusrelationen ska se 

ut på olika nivåer, tider, klasser, makt och samhällen. Genuskontraktet är oftast en osynlig 

överenskommelse baserad på historiska och kulturella överenskommelser (Waldemarson, 

1992, s. 90). Hirdman (2001, s. 77ff) uppger att genuskontrakten går i arv från generation till 

generation genom socialisering.  

 

Thomsson (2003, s.38f) påpekar att det är viktigt att förstå att orättvisor mellan män och 

kvinnor har att göra med de strukturer som bygger upp vårt samhälle och att dessa inte lever 

sina egna liv. Det är vi som lever i samhället som bär upp strukturerna. Genuskontraktet är 

föränderligt och skrivs ständigt om och finns närvarande i sociala, ekonomiska och politiska 

strukturer. Wikander (1999, s.68) menar att man inte skall fråga hur genuskontraktet är, utan 

fokusera på hur det förändras och vad det är som gör att förändringarna kommer till stånd. 

Hon påpekar att det ständiga tolkandet av könens skillnader är farligt och gör att 

genuskontraktet består. Hirdman (2001, s.16) anser att genussystemet går att förändra men att 

det omgärdas av sega strukturer vilket gör att det tar lång tid att åstadkomma förändringar. 

Det finns så många djupt rotade föreställningar om hur en man och en kvinna ska vara som 

gör det svårt att bryta mot stereotyperna. Men hon ser ändå att allt fler föreställningar om 

manligt och kvinnligt utmanas i takt med att allt fler kvinnor kommer ut i samhället och får 

betydelsefulla poster. ”Det handlar om att frilägga befintliga mönster. Först då kan man värja 

sig ifrån dem som håller en fast i det man inte vill” (Ibid., s. 16). Genusarbetsdelningen har 

förändrats fram och tillbaka under historien men genuskontraktet har varit konsekvent i det att 

man förutsätter att kvinnans naturliga plats är i hemmet (Ibid., s. 16 f). Hirdman (Ibid. s. 80ff ) 
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menar att kvinnors biologi legitimerar kvinnors sociala plats. Mannen förväntas vara den 

starka av könen som ska ta hand om kvinnan. Även om kvinnan förvärvsarbetar och har 

möjlighet till egen försörjning så bidrar detta i huvudsak till kvinnans underordning genom 

den diskriminering som förekommer. Från att ha varit underordnad sin man blir kvinnan 

underordnad alla män i samhället.  

 

4.4  Sammanfattning 
Teorierna kommer att bidra med olika förklaringar till mitt forskningsproblem i 

analyskapitlet. Med hjälp av Hirdmans begrepp kan jag synliggöra kvinnans underordning 

respektive mannens överordning, i samhället och på ett privat plan. Utifrån rollteorin kan jag 

beskriva känslan av att vara småbarnsförälder i kombinationen och beskriva skillnader mellan 

mannens och kvinnans roll. Handlingsteorin är användbar i att skildra varför män och kvinnor 

handlar som de gör och visa hur handlandet är knutet till individen och miljön. 
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5  Metod 
Insamlingen av mitt material följer Kvales (1997, s.85 ff.) sju stadier i intervjuforskning. 

Dessa stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

 

5.1  Tematisering 
Det centrala i tematiseringen är enligt Kvale (Ibid., s.91) att forskaren skall skaffa sig kunskap 

om ämnet, klargöra syftet med undersökningen och att få kunskap om olika analys - och 

intervjutekniker.  

 

Syftet med studien är att beskriva småbarnsföräldrars upplevelser av vad de anser sig ha för 

möjlighet att kombinera heltidsarbete och familjeliv. Jag var intresserad av att undersöka 

likheter och skillnader mellan männens och kvinnornas upplevelser av denna kombination för 

att kunna skapa mig en uppfattning om hur jämställdheten ser ut i praktiken i dessa 

parrelationer. 

 

En kvalitativt inriktad intervjumetod kunde vara passande för att uppfylla mitt syfte. Enligt 

Malterud (1998, s.33) är kvalitativ forskning användbar för att få mer kunskap om mänskliga 

egenskaper som erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Innan 

jag bestämde mig för denna metod hade jag även en tanke på att genomföra så kallade 

gruppintervjuer. Då hade jag tänkt samla män och kvinnor, var för sig i grupp. Tanken var att 

de tillsammans skulle diskutera olika aspekter kring deras möjligheter att kombinera 

heltidsarbete och familjeliv. Det som var nackdelen med denna intervjumetod i mitt fall, var 

att jag skulle missa möjligheten att jämföra likheter och skillnader mellan mannens och 

kvinnans syn på kombinationen inbördes i parförhållandet. En annan svårighet med att ha 

gruppintervjuer var att jag skulle behöva många fler intervjupersoner, mellan 4 -7 deltagare i 

varje gruppdiskussion. Detta för att det annars finns risk att medlemmarna ägnar sig för 

mycket åt sin inbördes relation än åt ämnet (Tielman, personlig kommunikation 6 mars, 

2006).  

 

I min studie valde jag att genomföra kvalitativa personintervjuer med sammanlagt tre par. 

Kvale (1997, s.97) menar att antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens 

syfte. Då jag hade sex intervjupersoner kunde jag använda mitt material till att studera mäns 
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och kvinnors upplevelser av kombinationen heltidsarbete och familjeliv, både i 

parrelationerna samt generellt.  

 

För att skaffa mig kunskap om ämnet började jag med att söka efter tidigare forskning på 

olika vetenskapliga databaser på universitetsbiblioteket. Det visade sig att det fanns en hel del 

forskningslitteratur om ämnet. Jag började med att läsa några böcker om ämnet och under 

läsningens gång kom det upp ny intressant litteratur. Jag fick därmed försöka begränsa 

forskningslitteraturen jag skulle använda mig av till den färskaste och till forskare som 

ständigt var återkommande i ämnet. Min sökning av internationell forskning blev inte 

omfattande. Mitt intresse styrde istället mot att studera kombinationen arbetsliv och familjeliv 

utifrån svenska förhållanden. Jag sökte också litteratur till mina teoretiska utgångspunkter. 

Den litteratur jag använde mig av fann jag också genom en sökning på bibliotekets databaser. 

 

Uppsatsen kommer att grundas på ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Fenomenologin kan man som forskare använda om man är ute efter detaljerande 

beskrivningar av fenomenets livsvärld (Ibid., s.117). Jag var som sagt ute efter 

intervjupersonernas beskrivningar av sina upplevelser. 

 
”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill 

förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara 

tingen som du förklarar dem”. (Ibid., s.117) 

 

För att analysera resultatet använde jag mig av Hirdmans begrepp genussystem och 

genuskontrakt, handlingsteori och rollteori.  

 

5.2 Planering 
Under planering beskriver jag hur jag gick tillväga vid urval av intervjupersoner. Jag 

diskuterar också de etiska frågeställningar som uppkom i samband med 

intervjugenomförandet (Ibid., 1997, s. 95ff). 

 

Jag började min forskningsprocess genom att söka efter intervjupersoner på olika förskolor 

och på barnavårdscentralen i min hemkommun. Jag fick tyvärr ingen respons via den vägen. 

Jag började därför söka intervjupersoner utifrån mitt egna kontaktnät. Genom den så kallade 

snöbollseffekten, att jag frågade personer som i sin tur frågade andra om de var intresserade 
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att bli intervjuade, fick jag telefonkontakt med sammanlagt tre par. Att finna intervjupersoner 

den här vägen anser jag inte heller vara någon lätt uppgift. Det krävdes en hel del arbete och 

funderingar kring vilka kontakter man skulle kunna ta för att hitta intervjupersoner. En tanke i 

det hela var att jag inte ville intervjua personer som jag kände alltför väl. ”Intervjuer med 

vänner riskerar att bli sämre på så sätt att man tar mycket för givet i en vänskapsrelation” 

(Esaiasson, Giljam, m.fl., 2003, s.286). 

 

De intervjupersoner som jag behövde till min studie skulle vara heltidsarbetande 

småbarnsföräldrar. Kombinationen att arbeta heltid och familjeliv skulle vara den situation de 

hade gemensamt och där jag som forskare kunde jämföra likheter och skillnader mellan 

könen. Jag ville att intervjupersonerna skulle ha småbarn då min förförståelse var att 

småbarnsföräldrar har en tuffare situation i kombinationen heltidsarbete och familjeliv än då 

barnen har blivit större. Som småbarn tänkte jag mig att det minsta barnet i familjen skulle ha 

en ålder på 1-3 år. Något som jag också tänkte på i urvalet av intervjupersoner var att alla 

skulle vara i ungefär samma ålder. Det kunde spela roll för resultatet att de var uppväxta 

ungefär under samma tid. Jag hade också mina funderingar kring intervjupersonernas 

klasstillhörighet. Avsikten var att försöka få tag i personer med liknande klasstillhörighet för 

att lättare kunna jämföra parens svar med varandra. Då det var svårt att finna intervjupersoner 

blev det istället tre par med olika klasstillhörighet. Det blev emellertid inget problem för 

studiens syfte då jag istället kunde se skillnader i parens möjlighet i kombinationen på grund 

av deras olika klasstillhörighet. I ett par har båda akademisk utbildning, i ett par har båda en 

arbetsledande roll på arbetsplatsen, och i det sista paret har båda arbetaryrken. Intervjuparen 

är alla i 30-års åldern och har småbarn i åldrarna 2 år och uppåt. Samtliga bor i Stockholms 

län.  

 

5.2.1 Etiska frågeställningar 
De som är berörda av forskningen ska antingen muntligt eller skriftligt få information om 

bland annat villkoren och syftet för studien innan intervjun genomförs. Detta är det så kallade 

informationskravet i forskningsarbete (Ibid., s.442 f). Intervjuarbetet började med att jag 

ringde upp de tilltänkta intervjupersonerna. Jag informerade om min forskningsstudie, syfte 

och frågeställningar och frågade om de var intresserade av att delta i denna. Efter visat 

intresse skickade jag ett så kallat informationsbrev till dem (se bilaga 1). I brevet stod återigen 

mitt syfte beskrivet samt kort information till intervjupersonerna inför intervjun. Jag 
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presenterade också det så kallade nyttjandekravet. Det innebär att mitt intervjumaterial bara 

får användas i syfte av forskningsändamål (Ibid., s.446). 

. 

Innan jag påbörjade intervjun med mina intervjupersoner gick jag återigen igenom studiens 

syfte. Vidare informerade jag om att intervjupersonerna deltog frivilligt i studien och när som 

helst kunde avbryta intervjun. Detta är det så kallade samtyckeskravet (Ibid., s .443 ff). 

Konfidentialitetskravet berördes också vilket innebär att jag informerade om att 

intervjupersonernas namn och andra livsförhållanden kodas så att deras identitet inte kan röjas 

av utomstående. Innan intervjun genomfördes gick vi igenom bandspelarens funktion.  

