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Sammanfattning 

Numera har tvåförsörjarfamilj blivit norm i Europa. Kvinnornas allt högre 

förvärvsfrekvens har dock inte resulterat i motsvarande ökning av männens insatser i 

det obetalda arbetet hemma. Även hemarbetet är uppdelat efter kön – kvinnorna lägger 

sin tid mestadels på sådana hemsysslor som städning, småplock och barnpassning, 

medan männen ägnar sig till större del åt olika underhållsarbeten. Den könsindelade 

fördelningen av hemarbetet kan ses som en variant av hur man skapar kön i 

vardagslivet.  

Syfte med uppsatsen är att se hur kön skapas i hemmet bland heterosexuella par i 

Sverige och i Estland, samt vilken inverkan har det på hemarbetsfördelningen. 

Uppsatsen studerar också om det finns några skillnader mellan de svenska och estniska 

paren i undersökningen. De två grannländerna har varsin historia och det är mot denna 

bakgrund som jag genomför min studie.  

Tidigare forskning visar att många av de rutiner som heterosexuella par utvecklar 

bygger på föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Även om paren i teorin vill 

vara jämställda i sin hemarbetsfördelning följer de ändå de traditionella könsroller och 

normer som finns i samhället. För att analysera anledningarna till detta har jag använt 

mig av socialiseringsteorin i Berger och Luckmanns tappning (1979) och teorin om det 

sociala könet (West och Zimmerman, 1978). Det bästa sättet att ta fasta på varje pars 

syn på könsroller och attityden till jämställdhet, har jag valt att använda den kvalitativa 

metoden med semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar att alla par, oavsett 

hemland, följer den traditionella hemarbetsfördelningen. Det framkommer också att 

paren skapar kön i sin vardag om och om igen genom att tillskriva kvinnor och män 

vissa bestämda egenskaper. De svenska och estniska paren är rätt lika i sin syn på 

könsroller och hemarbetsfördelning, dock finns det några märkbara skillnader mellan 

paren från Sverige och paren från Estland. Exempelvis ser esterna moderskapet som en 

naturlig del av skillnaden mellan kvinnan och mannen. 
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Inledning 

Introduktion 

Alla människor, oavsett kön och hemland, vill uppnå en balans mellan arbete och familj.1  

Modellen med en manlig försörjare har blivit alltmer försvagad på grund av kvinnornas ökade 

arbetsmarknadsdeltagande sedan slutet av 1960 talet (OECD 2007). Numera har 

tvåförsörjarfamilj blivit norm i Europa (Goldscheider, Oláh, Puur 2010). Kvinnornas allt 

högre förvärvsfrekvens har dock inte resulterat i motsvarande ökning av männens insatser i 

det obetalda arbetet hemma. Även om männens del i hushållssysslor har ökat jämfört med 

sextiotalet, sköts största delen av hushållsarbetet fortfarande av kvinnor (Brines, 1994; SCB 

2003; van Hooff, 2010). Studier visar att kvinnor lägger betydligt mer tid på hushållssysslor 

än män gör (Nermo och Evertsson 2004; SCB, 2003) och skillnaden blir ännu tydligare när 

barn kommer till världen. Efter att ha blivit föräldrar, ändras vuxnas arbetsfördelning åt det 

mer traditionella hållet där kvinnorna tar ut överväldigande del av föräldraledighet och arbetar 

deltid när barnen är små (SOU 1997:139, SCB 2010a). Jämfört med par utan barn lägger 

småbarnsmödrar mer tid på hemsysslor än småbarnsfäder gör. Bland sammanboende 

småbarnsföräldrar lade kvinnor över 40 procent av sin tid på obetalt arbete, medans männens 

motsvarande andel var drygt 25 procent i början av 2000 talet (SCB, 2010a s.35). Detta 

innebär att kvinnorna än idag har den dubbla rollen – både förvärvsarbetande och den som tar 

mest ansvar hemma. För kvinnor börjar det andra arbetspasset när de kommer hem efter sitt 

ordinarie förvärvsarbete (Hochschild, 1989). 

Det finns även en könsuppdelning i hemarbetet, där män ägnar sig mestadels åt olika 

underhållsarbeten och kvinnornas tid tas i anspråk av bland andra sådana hemarbeten som 

städning, matlagning, småplockande och barnpassning (Magnusson 2006, SCB 2003). 

Faktum att kvinnor lägger väsentligt mer tid på hemsysslor än vad män gör, kan ses som en 

variant av hur man skapar kön i vardagslivet. Enligt Fenstermarker Berk (1985) konstruerar 

män och kvinnor sig själva som kön genom att utföra traditionellt kvinnliga och manliga 

hemsysslor. 

                                                
1 Här syftar jag på länder där de flesta av invånarna har möjlighet till förvärvsarbete. 
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Sverige är ett land som oftast framställs som en av de mest framgångsrika i sin strävan att 

uppnå jämlikhet mellan könen i alla områden i samhället (Nordenmark, 2004). Den 

jämställdhetsideal som finns både som politiskt uttalat mål och vad som människorna anger 

när de söker partner (Grönlund och Halleröd, 2008), förespråkar lika lön för lika arbete och 

jämn fördelning av hemarbete. Med tanke på att de svenska kvinnorna, även när de har barn i 

förskoleålder, har mycket hög förvärvsfrekvens (Bernhardt 2000; Nermo och Evertsson 2004) 

borde en jämn fördelning av hushållsysslor förefalla självklart. Även den svenska 

familjepolitiken har sedan länge gjort möjligt för män och kvinnor att kombinera 

föräldraskapet med förvärvsarbete. Trots detta finns det betydande skillnader mellan kvinnor 

och män i det svenska samhället, där huvudansvaret för att sköta hemsysslor och ta hand om 

barnen fortfarande ligger på kvinnor (Grönlund och Halleröd, 2008; Nordenmark, 2004; 

Roman, 1999).  