 

5.3 Intervju 
Intervjuavsnittet tar upp detaljerna kring intervjuernas genomförande (Kvale, 1997, s.  85). 

Samtliga intervjuer ägde rum hemma hos intervjupersonerna på kvällstid. Eftersom jag skulle 

intervjua par, hade jag förberett dem på att jag ville intervjua varje person enskilt eftersom jag 

inte ville att mannen och kvinnan skulle påverkas av varandra i intervjusvaren.  

 

Inför intervjuerna hade jag sammanställt en intervjuguide utifrån mina frågeställningar (bilaga 

2). Intervjuguiden var en hjälp för mig som intervjuare att ställa samma frågor till alla mina 

intervjupersoner samt att hålla fokus på mitt syfte och frågeställningar för studien. Frågorna i 

min intervjuguide var öppna eftersom jag var ute efter intervjupersonernas beskrivningar av 

deras verklighet. Jag hade försökt formulera frågor där jag lämnade min förförståelse åt sidan. 

Detta för att frågorna inte skulle vara ledande eller att intervjupersonerna skulle känna att 

svaren redan var klara på förhand. För mig hjälpte det att hålla fokus på studiens syfte genom 

att mina frågor hade ett vardagligt perspektiv med inriktning på 'här och nu' situationer om 

arbete och familjeliv. Jag upplevde att intervjupersonerna kunde relatera frågorna till sin egen 

vardagssituation och på så vis ge mig konkreta och detaljerade svar. Mina frågor var indelade 

i olika teman under intervjuerna. Dessa teman var: arbete, familj och fritid. Jag tyckte att 

dessa teman fångade in de områden jag behövde för att kunna studera kombinationen 

heltidsarbete och familjeliv.  

 

En annan förutsättning för forskaren att få ett bra intervjumaterial är att skapa en trygg 

stämning i intervjusituationen (Malterud, 1998, s. 66). Det som skapade en avslappnande 

stämning mellan mig och intervjupersonerna tycker jag var att vi småpratade med varandra 

innan intervjun samt att vi fikade under intervjuns gång.  
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5.4 Utskrift 
Här beskriver jag hur jag förberedde mitt intervjumaterial för analys (Kvale, 1997, s. 85 ). 

Transkriberingen av intervjumaterialet gjorde jag i takt med genomförandet av intervjuerna. 

Jag ville utföra transkriptionen då jag fortfarande hade mycket av intervjuerna färskt i minnet. 

Detta för att inte glömma kroppsspråk och andra detaljer som kan vara värdefulla i sitt 

sammanhang. Transkriberingsarbetet var tidskrävande och tog cirka fyra timmar per intervju. 

Jag hade sammanlagt sex stycken intervjuer att transkribera. Samtliga intervjuer var mellan 45 

– 60 minuter långa. Jag har varit noga med att skriva ut pauser och oavslutade meningar. 

Pauser är markerade med (.) , oavslutade meningar med flera punkter efter varandra. Jag har 

skrivit ut allt som intervjupersonerna sagt, det vill säga även utfyllnadsord som liksom, sådär 

och va.  

 

5.5 Analys  
Här beskriver jag min analysmetod (Ibid, s. 85). Jag använde mig av Malteruds olika steg 

(1998, s. 86 ff.) i arbetet med analys av materialet. Malterud (Ibid.,s.92) menar att forskaren i 

kvalitativ metod går in i olika faser i arbetet med analysen. Som forskare ska man granska sitt 

material på ett kritiskt och systematisk sätt. I analysens första fas ska forskaren bekanta sig 

med sitt material och skapa sig ett helhetsintryck (Ibid., s.91).  

 
”På denna nivå ska vi – i enlighet med det fenomenologiska perspektivet – arbeta aktivt för att 

lägga vår förförståelse och teoretiska referensram åt sidan. Detta är förutsättningen för att vi ska 

ställa oss öppna för de intryck som materialet kan förmedla” .(Ibid,s.91)  

 

Jag började med att skriva ut papperskopior av transkriptionen. Därefter läste jag igenom det 

några gånger och fick på så vis en övergripande bild av mitt intervjumaterial. Under tiden jag 

läste, började jag söka efter teman som kunde visa olika sidor av mitt forskningsproblem. 

Malterud (Ibid.s, 92) menar att det kan handla om 5 – 10 preliminära teman. De teman som 

utkristalliseras i denna första fas är endast ett första steg i organiseringen av materialet.  

 

I den andra fasen är forskarens uppgift att söka efter så kallade meningsbärande enheter. Det 

innebär att forskaren påbörjar en systematisk genomgång av sitt material. ”Vi väljer ut text 

som på något sätt bär med sig kunskap om ett eller flera teman från första fasen” (Ibid., s.92). 

Kodningen av materialet gjorde jag genom att märka ut olika textavsnitt med färgpennor och 

sidhänvisningar. Jag delade upp materialet parvis, detta för att jag sedan skulle kunna 
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analysera mitt material inbördes i förhållandet. Sedan klippte jag ut de markerade citaten ur 

sitt sammanhang, vilket Malterud (Ibid.s.94) kallar för dekontextualisering. De utklippta 

citaten sorterade jag in med liknande textavsnitt och ordnade in dem under olika koder. Dessa 

koder tog form utifrån de teman jag funnit i första fasen. Jag upptäckte emellertid att några av 

de teman jag hade från början, handlade om olika sidor om något som egentligen var samma 

sak. Det gjorde att jag ändrade och bytte namn på flera teman. Malterud (Ibid. s.93) menar att 

det är nödvändigt att forskaren arbetar flexibelt i den andra fasen. Det innebär att om det 

behövs, så kan forskaren ändra på sina ursprungliga teman till koder som är mer utarbetade. 

En svårighet för mig var att olika teman gick in i varandra och var svåra att hålla isär. De 

teman som slutligen utkristalliserades för mig var: möjligheten att kombinera heltidsarbete 

och familjeliv, partnerns möjlighet i kombinationen, tolerans på arbetsplatsen, att anpassa 

arbetet efter familjelivet, organisering kring barn och hushållsarbete, fördelning av 

hushållsarbeten och huvudansvar för barn och hushållsarbete. Dessa teman använde jag mig 

av i resultat - och analyskapitlen. Jag fick stryka två teman då det inte svarade direkt på mina 

frågeställningar; gräns mellan arbete och familj och fritid.   

 

Den tredje fasen är kondensering som innebär att forskaren försöker finna innebörden i citaten 

(Ibid., s 96). Detta gjorde jag genom att först gå igenom citaten i varje kodgrupp var för sig. 

Under en kod kunde jag finna citat som beskrev olika sidor av innehållet och då fick jag 

sortera in citaten i så kallade subgrupper. Under koden ”upplevelsen av möjligheten att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv”, inrymdes exempelvis subgrupperna; flexibilitet, 

svårigheter med kombinationen och vad som skulle underlätta den. Malterud (Ibid., s.96) 

menar att vi fäster oss vid olika subgrupper beroende på vilket perspektiv vi studerar vårt 

material utifrån. Sista steget var att göra allmänna beskrivningar av vad koderna handlade om. 

Jag valde ut citat som belyste det som jag ansåg vara det centrala i dessa. Utifrån detta kunde 

jag sedan börja tolka och analysera materialet. 
 

5.6 Verifiering 
I detta underkapitel diskuterar jag resultatens generaliserbarhet, reliabiliet och validitet 

(Kvale, 1997, s. 229ff). 
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5.6.1 Validitet och reliabiliet 
Validitet är i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (Ibid., 

s.215). Validitet kan beskrivas som en kvalitetskontroll som bör genomföras under hela 

forskningsprocessen. ”I kvalitativ forskning hänger validiteten ihop med relevansen i vår 

data” (Ruth, 1991, s.286). Det innebär att forskarens hantverksskicklighet och trovärdighet får 

stor betydelse i den kvalitativa metoden. Skriver forskaren på ett övertygande sätt? Har 

forskaren beskrivit sin metod på ett detaljrikt och systematiskt sätt? För att forskaren skall 

kunna erhålla hög validitet måste hon bestämma sig för en metod som hon tror på bästa sätt 

kan samla in data för att kunna besvara frågeställningen (Billinger, personlig kommunikation, 

4 november 2004). 

 

Jag valde att använda mig av kvalitativa personintervjuer i min undersökning. Metoden 

korresponderade med mitt vetenskapsteoretiska perspektiv som är fenomenologi, där jag är 

ute efter beskrivningar av människans livsvärld. Med personintervjuer kunde jag ställa frågor 

som gav mig beskrivande svar. När datainsamlingen har gjorts måste forskaren ställa sig 

frågan om materialet kan svara på rapportens frågeställning (Ibid.). Under hela 

forskningsprocessen har jag diskuterat studiens upplägg med min handledare. Hon har 

granskat mina val, resultat och analys.  

 

Med reliabiliet menas tillförlitlighet. Reliabilitet handlar om hur undersökningen är utförd och 

Ruth (1991, s.283) påpekar att det är forskaren själv som är det huvudsakliga 

mätinstrumentet. Det innebär bland annat att forskaren måste vara noga med att inte använda 

sig av egna tolkningar och inte ställa ledande frågor vid intervjun. En forskare måste tänka på 

att alltid vara så noggrann som möjligt när hon skall beskriva hur hon har gått tillväga vid 

datainsamlande. Esaiasson et al ( 2003, .s 67) skriver att låg reliabilitet kan bero på att 

forskaren gjort slump – och slarvfel under datainsamlingen och / eller under 

databearbetningen.   

 

Jag har försökt att skriva min metod så detaljerat och systematiskt som möjligt för att 

underlätta för läsaren att se hur jag gått tillväga i forskningsprocessen. På så vis har jag också 

underlättat för en eventuell upprepning av studien. I själva intervjuarbetet har jag försökt att 

tänka på att ställa öppna frågor och lämna min förförståelse åt sidan. På detta sätt har jag 

kunnat undvika att mina egna tolkningar styr uppsatsens resultat. För att öka tillförlitligheten i 
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mitt resultat – och analyskapitel har jag valt att citera intervjupersonernas svar i stor 

utsträckning. Under varje underkapitel i resultatavsnittet har jag också beskrivit 

frågeställningen som svaren lutar sig på.  

 
”Forskaren anlägger en kritisk syn på sin analys, anger tydligt sitt perspektiv på det undersökta 

ämnet och de kontroller som har gjorts för att motverka selektiv perception och snedvriden 

tolkning och spelar överhuvudtaget djävulens advokat inför sina egna resultat ”. (Kvale, 1997, 

s.218) 

 

Som forskare har jag försökt att inta en objektiv roll i studiens genomförande. Studien har 

bland annat utgått ifrån Hirdmans (2001) teoretiska begrepp genussystem och genuskontrakt. 

En svårighet som jag upptäckte var att hålla den objektiva forskarrollen när dessa begrepp 

koncentrerar sig på kvinnans underordning. Genom att ha med rollteori och handlingsteori har 

jag dock försökt att vidga perspektivet på hur intervjupersonernas möjlighet i kombinationen 

kan tolkas. Under arbetet av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter tror jag också 

att jag som forskare har påverkats av de värderingar och normer som finns om ämnet. 

Slutligen så tror jag att den kunskap och erfarenhet man har som forskare också påverkar 

uppsatsens kvalité. 

 

5.6.2 Generaliserbarhet 
Min studie omfattar sammanlagt sex stycken personintervjuer. Eftersom det är så få personer 

kan jag inte generalisera direkt till populationen. Det som kan göra det möjligt för en 

generalisering är en teoretisk förankring till min studie och därigenom till populationen. Det 

innebär att forskaren ställer sina resultat mot teorin och prövar dem genom att se om dessa är 

giltiga för ett mer allmänt fenomen (Ruth, 1991, s.289). Kvale (1997, s. 261f) tar upp olika 

former av generaliserbarhet. En form är analytisk generaliserbarhet.  

 
”Förutom vanliga statistiska generaliseringar förekommer det i kvalitativa fallstudier analytiska 

generaliseringar, där forskaren presenterar belägg och argument för anspråken på generaliserbar 

kunskap” (Ibid, s.261) 

 

Analytisk generaliserbarhet innebär med andra ord att forskaren gör en uppskattning om i 

vilken utsträckning resultaten kan ge vägledning för vad som kommer hända i en annan 

situation (Ibid., s. 261f).  
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Generaliserbarheten i min uppsats skulle på detta sätt kunna ses utifrån en teoretisk 

analysering, vad kan jag säga utifrån mitt urval? Tidigare forskning samt teoretiska 

utgångspunkter kan därmed användas för att bestyrka mitt resultat. Jag kan inte dra några 

generella slutsatser utifrån min studie men däremot kan jag bekräfta och förstärka de 

resultat som andra undersökningar har visat. 

 

5.7 Rapportering 
Här presenteras resultatet av min studie (Ibid., s.229f). Mitt mål har varit att skriva rapporten 

på ett läsarvänligt sätt. För mig innebär det att försöka skriva på ett lättförståeligt sätt och ha 

en röd tråd mellan kapitlen. I metodavsnittet har jag försökt vara tydlig genom att systematiskt 

skriva ner mina olika steg i forskningsprocessen och motivera mina val. Likaså har jag skrivit 

sammanfattningar vid långa kapitel för att underlätta för läsaren. Avslutningsvis kommer den 

färdiga rapporten att tilldelas mina intervjupersoner. 
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6  Resultat 
Nedan kommer jag att presentera mina tre intervjupar. Jag har valt att dela upp mitt resultat i 

olika teman : möjligheten att kombinera heltidsarbete och familjeliv, partnerns möjlighet i 

kombinationen, vad skulle underlätta kombinationen, tolerans på arbetsplatsen, att anpassa 

arbetet efter familjelivet, fördelning av hushållsarbeten i vardagen, organisering kring barn 

och hushållsarbete samt huvudansvar för barn och hushållsarbete. En sammanfattning avslutar 

resultatavsnittet.  

 

6.1 Presentation 
Par A, består av Adam och Annika. Båda är i 30 –års åldern. De har två barn som är sex och 

två år gamla. Barnen går på samma dagis. Adam arbetar inom byggbranschen och Annika 

arbetar på kontor.  

 

Par B, är Bo och Beata. Båda är i 30-års åldern. De har två barn, i åldrarna tre och ett halvt år 

och snart två år. Barnen har för närvarande ingen barnomsorg utan de är hos sin mormor på 

dagarna och ibland hos sin farmor. Detta är en tillfällig lösning i avvaktan på dagisplats. Både 

Bo och Beata har arbetsledande roller på sina arbetsplatser. De arbetar inom samma 

familjeföretag.  

 

I par C finner vi Conny och Cecilia. De är också i 30-års åldern. De har två barn i åldrarna 

fyra och två år. Barnen går på samma dagis. Båda har akademisk utbildning och de arbetar 

inom sina professioner. 

 

6.2 Möjligheten att kombinera heltidsarbete och familjeliv  

Intervjupersonerna fick svara på hur de upplever sin möjlighet att kombinera heltidsarbete och 

familjeliv. 

 

I par A, upplever Adam sin möjlighet att kombinera heltidsarbete och familjeliv som att det 

går ganska bra. ”Nu är det ju mest Annika som blir utsatt i och med att det är hon som hämtar 

och lämnar, så jag blir inte berörd på det själva stadiet. Det är när man kommer hem och 

sådär ”. Annika upplever att kombinationen går bra. Hon menar att den tyngsta delen är 

hushållsarbetet och att tiden är knapp till att umgås med barnen. ”Alltså egentligen skulle man 
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vilja lägga all tid på dem när man kommer hem från jobbet då man har varit borta från dem 

hela dagen, men man har inte den tiden för man har så mycket annat”.  

 

I par B beskriver Beata att kombinationen fungerar ganska bra för henne eftersom hon har 

möjlighet till flextid. Det gör att hon inte blir tvungen att jobba åtta till fem varje dag utan kan 

ändra på sina tider när så behövs. Bo berättar också att han också har möjlighet till flexibel 

arbetstid ibland. De arbetar inom samma familjeföretag och har möjlighet att i viss mån styra 

över sina tider. Bo tycker att kombinationen fungerar bra. ”Jag tycker det går bra, sen kan 

man ju alltid önska sig att man kanske jobbade mindre men…”. 
 

I par C tycker både Cecilia och Conny att det är mycket svårt att kombinera heltidsarbete och 

familjeliv. ”I överlag så känner man sig otillräcklig på både ställena tycker jag”, säger 

Cecilia. Hon beskriver kombinationen som en intressekonflikt mellan arbete och familj, vilket 

ger upphov till stress. ”Man hinner aldrig liksom göra färdigt jobbet för att man måste 

springa därifrån. Samtidigt som man känner att man vill hämta barnen, man vill inte att de 

ska vara sist på dagis heller utan man vill att de ska komma hem, man vill ha tid med dem 

också”. Cecilia upplever att hon nästan inte har någon tid för sig själv. Egna intressen och 

behov hamnar i skymundan. Conny förklarar att kombinationen är svår för honom, framförallt 

för att han upplever sitt arbete som väldigt stressigt. ”Och man vill umgås med sina barn så 

då måste man hela tiden springa från jobbet och man hinner kanske umgås en liten stund 

innan de går och lägger sig och det krävs att man, ja har en stressig vardag kan man säga”. 

Conny berättar att han har flextid, annars skulle inte kombinationen gå ihop, menar han. 

 

6.2.1  Partnerns möjlighet i kombinationen 
Jag ställde frågan hur intervjupersonerna upplever att deras partner har för möjlighet att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv. Detta för att se om det finns några likheter och /eller 

skillnader i deras beskrivningar till skillnad från deras egna situation. 

 

I par A, svarar Annika att skillnaden är att det kanske inte är lika accepterat i hennes makes 

bransch att vara hemma och vara föräldraledig, vid vård av sjukt barn och så vidare. Men hon 

menar att han samtidigt själv väljer och hon tycker det är bra att han väljer att vara med sina 

barn. Adam anser att Annika har ganska goda möjligheter att kombinera heltidsarbete och 

familjeliv. Detta eftersom hon har flextid och själv kan styra lite över tider. 



 - 32 -

I par B, menar Bo att kombinationen är svårare för sin fru än för honom själv. Han berättar att 

Beata har börjat på ett nytt arbete efter föräldraledigheten och att hon i och med det haft 

mycket arbete i tankarna. ”Hon har ju mer karriärjobb än vad jag har”. Vidare berättar han 

att Beata har en del arbetsuppgifter som hon kan arbeta med hemifrån. Beata anser att hon och 

hennes partner har liknande möjlighet i kombinationen. ”Vi är engagerade i firman båda två 

och vi behöver vara på jobbet för att det ska fungera”. Vidare tycker hon att Bos möjligheter 

att kombinera heltidsarbete och familjeliv är goda då han också har möjlighet att ta lite 

flextid. Skillnaden tycker Beata är att Bo bara arbetar med killar och att det kan vara lite hård 

attityd bland dem om han exempelvis kommer försent eller måste gå tidigare på grund av 

föräldraskapet. 

  
I par C menar Cecilia att hennes partner har det svårare än hon själv att kombinera 

heltidsarbete och familjeliv. ”Dels har han mycket längre att åka, vilket gör att det blir svårt 

med tider, han liksom träffar barnen mycket mindre än vad jag gör och blir ännu mer 

stressad än vad jag blir och hans arbetstider är inte  lika flexibla”. Conny upplever att 

kombinationen är lika tung för dem båda. ”Jag tycker att båda har mycket, försöker att ta lika 

mycket ansvar”. 

 

6.3  Vad skulle underlätta kombinationen?  
Både Annika och Adam anser att kombinationen skulle vara enklare för deras familjeliv om 

båda skulle ha flexibla arbetstider. Adam har fasta arbetstider medan Annika har möjlighet till 

flextid. Annika ser också att det kanske skulle underlätta om det gick att arbeta hemifrån. 

Adam tror att kombinationen hade varit enklare om Annika skulle ha arbetat deltid istället för 

heltid. 

 

Bo tror att kombinationen underlättas av att ha kortare arbetstid när man har småbarn. ”Det är 

klart att man kanske skulle vilja jobba 75 % eller någonting. Men det har ju med ekonomi och 

allting att göra.” Att kunna arbeta hemifrån tror han också skulle kunna underlätta men för 

honom är det inte möjligt då han är arbetsplatsbunden. Beata menar att lite hjälp i hemmet 

skulle underlätta, ”någon som städade åt en”.  

 

I par C skildrar båda parter att kombinationen skulle vara enklare för deras familj om Conny 

hade haft möjlighet att arbeta närmare hemmet. Cecilia menar att det skulle ge möjlighet till 
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att båda skulle kunna hämta barnen från dagis lika mycket och vara hemma med dem på 

eftermiddagarna. Cecilia beskriver också att både hon och Conny är arbetsplatsbundna i sina 

yrken. ”Om i alla fall en i familjen hade haft ett jobb som man liksom lite mer friare kunde 

styra över själv och inte behöver ha så mycket samarbete med andra utan kunde styra över 

själv, över sin tid och sitt jobb mera själv”. 

 

6.4  Svårigheter med kombinationen 
Frågan som ställdes till intervjupersonerna var om de upplever några svårigheter i att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv. De fick ge exempel på praktiska och känslomässiga 

svårigheter. 

 

I Par A, tycker Adam att svårigheten med kombinationen är att det inte blir så mycket tid till 

att umgås med barnen i vardagen. Han nämner också praktiska svårigheter : ”Hämtning och 

lämning för Annika, det är ju tight när hon kör heltid, hade hon kört deltid då hade hon 

kunnat lämna dem nio och hämta dem tre typ”. Annika pekar på att tiden inte räcker till allt 

hon skulle vilja göra och att det leder till stress för henne. ”Ja man ska ju ta hand om 

hushållet samtidigt som man ska ta hand om barnen när man kommer hem från jobbet och 

man ska laga mat samtidigt, så allting ska göras på samma tid ungefär”. 

 

Par B, har för tillfället ingen barnomsorg för sina två barn utan väntar på dagisplats. Detta gör 

att de måste pussla ihop organisationen för barnen dag för dag. Den största delen av 

barnpassning tar barnens mormor hand om och ibland finns även deras farmor till hands att 

hjälpa till. Bo förklarar situationen : ”ja, det har inte alltid varit så lyckat, det blir ju lite slitigt 

sådär. Jag tycker ändå att det har gått bra. Det blir i och med att man inte vet vart de ska 

vara, vem som ska hämta, hur länge ska jag jobba imorgon och…” Det som är sårbart i denna 

situation är att de bara har en person som de kan lita på, till skillnad från förskolan där 

situationen är en annan med en personalstyrka, menar Bo. Beata pekar på en annan svårighet 

förutom detta, det är att inte hinna med. Hon känner att hon varken hinner med de 

hushållssysslor som ska göras eller med sig själv och det gör att känslan av tröttheten ständigt 

finns närvarande. 

 

Conny anser att svårigheten med kombinationen har att göra med vilket arbete man har. Han 

menar att det bland annat beror på hur fritt arbetet är, flexibla arbetstider och hur pass 



 - 34 -

krävande arbetet är. Vidare beskriver han; ”det är stressigt och man måste prioritera bort 

saker som man i vanliga fall skulle vilja göra, till exempel träningen faller bort och kanske att 

umgås med vänner, kanske mitt i veckan, det är helt omöjligt”. Svårigheten för Cecilia är att 

hon som sagt känner sig otillräcklig, på arbetet och i familjelivet. Hon menar att tid och ork är 

något som spelar in. ”Man känner att man inte räcker till tycker jag. Missnöjd med sig själv 

på jobbet och ibland också lite missnöjd med sig själv som mamma när man rusar in försent 

till dagis och man är trött och småirriterad och har lägre toleransnivå än vad man hade haft 

om man hade känt sig utvilad och lugn”. 

 

6.5  Tolerans på arbetsplatsen 
Intervjupersonerna fick svara på hur de upplever att toleransen är bland deras arbetsgivare och 

arbetskamrater vad gäller exempelvis att vara hemma för vård av barn och att ibland gå hem 

tidigare / komma senare på grund av föräldraskapet. 

 

Adam beskriver att hans arbetskamrater som inte har barn inte riktigt har överseende med att 

han har barn och ibland måste vara hemma eller ändra på sina arbetstider. ”De tycker det är, 

ja han är ju bara hemma och lökar, ja lite så. Chefen är ju också lagom road över sådant”. 

Annika upplever snarast motsatsen på sin arbetsplats. ”Det finns en ganska stor tolerans. Jag 

har en chef som inte säger så mycket om när man är hemma när de är sjuka. Nämen alltså i 

vår grupp där jag jobbar så är det väldigt många som har småbarn, så alla sitter ungefär i 

samma situation, så då backar man ju självklart upp varandra”. 

  

Par B är i den situationen att de båda två har arbetsledande roller på sina arbetsplatser. Bo 

beskriver istället toleransen bland sina arbetskamrater ”Dom kan inte säga så mycket om det. 

Det hjälper ju inte att gnälla över det. För att just jag gör det men sen (.) det är ju mycket så 

när killar är hemma”. Beata säger att de hon arbetar med idag inte har några småbarn. ”Så att 

då har de väl kanske inte lika stor förståelse, när man inte är i situationen själv.” Jag jobbar 

ju mest med killar och då är ju också förståelsen lite lägre än om man jobbar med tjejer för 

då vet dom hur det är”. 

 

Conny berättar att han arbetar inom ett kvinnodominerande yrke och han upplever att hans 

arbete på något sätt är mera anpassat till föräldraskapet. Vid vård av barn tycker han att det är 

bra tolerans, framförallt för att cirka 90 % är kvinnor på hans arbetsplats och att de har varit i 
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samma situation som honom. Cecilia tycker att det finns en ganska stor förståelse på hennes 

arbetsplats för att hon har småbarn. Hon menar att de som har barn själva har större förståelse 

än de som inte har det. 

 

6.6 Att anpassa arbetet efter familjelivet 
Med frågan: anser du att du kan påverka din arbetssituation så att det passar familjelivet?, vill 

jag dels se om intervjupersonerna har möjlighet att påverka sin arbetssituation och på vilket 

sätt de har gjort det. 

 

Adam anser att han inte kan påverka sin arbetssituation så att det passar familjelivet. ”Nej, jag 

kan inte riktigt göra det. Det är ju familjelivet som får anpassa sig efter mitt jobb nästan, när 

det gäller hämtning och det”. Han förklarar att han har sina fasta tider som han måste följa. 

Han menar att det skulle bli lite gny om han kommer och går olika tider. Annika tycker att 

hon har kunnat påverka sin arbetssituation på grund av sin flextid. Hon har lagt upp det så att 

hon börjar tidigare morgonen och slutar tidigare på eftermiddagen. På så sätt kommer barnen 

tidigare hem från dagis.  

 

Bo berättar att han ibland kan anpassa sitt arbete efter familjelivet med tider, beroende på hur 

lugnt det är på arbetet. Bo har anpassat sitt arbete efter familjelivet genom att han inte gärna 

arbetar övertid, om han inte måste. Beata tycker att hon kan anpassa sitt arbete efter 

familjelivet genom att kan styra över sina arbetstider. Samtidigt är hennes jobb beroende av 

att hon är på plats. Det gör att hon inte kan arbeta så mycket hemifrån. ”Sen tar jag inte på 

mig lika mycket som jag gjorde innan jag fick barn, då kunde jag säga att jag kunde göra allt, 

nu säger jag ifrån”.  

 

Cecilia känner att hon till viss del kan anpassa sitt arbete till familjelivet. Detta genom att hon 

ibland kan komma senare och gå tidigare ifrån arbetet. Hon har också anpassat sitt arbete efter 

familjelivet genom att hon inte är med på en obligatorisk konferens som äger rum på hennes 

arbetsplats varannan vecka. Istället slutar hon tidigare den dagen och får arbeta senare de 

andra dagarna. Cecilia nämner också att hon har så kallad förtroendetid, det vill säga tio 

timmar per vecka som hon kan göra hemma. ”Förr gjorde jag nog lugnt mina tio timmar och 

mer än det men nu sedan jag har barn gör jag inte det”. Conny anser också att han har kunnat 

anpassa sitt arbete efter familjelivet på grund av flextiden. ”Att jag kan prata med min chef, 
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hon är väldigt förstående och kan ge oss klartecken för att till exempel imorgon ska jag sluta 

tre istället för sju och sedan får jag jobba in de timmarna nästa vecka sådär”. Conny försöker 

att inte arbeta över som han gjorde förr och försöker att sluta tidigare. 

 

6.7  Fördelning av hushållsarbeten  
Paren fick som en del av intervjun svara på hur ansvarsfördelningen mellan dem ser ut i olika 

hushållsarbeten. Hushållsarbetet är indelat i ”det stora” och ”det lilla”. Det stora är 

arbetsområdena städning, laga mat , handling, disk och tvätt. Jag har ringat in dem som stora 

arbetsområden då de upptar mycket tid av vardagen. Det lilla är några av de nödvändiga men 

ibland osynliga sysslorna i hemmet: vattna blommor, byta lakan, slänga sopor, plocka upp när 

det är stökigt och underhålla bilen. Intervjupersonerna har svarat utifrån sin egen upplevelse 

av situationen. Svaren är till största del uttryckta i procent av hur mycket intervjupersonerna 

anser sig göra av en syssla.  

 

1. Par A,  Adam och Annika. 

 
                 ”Det stora”                                   Adam                                       Annika 

Städning 40% Ja, det turas vi om med. 

Tvätt 0% 100%

Laga mat Annika gör mycket av det. Jag gör det till vardags

Diska  Diskmaskin, men Annika sköter 

det mer än jag.

Diskmaskin, det utöver, oftast 

jag

Handla Annika sköter det. Oftast jag.

 

 

”Det lilla”                                     Adam                                      Annika 

Vattna blommor 0% 100%

Byta laka Merparten gör Annika Det kan vi nog turas om med.

Slänga sopor Jag gör det mest Adam gör det mest

Plocka upp när det är stökigt Annika tar det mesta. Vi kan säga att vi delar på det, 

jag börjar, han hakar på.

Underhålla bilen Jag gör det mest. Jag kör den, oftast jag.
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2. Par B, Bo och Beata 
 

”Det stora”                                              Bo                                             Beata 

Städning 30% 80%

Tvätt Beata gör det, jag manglar. 100%

Laga mat 20% 70%

Diska  Diskmaskin men det utöver 

50%

Diskmaskin men det utöver 

70%

Handla 80% 50%

 

 

           ”Det lilla”                                                    Bo                                         Beata 

Vattna blommor Beata Det gör jag och Björn.

Byta laka Beata Det gör jag 

Slänga sopor 50% 50%

Plocka upp när det är stökigt Beta gör det lite mera än jag. Ja, det gör jag mest.

Underhålla bilen 100% 0 %

 

 

3. Par C, Conny och Cecilia 
 

             ”Det stora”                                   Conny                                                Cecilia 

Städning 85%    20 %

Tvätt 80% 50%

Laga mat 40% 85%

Diska  50% 50%

Handla Cecilia för det mesta. Oftast jag, för jag har körkort

 

 

             ”Det lilla”                                     Conny                                                 Cecilia 

Vattna blommor 10% 100%

Byta laka 50% 60 %

Slänga sopor 70% 30%

Plocka upp när det är stökigt 30% Jag gör det oftare.

Underhålla bilen Ser olika ut. Det gör vi ej, vi lämnar in den. 
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6.7.1  Organisering kring barn och hushållsarbete 
Under detta tema inryms frågor kring hur intervjupersonerna har organiserat kring barnen och 

hushållsarbete och vid vård av barn. 

 

Par A beskriver att det är Annika som lämnar och hämtar barnen på dagis. En bidragande 

orsak till det menar de är att Annika har tillgång till familjens bil medan Adam åker tåg till sitt 

arbete. Adam beskriver sin morgon som att han stiger upp och fem minuter senare har han 

gått ut genom dörren. Det blir därmed Annika som sköter merparten kring barn och hushåll på 

morgonen och på eftermiddagarna. ”Det är ju alltid jag som lagar mat eftersom jag hämtar 

barnen och jag kommer hem tidigare än vad han gör”. Adam beskriver att när han kommer 

hem på kvällarna brukar maten oftast vara färdig. På frågan om de har delat upp de 

hushållsarbeten som behövs göras hemma svarar de båda att de inte har någon uttalad 

uppdelning. Adam säger att Annika sköter det mesta. När det gäller fördelningen av olika 

hushållsarbeten visar svaren från par A att Annika gör merparten av det (se 6.7).  

 

I par B, blir det oftast Beata som lämnar barnen och Bo hämtar dem. Denna organisering är 

till för att barnen ska få kortare dagar. En vanlig morgon beskriver Beata som att Bo vanligen 

åker till arbetet vid halv sju och att hon sköter morgonbestyren kring barnen. Bo tar mycket av 

det praktiska kring barnen på vardagskvällarna. Han hämtar barnen och brukar bada dem, klä 

på dem pyjamas, göra i ordning maten och så vidare. Innan det är läggdags för barnen 

beskriver Bo situationen: ”Under tiden där så, bägge leker ju inte hela tiden, utan det är ju att 

vika tvätt eller något sådant, oftast är det Beata som är bättre på det än vad jag är (skratt), så 

jag leker mera än hon”. Beata menar att det är aldrig någon av dem som sitter och rullar 

tummarna utan antingen får man till exempel ta barnen eller diska. Beata ger ett exempel: ”Bo 

tycker det är roligare att leka med dinosaurier än att diska och då leker han med dinosaurier 

(skratt).” Ingen av dem säger att de har en uttalad uppdelning kring hushållssysslorna. Beata 

menar att vissa saker tar hon, andra Bo och en del saker gör de tillsammans. Beata menar att 

förberedelser underlättar vid heltidsarbete. ”Oftast har vi middagsmaten halvfärdig, att man 

har förberett på helgen så det är bara att snabblaga”. Beata utför det mesta av de olika 

hushållsarbetena (se 6.7) . Båda beskriver att Bo sköter det praktiska, ”man ska ju skotta och 

det är stopp i dammsugaren och det är andra sådana saker som jag gör, men de är ju inte lika 

vardagliga saker. Men allting som ska lagas och går sönder, det gör ju jag. Men sedan, det är 

klart, hör man henne så tror jag att hon tycker att hon gör mera tråkiga vardagliga saker”, 

säger Bo.  
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På morgonen beskriver par C hur de samarbetar. En vanlig morgon kan se ut som så att 

Conny förbereder smörgåsar till hela familjen innan han måste åka till arbetet. Sedan sköter 

Cecilia det resterande med barnen som påklädning och lämning på dagis. Cecilia berättar att 

hon hämtar barnen fyra dagar av fem på grund av att hon slutar tidigare på eftermiddagarna, 

har närmare att åka och att det är hon som har tillgång till familjens bil. Conny kommer hem 

vid sex eller halv sju och han tycker att han har mycket lite tid till att umgås med barnen. ”Om 

man säger kvalitetsumgänge, det är inte så jättebra, det är mera att leka en liten stund. Vara 

med och natta dem och berätta någon rolig saga. Men det är väldigt kort”. Cecilia menar att 

de inte har några ”listor” som de följer för hushållsarbetet. Hon förklarar att hennes man 

städar mycket mera än vad hon gör eftersom han tycker det är viktigare än hon. Eftersom hon 

är hemma mera på eftermiddagarna är det hon som lagar mat. Conny beskriver att 

uppdelningen av hushållsarbetet kan se rätt olika ut beroende på om det är  vardag eller helg. 

Han förklarar att det är Cecilia som är hemma mera i veckorna och sköter då en del 

hushållssysslor men när han kommer hem så kan han också sätta igång med diverse 

hushållssysslor. Han beskriver att Cecilia är den som gillar att organisera medan han själv tar 

det mera som det kommer.  

 

Vid vård av barn förklarar samtliga par att de delar upp det beroende på hur arbetssituationen 

ser ut. Par B berättar att de har barnens mormor som avlastning och par C säger att de kan ta 

hjälp av barnens farmor om de inte är så allvarligt sjuka. 

 

6.8  Huvudansvar för barn / hushållsarbete 
Intervjupersonerna fick svara på om någon av dem upplever att de har huvudansvaret för 

barnen respektive hushållsarbetet. De fick även en fråga om de anser att de har en rättvis 

arbetsfördelning i hemmet.  

 

Adam svarar att det blir Annika som har huvudansvaret för hushållsarbetet eftersom det är 

hon som gör det mesta. Annikas svar är att hon har en känsla av att hon har huvudansvaret för 

hushållsarbetet. Hon menar att det kanske är en roll som hon har tagit på sig själv. När det 

gäller barnen upplever både Annika och Adam att de är ganska jämbördiga över ansvaret om 

dem . Adam ger ett exempel: ”och då kan man ju lägga in att medan Annika gör de här 

grejerna, kanske jag håller på att leka med barnen istället. Så det blir ju den fördelningen om 
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man säger”. Annika beskriver situationen ungefär på samma sätt som sin partner, att vissa 

saker kan man välja. Det innebär exempelvis att en dukar av middagsbordet och den andre 

sysselsätter sig med barnen. ”Och sen har det väl blivit mer så att hans roll har blivit att bada 

barnen och det tycker jag i och för sig är bra för jag kommer ju hem tidigare och umgås med 

dem mycket längre tid än vad han har gjort, så det kan vara skönt för honom att få den där 

tiden innan de går och lägger sig”. Annika upplever att de inte alltid har en rättvis 

arbetsfördelning i hemmet. Hon tycker att hon gör ganska mycket. Hon tror att det skulle bli 

bättre om Adam själv kunde ta mer initiativ, att se saker tidigare. Adam anser också att de inte 

har en rättvis arbetsfördelning i hemmet utan han skulle göra mera om det skulle bli rättvist.  

 

Både Bo och Beata upplever att det är Beata som har huvudansvaret både för barnen och för 

hushållsarbetet. Angående huvudansvaret för barnen säger Beata ”det är jag som fixar mest, 

ser till att de har rena kläder, ser till att de har packningen klar på morgonen.”. Bo tycker att 

de ändå har en ganska rättvis arbetsfördelning dem emellan i hemmet. Beata anser ”att det 

tycker man väl aldrig”. 

 
Cecilia upplever inte att hon har huvudansvaret för barnen men hon säger att hon sköter mera 

av det praktiska kring dem. Hon hämtar dem de flesta dagar och spenderar mera tid 

tillsammans med dem. Conny upplever inte att någon av dem har huvudansvaret för barnen 

men han tror att Cecilia vill ha det. ”Jag tycker att båda har lika mycket ansvar angående 

barnen, vi bestämmer lika mycket men jag tror att väldigt många mammor i och med det här 

med födelsen, förlossningen, ja amning och allt det här, mannen kommer att hamna på tredje 

eller fjärde plats, det är så”. Han menar att vissa kvinnor har svårt för att släppa in sina män 

och att det är något som finns kvar hos Cecilia. ”Att Cecilia hela tiden tror, ringer och frågar 

”har du givit dem mat”? Framförallt i början;  ”jag lämnar filmjölk och jag har kokat ris och 

grillad kyckling”. Ja alltid tror hon att hon, men som sagt man måste stå på sig och kämpa”.  

När det gäller huvudansvaret för hushållsarbetet svarar Cecilia: ”Jag är ju som sagt hemma 

mer, men jag känner inte att allt ligger på mig”. Conny upplever att det är han som har 

huvudansvaret för hushållsarbetet. Han tycker att de har en rättvis arbetsfördelning. Cecilia 

ser att det alltid finns mer att göra och har svårt att strunta i det och sätta sig. ”Ja, det är inte 

orättvist, man kan ju tycka att båda håller på nästan hela tiden. Alltså jag sätter mig inte så 

ofta, det är sällan jag tittar på teven, så det är alltid något som man ska fixa. Min käre man 

gör en massa grejor, gör en rush och sedan så sätter han sig”. 
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6.9  Sammanfattning 
Resultatet visar att paren har olika upplevelser av kombinationen heltidsarbete och familjeliv. 

Par A och B säger att kombinationen fungerar ganska bra medan Par C anser att 

kombinationen är mycket svår för dem. Både Annika och Cecilia upplever en otillräcklighet i 

sfärerna arbetsliv och familjeliv. Svaren om upplevelsen av vad partnern har för möjlighet att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv är varierad. Olika skillnader som nämns är att partnern 

kanske har möjlighet till flexibel arbetstid medan man själv inte har det, längre resväg till 

arbetet, olika krav på arbetet och lägre tolerans för föräldraskapet på arbetsplatsen .  

 

Flexibla arbetstider är något som samtliga par nämner som något som antingen underlättar 

kombinationen idag eller skulle göra det. Vidare är kortare arbetstid, hjälp med hushållsarbete 

samt ett mindre arbetsplatsbundet arbete faktorer som paren anser skulle kunna underlätta 

kombinationen. 

 

Samtliga kvinnor beskriver att svårigheten med kombinationen är att tiden inte räcker till allt 

de vill hinna med i arbetsliv och familjeliv. Hushållsarbetet krockar med tiden de vill lägga på 

barnen och även känslan av otillräcklighet för arbetet finns närvarande. Männen ger andra 

svar på frågan, till exempel att tiden är knapp till att umgås med barnen i vardagen och att ett 

krävande arbete gör kombinationen svår.  

 

Alla intervjupersoner utom Adam anser att de på något sätt kan anpassa sitt arbete efter 

familjelivet. Kvinnorna beskriver bland annat att sedan de fick barn tar de inte på sig lika 

mycket arbetsuppgifter och att de har lagt om arbetstider. Männen försöker att inte arbeta 

övertid om de inte måste samt att de försöker ändra på arbetstiderna. I par A och B beskriver 

männen att deras arbetsgivare och arbetskamrater inte alltid har överseende med att de ibland 

måste ändra på tider på grund av föräldraskapet. 

 
Parens organisering kring arbetsliv och familjeliv kretsar runt samarbetet kring vem som 

börjar och slutar tidigast, vem som har tillgång till bil och närhet till arbetet. Resultatet av 

fördelningen av olika hushållssysslor visar att de tre kvinnorna generellt utför mer av det än 

sina män. Inget par beskriver att de har någon uttalad uppdelning av hushållsarbetet. I par A 

och B upplever männen att deras kvinnor har huvudansvaret för hushållsarbetet vilket 
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korresponderar med kvinnornas känsla av att de har det ansvaret. Vad gäller upplevelsen av 

huvudansvaret för barnen är svaren varierade mellan intervjuparen.  
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7  Analys 
Analysen kommer att struktureras upp efter två huvudrubriker: arbetsliv och familjeliv. Under 

dessa kommer jag att koppla ihop resultatet med resultat från tidigare forskning samt mina 

teoretiska utgångspunkter som är handlingsteori, rollteori och begreppen genussystem och 

genuskontrakt. 

 
7.1 Arbetsliv 
I detta avsnitt har jag valt att analysera tre underkapitel från mitt resultatkapitel: möjligheten 

att kombinera heltidsarbete och familjeliv, tolerans på arbetsplatsen och att anpassa arbetet 

efter familjelivet. Avsnittet har en inriktning mot arbetslivet i kombinationen heltidsarbete 

och familjeliv.   

 

7.1.1  Möjligheten att kombinera heltidsarbete och familjeliv 
Mitt resultat visar att samtliga kvinnor upplever att svårigheten i kombinationen heltidsarbete 

och familjeliv är att tiden inte räcker till allt de vill hinna med i dessa sfärer. I mitt material 

framkommer det att kvinnorna upplever mer rollkonflikter och stress än sina män. 

Situationen beskrivs av Cecilia: ”Man känner att man inte räcker till tycker jag. Missnöjd med 

sig själv på jobbet och ibland också lite missnöjd med sig själv som mamma när man rusar in 

försent till dagis…”. Citatet beskriver hur de olika rollerna i arbetsliv och familjeliv skapar en 

konflikt med varandra när de ställer krav på individen som hon upplever vara svåra att 

uppfylla samtidigt. Kombinationen kan också upplevas extra tung av individen när lika 

mycket tid och kraft ägnas åt både sfärerna (Nordenmark, 2004, s. 164ff). Det kan härledas till 

att samtliga i studien arbetar heltid. Det ställs krav på individen att hinna med att både arbeta 

och att vara förälder, dels utifrån individen själv men också utifrån förväntningar från 

samhället. Utifrån rollteorin kan vi se hur individen möts av olika rollförväntningar som 

skapas utifrån andras och egna förväntningar och normer på hur hon agerar (Johansson, 1999, 

s.89). 

 

Att resultatet visar att kvinnor känner av denna otillräcklighet i kombinationen kan också 

kopplas ihop med olika forskningsresultat som visar att kvinnor upplever kombinationen 

arbetsliv och familjeliv som mer konfliktfylld och ambivalent än vad män gör. Kvinnorna 

känner sig otillräckliga i båda sfärerna men framförallt i familjelivet. För männen tycks en 

annan ambivalens råda. De upplever att de borde ta mera ansvar för hem och barn, samtidigt 
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som de känner att de har huvudansvaret för familjeekonomin (Bäck-Wiklund & Bergsten, 

1997, .s129ff). Det finns även forskningsresultat som visar att det är vanligare att kvinnor 

upplever rollkonflikter och stress i kombinationen än män (Nordenmark, 2004, s. 164ff). 

Männen har givit andra svar på vad de upplever vara svårigheten att kombinera heltidsarbete 

och familjeliv, till exempel att tiden är knapp till att umgås med barnen på vardagarna och 

upplevelsen i att ha ett krävande arbete. Det ger också en bild av att män och kvinnor har 

olika upplevelser av kombinationen heltidsarbete och familjeliv.  

 

I övrigt när det gäller specifikt frågan om vilken möjlighet intervjupersonerna har att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv anser jag att det kan ha varit för få intervjupersoner i 

studien för att kunna dra säkra slutsatser om kvinnor och män generellt. Detta gäller även för 

frågan om vad intervjupersonerna anser att deras partner har för möjlighet att kombinera 

heltidsarbete och familjeliv där svaren också är så pass skiftande. I mitt intervjumaterial kan 

jag urskilja skillnader mellan paren. Par A och B menar att kombinationen fungerar ganska 

bra medan Par C anser att kombinationen är mycket svår för dem. Par C antyder att deras 

arbeten som är så pass arbetsplatsbundna och kräver samarbete med andra gör att de inte 

riktigt kan anpassa sitt arbete efter familjelivet som skulle vara önskvärt. Likaså anser de att 

hela familjen påverkas av att en av dem har en lång resväg till sitt arbete och inte kan vara lika 

delaktig i familjelivet på kvällarna. I par B är situationen en annan. Båda parter har 

arbetsledande roller och kan på så vis styra sitt arbete mera fritt efter familjelivet. Detta visar 

att individuella skillnader spelar en stor roll för intervjuparens möjligheter i kombinationen. 

 

Flexibla arbetstider är således en faktor som ger sken av att vara mycket viktig i möjligheten 

för samtliga par att kombinera heltidsarbete och familjeliv. Denna faktor styrs bland annat av 

vilken yrkesposition man har, möjligheten att påverka sin arbetssituation och om man arbetar 

inom en mans - eller kvinnodominerande bransch (Tyrköö, 1997, s118ff). Föräldraskapets 

handlingsutrymme tror jag styrs mycket av vilka möjligheter man har att påverka i arbetsliv 

och familjeliv. På arbetsplatsen finns olika norm – och regelsystem som fungerar som 

ramvillkor för föräldraskapets möjligheter i kombinationen (Näsman, 2001, .s 55ff). Utifrån 

dessa så kallade ramvillkor kan vi se hur paren har skapat sina individuella strategier för hur 

de ska kombinera arbetsliv och familjeliv.  
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7.1.2 Att anpassa arbetet efter familjelivet 
I resultatet framkommer det att trots att både männen och kvinnorna arbetar heltid, tycks det 

vara kvinnorna som i allt större grad har anpassat sitt arbete efter familjelivet. Att inte ta på 

sig lika mycket arbetsuppgifter och att utnyttja rätten till flextid är två olika strategier 

kvinnorna använder sig av för att kunna anpassa arbetet efter familjelivet. Att det är kvinnorna 

som i högre grad anpassar arbetet efter familjelivet framkommer också i tidigare forskning. 

Elvin-Nowaks (1999 a, s.13ff) studie visar att många kvinnor får dåligt samvete för barnen i 

kombinationen arbetsliv och familjeliv då de känner att de har ansvaret över dem. De flesta 

kvinnorna i hennes studie hade anpassat sitt arbete efter familjelivet, främst till barnen. 

Jansson (2001, s.19) menar att mödrar konstrueras som oersättliga för sina barn och det gör att 

kvinnan identifierar sig med hur viktigt det är att vara förälder. Utifrån männens perspektiv 

präglas tidigare forskning av att mannen ses som den som har huvudansvaret för 

familjeekonomin och de flesta studier visar att männen arbetar betydligt mera heltid än 

kvinnorna i vårt land (Plantin, 2001, s. 164f). 

 

Utifrån Hirdmans (2001, s.77ff) begrepp genuskontrakt kan dessa värderingar och 

uppfattningar om kvinnor och män ovan ses utifrån hur det bör vara mellan män och kvinnor. 

Könen hålls isär på olika nivåer, tider, klasser, kulturer och samhällen. På ett samhälleligt 

plan kan vi se hur män och kvinnor hålls isär i arbetsdelningen där det finns en uppdelning av 

kvinnliga och manliga arbetsområden. Det går också att som här, studera hur män och kvinnor 

fördelar sin tid mellan arbetsliv och familjeliv och på så sätt se i vilken relation de förväntas 

stå i förhållande till varandra. Hirdman (Ibid., s.80ff) menar att även om förändringar av 

genuskontraktet sker över tid, förutsätter det fortfarande att kvinnans naturliga plats är i 

hemmet, trots att hon förvärvsarbetar. När kvinnan förvärvsarbetar blir hon inte bara 

underordnad sin man utan alla män. Mannens roll i förhållande till kvinnan blir att han 

förväntas ta hand om henne, ha ansvaret för att försörja familjen. Dessa strukturer som bär 

upp isärhållandet av könen skapas och upprätthålls av alla i ett samhälle (Thomsson, 2003, 

s.38f). 

 

Med utgångspunkt i handlingsteori och rollteori kan vi se att mycket av individers handlande 

har en social innebörd som påverkas av normer och olika förväntningar (Berglind, 1995, 

s.50ff ). Män och kvinnor har olika rollförväntningar på sig. Det kan avspeglas i att kvinnan 

förväntas ha det övergripande ansvaret för hushållet och omsorgen om barnen medan mannen 

betraktas som familjeförsörjaren. Att män och kvinnor handlar olika tror jag sker både på ett 
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medvetet och på ett omedvetet plan. Normerna i vårt samhälle föreskriver hur vi bör vara 

emot varandra och det är sällan något som jag tror att man reflekterar över.  

 

7.1.3 Tolerans på arbetsplatsen 
Resultatet visar att faderskapet kommer mera i konflikt mellan heltidsarbete och 

familjeliv än vad det gör för kvinnorna. I par A och B beskriver intervjupersonerna att 

männens arbetsgivare och arbetskamrater inte alltid har överseende med deras 

föräldraroll. Adam beskriver toleransen på sin arbetsplats som att: ”De tycker att det är, 

ja han är ju bara hemma och lökar, ja lite så. Chefen är ju också lagom road över 

sådant”. I par B, anser Beata att det finns en skillnad mellan toleransen på hennes 

arbetsplats respektive hennes sambos. Hon menar att Bo bara arbetar med killar och att 

det kan vara lite hård attityd mellan dem vad gäller toleransen för föräldrarollen. I par C 

ges en annan bild av hur toleransen på en arbetsplats kan se ut. Conny beskriver att han 

arbetar i ett kvinnodominerande yrke och att han känner av att hans arbete är mera 

anpassat till föräldraskapet.  

 

Resultatet visar att toleransen på arbetsplatsen kan sammanhänga med om man arbetar 

på en mans – eller kvinnodominerande arbetsplats och vad arbetsgivare och 

arbetskamrater har för attityder till föräldraskapet. Att föräldraskapet kan vara mer 

synligt och accepterat på en kvinnodominerande arbetsplats tror jag kan hänga ihop 

med att kvinnan redan har de rollförväntningar på sig själv och från andra, att ta hand 

om barn och familj. Det ses helt enkelt som något naturligt som ingår i kvinnans roll. 

Resultatet visar att mannens roll som förälder inte är lika accepterad. Det kan hänga 

samman med att han inte heller har de förväntningarna på sig att ha ansvaret för 

familjelivet. En rollkonflikt kan uppstå när roller förändras (Aubert, 1979, s.106). När 

mannen således vill ha ett större ansvar för barnen kan det krocka med traditionella 

synsätt om hur män och kvinnor bör vara i vårt samhälle.  

 

Näsman (2001, s. 64) menar att om inte föräldraskapet blir synligt i organisationer 

fortsätter segregeringen på arbetsmarknaden. Jag anser att organisationerna har ett stort 

ansvar i att förändra attityder till föräldraskapet. Annika i par A, beskriver att trots att 

hennes make inte möts av någon tolerans i sin föräldraroll på sin arbetsplats, kan han 

själv välja att vara med sina barn. Utifrån handlingsteori måste ”vilja” och ”kunna” 

överensstämma för att en situation ska kunna förändras. Att ”kunna” är förhållandet 
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mellan den egna förmågan och yttre omständigheter. Vad individen tror sig kunna beror 

på hur denne värderar sin egen styrka eller kompetens i relation till omgivningens krav. 

Jag tror inte att det är lätt för en enskild person att hävda sin rätt gentemot sin 

arbetsplats eller en hel organisation, utan våra val påverkas starkt av attityder. I 

mansdominerade branscher kan förändringar leda till att faderskapet fokuseras som 

något viktigt och det blir exempelvis mera accepterat att ta ut föräldraledighet (Ibid.,s. 

64). Haas och Hwangs (2000) enkätstudie ger en bild av hur attityderna kring 

pappaledighet ser ut i näringslivet idag. Resultatet från 200 arbetsgivare visar att 

fädernas uttag av pappaledighet präglas av ett passivt motstånd och ett så kallat 

”betingat stöd”. Endast 3 % av alla arbetsgivaren hade givit sitt fulla stöd och 

uppmuntrade männen till att vara föräldralediga. Detta forskningsresultat tycker jag 

visar att synen på faderskapet inte är så accepterat i organisationer som man kanske 

skulle kunna tro. Om faderskapet inte är accepterat på arbetsplatsen kan det hindra  

mannen från att handla eller från att vilja handla. Inom handlingsteori beskrivs vidare 

hur människan befinner sig på flera arenor samtidigt. Människan ska förhålla sig till sig 

själv och andra, till organisationer, institutioner och det samhälle hon lever i. Dessa 

arenor både begränsar och skapar förutsättningar för hennes handlande (Ibid., s.10f). De 

så kallade hindren kan vara av olika karaktär, till exempel organisatoriska, 

institutionella, normativa, eller personliga. Olika hinder bör alltid ses i relation till 

individen som oftast har en uppfattning om hindret är tillfälligt eller ej (Berglind, 1995, 

s.56). 

 

Genussystemet och genuskontraktet kan beskriva hur attityder kring mäns och kvinnors 

föräldraskap hålls beständigt av organisationer och arbetsplatser. Inom genussystemet 

värderas män högre än kvinnor. Mannen ses som norm. Kvinnor förutsätts att ha det 

överordnade ansvaret för barn och hushåll samtidigt som männens ansvar ligger i att 

försörja familjen. Genom isärhållandet av könen uppfattas den offentliga sfären som 

mannens område och den privata sfären som kvinnans område (Hirdman, 2001, s. 65).  
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7.2  Familjeliv 
I detta kapitel kommer jag att analysera två teman från mitt resultatkapitel med inriktning mot 

familjelivets sfär: organisering kring barn och hushållsarbete samt huvudansvar för barn / 

hushållsarbete. 

 

7.2.1 Organisering kring barn och hushållsarbete 
Det sammanfattande resultatet kring ansvarsfördelningen mellan paren gällande olika 

hushållsarbeten visar att i par A och B, upplever både männen och kvinnorna att det är 

kvinnorna som utför merparten av hushållsarbetet. I par C, ger resultatet en bild av en mer 

jämställd arbetsfördelning kring hushållssysslorna. På frågan om intervjupersonerna upplever 

att de har en rättvis arbetsfördelning mellan dem i hemmet, är svaren från samtliga kvinnor att 

de inte alltid är tillfredställda med den arbetsfördelning som råder. Svaren skiljer sig från 

männens, där svaren är varierade. I par B och C har männen svarat att de upplever att de har 

en rättvis eller ganska rättvis arbetsfördelning.  

 

Dessa resultat visar på en övervägande traditionell arbetsfördelning mellan paren vilket också 

framkommer i flera tidigare forskningsresultat som pekar på att barnfamiljer idag fortfarande 

lever efter en traditionell könsuppdelning i avseende arbetsliv och familjeliv (se kapitel 3). 

Bäck- Wiklund & Bergsten (1997, s, 131f) gör utifrån detta en tolkning om att kvinnorna har 

svårt för att lämna över ansvaret för hushåll och barn till sina män, eller så kan man se det 

som att kvinnorna väljer bort arbetet för att de upplever familjelivet som mera betydelsefullt. 

Den första tolkningen kan till exempel skildras av Cecilias upplevelse av hennes och sin 

makes arbetsfördelning. Hon anser att arbetsfördelningen inte är orättvis, men hon ser alltid 

att det finns mer hushållssysslor att göra och hon har svårt att blunda för det. Hon menar att 

hennes make har mycket lättare att sätta sig ner och koppla av efter att han har gjort det han 

ska.  

 

Något som jag också har uppmärksammat kring parens beskrivningar är att det finns en 

uppdelning mellan barn och hushållsarbete på vardagskvällarna som innebär att männen tar 

ansvaret för att leka med barnen och att kvinnorna utför hushållssysslor under tiden till 

exempel att tvätta eller städa rent i köket. I par A och B beskriver både männen och kvinnorna 

att uppdelningen kan se ut så på kvällstid. Citatet från Bo kan ge en bild av uppdelningen: 

”Under tiden där så, bägge leker ju inte hela tiden, utan det är ju att vika tvätt eller något 
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sådant, oftast är det Beata som är bättre på det än vad jag är (skratt), så jag leker mera än 

hon”. Det som är viktigt att beakta är att paren motiverar uppdelningen med att det är deras 

egna val som styr och deras svar tyder på att de verkar vara överens sinsemellan med denna 

uppdelning. 

 

Hur arbetsfördelning av hushållssysslor mellan kvinnor och män ser ut, menar jag är påverkat 

av en rad faktorer. Utifrån handlingsteori kan mäns och kvinnors handlande förklaras som att 

det dels är påverkat av deras vilja och möjligheter, samtidigt som handlandet är knutet till 

miljön, det vill säga normer, värderingar och yttre omständigheter. Som jag tidigare har tagit 

upp så måste ”vilja” och ”kunna” sammanfalla för att personen ska förändra en situation. Ett 

handlingsalternativ kan exempelvis medföra både positiva och negativa konsekvenser. Vad 

personen väljer är beroende av vilken inställning hon har till alternativen och om de 

värderas som positiva eller negativa (Berglind,1997, s. 54). Något som jag menar att man kan 

resonera kring är huruvida män generellt vill och kan ändra den traditionella könsuppdelning 

som råder. 

  

7.2.2 Huvudansvar för barn/ hushållsarbete 
I par A och B upplever både männen och kvinnorna att det är kvinnorna som har 

huvudansvaret för hushållsarbetet. Ifråga om någon har huvudansvaret för barnen har  

kvinnorna i par A och B beskrivit att de sköter det mesta praktiska kring barnen och därmed 

får de också känslan av att ha huvudansvaret för dem. I det tredje paret, par C, upplever 

Cecilia att hon inte har huvudansvaret för barnen men att hon i praktiken sköter mera av det 

praktiska kring dem.  

 

På ett privat plan kan vi alltså se hur män och kvinnor hålls isär i hemmet. Genuskontraktet 

kan här användas för att beskriva den arbetsfördelning som råder mellan könen i hemmet. 
Genuskontrakten är visserligen oskrivna och osynliga men tar sig konkreta uttryck i hur män 

och kvinnor förväntas vara mot varandra (Waldemarson,1992, s.90). 

 

Conny upplever att ingen av dem har huvudansvaret för barnen men han tror det att Cecilia 

vill ha det. Han tror att vissa kvinnor har svårt för att släppa in sina män och att det är något 

som finns kvar hos Cecilia. ”Att Cecilia hela tiden tror, ringer och frågar ”har du givit dem 

mat”? Framförallt i början; ”jag lämnar filmjölk och jag har kokat ris och grillad kyckling”. 

Ja alltid tror hon att hon, men som sagt man måste stå på sig och kämpa”. Detta citat tycker 
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jag återigen är ett exempel på att det finns normerande föreställningar om könen som lever 

kvar i genuskontraktet. Att kvinnor inte släpper in sina män i sfären som rör och hushåll och 

barn kan således vara ett exempel på att kvinnan förväntas ha huvudansvaret för detta område. 

 

 

7.3  Sammanfattning  

Jag tycker att intervjumaterialet tydligt speglar att det finns olika rollförväntningar på män 

och kvinnor i samhället. Män och kvinnor förväntas bete sig på olika sätt i arbetsliv och 

familjeliv och i förhållande till varandra. Det som jag har kunnat spåra i mitt intervjumaterial 

är att kvinnorna möts av flera motstridiga rollförväntningar än sina män. Känslan av 

otillräcklighet i kombinationen vittnar om det samt att det är kvinnorna som i stor 

utsträckning har gjort ansträngningar för att arbetet ska kunna anpassas till arbetet.  

 

Mitt resultat visar att det är i kombinationen arbetsliv och familjeliv som kvinnans roller kan 

komma att krocka med varandra. Rollteorin uttrycker att det inte är i alla situationer som 

individen möter klara krav från andra människor och att det inte alltid är lätt för henne att veta 

vad som är socialt acceptabelt handlande. Roller skapas i samspelet med andra människor och 

de egna förväntningarna kanske inte stämmer överens med hur andra ser på rollbeteendet. 

(Ibid., s. 104).  
 

”Att kombinera ett starkt deltagande i arbetslivet med ett starkt engagemang i familjelivet är att – 

åtminstone till viss del – bryta mot traditionella föreställningar om könsroller där i huvudsak 

mannen betraktas som försörjare och kvinnan som ansvarig för hemmet” .(Ibid, 45f). 

 

De motstridiga rollförväntningarna på kvinnan tror jag i sin tur kan hänga samman 

med att hennes roll har förändrats, genom hennes utträde på arbetsmarknaden och 

förändringar genom olika familjepolitiska åtgärder. Plantin (2001, s. 25) menar att 

kvinnornas ökade lönearbete skapade nya förutsättningar för föräldraskapet och 

familjelivet. Traditionella synsätt på hur män och kvinnor förväntas vara, vad som 

betraktas som ”typiskt” kvinnligt och som ”typiskt” manligt tror jag kan komma att 

krocka med nya värderingar och normer som ständigt infinner sig om hur män och 

kvinnor ska vara. Jag tror att det kan uppstå rollkonflikter när män och kvinnor måste 

förhålla sig till denna blandning av förväntningar de har på sig. 
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8  Slutdiskussion  

Syftet med min studie var att beskriva hur småbarnsföräldrar upplever sin möjlighet att 

kombinera heltidsarbete och familjeliv och undersöka om det finns några likheter och 

skillnader mellan könens upplevelser. Hur ser då jämställdheten ut mellan paren i praktiken? I 

min studie arbetar samtliga intervjupersoner heltid men resultatet visar att det inte råder en 

jämställd arbetsfördelning mellan paren i hemmet. Kvinnan förväntas i större utsträckning än 

mannen att ta hand om hushållsarbete och omsorgen om barnen, även om hon förvärvsarbetar 

lika mycket som han gör. Mitt resultat visar också på flera skillnader när det gäller hur män 

och kvinnor förväntas vara i arbetsliv och familjeliv. Det framkommer att kvinnorna upplever 

mer rollkonflikter och stress än sina män och att det är kvinnorna som i högre grad har 

anpassat sitt arbete efter familjelivet. Toleransen för föräldraskapet är i överlag inte lika 

accepterat på männens arbetsplatser. Det faktum att intervjupersonerna är småbarnsföräldrar 

ser jag kan vara ytterligare en påverkande faktor till att heltidsarbete och familjeliv blir 

svårare att kombinera. Det leder till en stressad vardag där tid och ork inte räcker till allt som 

intervjupersonerna önskar i arbetsliv och familjeliv. Resultat från tidigare forskning visar 

också att småbarnsföräldrar upplever mycket stress i vardagen där känslan av otillräcklighet 

präglar kombinationen arbetsliv och familjeliv.  

 

Även om min studie som sagt utgår ifrån att både mannen och kvinnan arbetar heltid har jag 

inga resultat som motsäger tidigare forskningsresultat. Olika forskningsstudier visar att 

kvinnan fortfarande förväntas ha det övergripande ansvaret för omsorgen om barnen (Bäck - 

Wiklund & Bergsten (1997, s. 17ff). Mitt resultat kan också beskrivas utifrån genuskontraktet 

som ger uttryck för hur män och kvinnor förväntas vara i relation till varandra och i deras 

uppgifter i samhället. Genuskontraktet har från välfärdsstatens framväxt under 1960- talet och 

framåt, förändrats så att kvinnan har ökat sitt engagemang i arbetslivet men mannens del i 

kontraktet har inte förändrats i motsvarande mån. Nordenmark ( 2004., s.185) anser att det 

stora problemet är att den traditionella ansvarsfördelning mellan könen i hemmet fortfarande 

finns och att det troligen finns ett samband mellan det könssegregerade arbetslivet som både 

är horisontellt och vertikalt.  

 

Målen för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (Bekkengen, 2002, s.13). 

Målen sammanfaller dock inte med hur jämställdheten ser ut i praktiken. Även om olika 
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politiska åtgärder och jämställdhetsdebatten har bidragit till att förändra normerna för 

kvinnorollen anser jag att det är en lång väg kvar till att jämställdheten även ska fungera i 

praktiken i arbetsliv och familjeliv. Om jämställdheten ska kunna ökas mellan könen måste 

männen ta ett mer omfattande och kontinuerligt ansvar för familjelivet (Nordenmark, 2004., 

s.197f ).  
 

Tidigare forskning har varit inriktad på hur olika strukturer och mekanismer i vårt samhälle 

påverkar män och kvinnor i kombinationen arbetsliv och familjeliv. Den brännande frågan 

för fortsatt forskning inom mitt ämne anser jag vara hur förändringar i praktiken av den 

traditionella könsuppdelningen i hemmet ska komma till stånd samt hur attityderna ska 

kunna ändras kring föräldraskap i näringslivet. Detta förutsätter att mannen och kvinnan 

ges lika möjligheter i kombinationen arbetsliv och familjeliv. Jag tror att förändringar i 

arbetslivet bidrar till att jämställdheten ökar i familjelivets sfär. Om arbetslivet blir mer 

barntillåtet till exempel genom att faderskapet i högre grad blir synligt på arbetsplatser, tror 

jag att det kan leda till att faderskapet kommer att värderas som något positivt och 

underlätta mannens orientering mot familjelivet. 

 

Jag har också blivit mer intresserad av den roll som organisationerna spelar i förhållande till 

familjen och staten. Jag tycker att det är viktigt att belysa vilken roll organisationer har i att 

upprätthålla det rådande genussystemet som präglas av isärhållandet av könen och mannen 

som norm. En fråga som har väckts är hur mycket olika arbetsgivare bromsar för att förhindra 

att förändringar kommer till stånd. Det finns tre stora aktörer som är med och ansvarar i denna 

viktiga fråga, organisationerna, politiken och familjen. Förutom organisationernas roll kan 

man diskutera om män och kvinnor generellt vill och kan ändra den traditionella 

könsuppdelning som råder. Politiken har också en mycket viktig del i detta som kan vara med 

och reglera hur attityder och agerande kan förändras i arbetsliv och familjeliv. De 

familjepolitiska åtgärder som hittills har genomförts visar att de inte har åstadkommit någon 

förändring vad gäller arbetsfördelningen mellan könen i hemmet (Bäck- Wiklund &Bergsten, 

1997, s.25).                  

 

Det är dock viktigt att belysa att det är svårt att förändra och bryta mot värderingar och 

normer som upprätthåller individuella identiteter, organisationers verksamhet och strukturer i 

samhället. Hirdman (2001, s.16) anser att genussystemet går att förändra men att det 

omgärdas av sega strukturer som gör att det tar lång tid att åstadkomma förändringar. Det 
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finns så många djupt rotade föreställningar om hur män kvinnor ska vara som gör det svårt att 

bryta mot stereotyperna. ”Det handlar om att frilägga befintliga mönster. Först då kan man 

värja sig ifrån dem som håller en fast i det man inte vill” (Ibid., s. 16). 

 

Utifrån begreppet genuskontraktet kan jag också se svårigheten med att kvinnan alltid 

förutsätts att vara underordnad mannen. Genuskontraktet kan utifrån ett historiskt perspektiv 

vara ett användbart begrepp i att synliggöra kvinnors underordning som till exempel i 

arbetsdelningen. Men genom att verka för förändringar om hur en man och kvinna bör vara 

kan det vara problematiskt om man förutsätter att kvinnan alltid är underordnad i kontraktet. 

Jag menar att 'vara kvinna' inte alltid behöver vara direkt förankrad med konsekvent 

underordning. Social bakgrund, ras och klass kan exempelvis spela en större roll i vissa 

sammanhang. 

 

8.1  Diskussion kring den valda metodens för- och nackdelar 
Jag anser att den valda metoden både har för- och nackdelar. Den kvalitativa metoden har 

varit passande till att ge svar åt mina frågeställningar som har varit riktade mot hur mina 

intervjupersoner upplever sin vardag.  

 

Resultaten av studien bygger på ett litet urval med sammanlagt tre intervjupar. Det påverkar 

möjligheterna till att generalisera resultatet. I mitt analyskapitel har jag arbetat med att ställa 

mina resultat mot teorier och prövat dem genom att se om dessa är giltiga för ett mer allmänt 

fenomen. Detta har varit mitt verktyg att för kunna generalisera till populationen.  

 

Svårigheter med ett litet urval har varit att inte kunna dra några säkra slutsatser. Resultatet är 

exempelvis beroende av parens inkomster, arbete och social bakgrund. Dessa olika faktorer 

kan ha ett samband med hur paren fördelar tiden mellan arbetsliv och familjeliv. Däremot har 

jag kunnat se att resultatet är i linje med tidigare forskningsresultat i arbetsliv och familjeliv. 

Om jag hade haft mer resurser och tid hade jag velat göra en liknande studie men mer 

omfattande med flera intervjupersoner för att mera kunna spåra likheter och skillnader, och 

hitta flera meningsbärande enheter i materialet. 
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Bilaga 1 
 
 
Småbarnsföräldrars upplevelser av att kombinera heltidsarbete och familjeliv 

Jag, Jenny Järf, studerar på socionomlinjen på institutionen för socialt arbete på Stockholms 
universitet. Under min sista termin ska vi studenter skriva en C-uppsats på 10p. Jag har valt 
att studera småbarnsföräldrars upplevelser av kombinationen att arbeta heltid med 
familjelivet.  
 
Studien är avsedd att jämföra mäns och kvinnors uppfattningar om möjligheten att kombinera 
arbetsliv och familjeliv. Jag är därmed också ute efter att studera om det finns några likheter 
och skillnader mellan könens upplevelser.  
 
 
Information till dig inför intervjun 

Här följer information om intervjun som jag skall genomföra med dig. Jag vill att du noga 
läser igenom och tar ställning till om du går med på allt som står.  
 
Intervjun kommer att ta mellan cirka 60-90 minuter. Ditt deltagande i studien är frivilligt och 
du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under intervjun. Vidare kommer intervjun 
att spelas in på band. Bandet och utskrifterna kommer sedan att förstöras. Kodning av namn 
och andra livsförhållanden kommer att göras vilket innebär att din identitet inte kan röjas av 
utomstående.  
 
Jag kommer att skicka den utskrivna intervjun till er så att ni kan granska den. Slutligen 
kommer ni att få den färdiga uppsatsen hemskickad till er. I syfte av studier kommer 
uppsatsen även att läsas av elever och lärare vid socialhögskolan. Den kommer publiceras på 
internet och finnas tillgänglig på socialhögskolans bibliotek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Hur gammal är du?  

Vad arbetar du med?  

Hur många barn har ni? Ålder ? 

Går barnet/barnen på dagis?  

 

Arbete 
Hur ser du på din möjlighet att kombinera att arbeta heltid och att vara småbarnsförälder?  

Upplever du att det finns det några svårigheter med att kombinera heltidsarbete och familjeliv 

?   

Ge exempel på praktiska svårigheter ?  

Känslomässiga svårigheter ?  

Vad tror du skulle göra det enklare att kombinera heltidsarbete och familjeliv?  

Anser du att kan påverka din arbetssituation så att det passar familjelivet? 

FÖLJDFRÅGA: På vilket sätt har du anpassat ditt arbete efter familjelivet ? 

Upplever du att du har missgynnats på ditt arbete på grund av att du har barn? Ge exempel. 

Har du upplevt att du hamnat i någon intressekonflikt mellan jobbet och föräldraskapet? Ge 

exempel. 

Anser du att du har en gräns mellan arbete och familj? Det vill säga tar du med arbetet hem 

och tvärtom?  

FÖLJDFRÅGA: Tycker du att det är viktigt att ha en gräns mellan arbete och familj?  

Tror du att du att det har betydelse för dig att ha småbarn och att avancera i arbetet?  

 

Har du och din partner olika arbetstider?  

Isånafall, hur har ni lagt upp organiseringen kring barnen?  

Hur gör ni om barnen är sjuka ? / Hur delar ni upp vård av barn (VAB) ?  

Vilken tolerans upplever du att det finns hos din arbetsgivare och arbetskamrater vad gäller 

VAB ?  

Förekommer det att du arbetar övertid? Hur ofta?  

Vad tycker du att din partner har för möjlighet att kombinera heltidsarbete och föräldraskap? 

Kan du se några likheter och skillnader jämfört med din egna situation? 



Familj 
Kan du beskriva hur ni har  organiserat kring barnen i vardagen ?  

Är det någon av er som du upplever har huvudansvaret för dem ?  

Kan du beskriva hur en vanlig morgon kan se ut för dig?  

Beskriv en vanlig kväll efter jobbet och framåt tills det att barnen har gått och lagt sig.  

Finns det något utrymme i vardagen för dig till att umgås med barnen? När sker det ?  

 

Har du och din partner delat upp de hushållsarbeten som behövs göras hemma ?   

På vilket sätt har ni delat upp hemarbetet?  

Hur kom ni fram till det ? 

Är det självklart eller finns det utrymme för diskussioner?  

 

Jag har delat in hushållsarbetet i ”det stora” och ”det lilla”. Det stora är arbetsområdena 

städning, laga mat , handling, disk och tvätt- hur fördelar ni dessa?  

Det lilla är några av de nödvändiga men ibland osynliga sysslorna i hemmet, till exempel 

vattna blommor, byta lakan, slänga sopor, plocka upp när det är stökigt, underhålla bilen 

m.m? Hur kan fördelning av dessa sysslor se ut ?   

Kan du se om det finns några arbetssysslor som du alltid eller för det mesta utför respektive 

din partner ?  

Upplever du att någon av er har huvudansvaret för hushållsarbetet?  

Upplever du att ni har en rättvis arbetsfördelning mellan er i hemmet ?  

Vad skulle göra det bättre?  

 

Fritid 
Vad gör du på fritiden ? 

Har du några fritidssysslor utanför familjen? Hur mycket tid tillägnas åt dessa aktiviteter?  

Gör ni saker tillsammans i familjen? Vad?  

Utan barn?  

 