Estland är ett land som skiljer sig från Sverige i mer än bara till ytan och folkmängden. 

I femtio år tillhörde Estland Sovjetunionen och familje- samt arbetsmarknadspolitiken var  

likartad i alla sovjetländer (Ainsaar, 2001). Den historiska bakgrunden har bidragit till att 

jämställdhetstänkandet inom alla områden i samhället har varit annorlunda än i Sverige. 

Dåtidens jämställdhetsideologi och -politik föreskrev bland annat full sysselsättning och 

heltidsarbete för både kvinnor och män, med eller utan barn. Därmed var också det kvinnliga 

arbetskraftsdeltagandet relativt högt i den sovjetiska Estland men detta berodde mer på att den 

rådande politiken inte gav kvinnor några valmöjligheter än att förvärvsarbeta. Vid sidan om 

heltidsarbete hade kvinnan huvudansvar för hem och barn, män förväntades inte dela 

hushållssysslor med sina kvinnliga familjemedlemmar (Olah, 1998). De historiska skillnader 

som finns mellan Estland och Sverige har medfört att människorna i dessa länder har haft 

olika (val)möjligheter när det kommer till hur man förenar familjeansvar och förvärvsarbete. 

Det är mot denna bakgrund jag vill genomföra min studie. Jag vill undersöka om det finns 

någon skillnad mellan länder i hur könsroller och attityden till jämställdhet påverkar 

hemarbetsfördelningen. 

 

Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats har två syften: för det första att undersöka hur kön skapas i hemmet bland 

heterosexuella par i Sverige och i Estland, samt vilken inverkan har det på 

hemarbetsfördelningen. För det andra om det finns några skillnader i ovanstående mellan de 

svenska och estniska paren. I undersökningen har jag använt mig av följande frågeställningar: 
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Hur ser paren i studien på könsroller? Vilken inställning har paren till jämställdhet mellan 

könen? Hur skapas kön i hemmet?   

 

Begrepp och avgränsningar 
I uppsatsen har jag valt att använda begreppet ”kön” i betydelsen ”socialt kön”. Med ”socialt 

kön” menas att många av skillnaderna mellan kvinnor och män inte bara kan härledas till 

biologiska skillnader, utan att kön skapas socialt, det vill säga att vi gör kön (Evertsson, 

2010). Begreppet ”könsroller” i uppsatsen är en direkt härledning av begreppet ”kön” och 

syftar på de olika sociala roller man har som kvinna eller man.  

Med hemarbetet avser jag sådana sysslor som paren ägnar sig åt utanför sitt ordinarie betalt 

arbete. Däri ingår både inomhus och utomhussysslor, samt aktiviteter med barn så som 

läxläsning, skjutsande till och från skolan/fritidsaktiviteter med mera. I denna uppsats 

undersöker jag närmare hur kön skapas i hemmet bland heterosexuella par med barn och 

vilken betydelse detta får för hemarbetsfördelningen. I och med att jag är intresserad av hur 

kvinnor och män fördelar hemarbetet och hur det ”kvinnliga” och ”manliga” könet skapas i 

familjen, har jag enbart inkluderat heterosexuella par. 

Eftersom jag undersöker hur könsroller skapas i hemmet och hur hemarbetsfördelningen 

påverkas av könsroller, diskuterar jag inte frågorna kring ojämlikheter mellan kvinnor och 

män på arbetsmarknaden i denna uppsats. 

 

Disposition 
Efter den inledande delen i uppsatsen följer bakgrunden för ämnet där jag jämför dels den 

politisk- historiska bakgrunden och dels den rådande familjepolitiken idag i Sverige och i 

Estland. Även statistiken för kvinnlig förvärvsfrekvens för respektive land redovisas här, samt 

hur har jämställdhet mellan könen utvecklats. Därefter följer avsnitt om tidigare forskning på 

temat hemarbetsfördelning och det sociala könet samt teorier som är relevanta för min 

undersökning. 

I metodavsnittet diskuterar jag närmare hur jag har gått tillväga för att samla in data och med 

vilka metoder jag sedan har analyserat det insamlade materialet. I detta avsnitt kommer jag 

även att beröra etiska aspekter. Uppsatsens huvudsakliga resultat presenteras i resultatavsnittet 

som följs av en avslutande diskussionsdel där förklaringar knyts an till teorierna. 
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Bakgrund 
Historisk överblick   
 

Sverige har varit ett demokratiskt land sedan omkring 1920. Välfärdsstaten med starka parter 

på arbetsmarknaden och en växande offentlig sektor grundades redan på 1930 talet (Hadenius, 

2003). Även den moderna familjepolitiken började formas under 1930 talet (Lundqvist, 

2007). Sverige deltog inte i andra världskriget och tack vare detta karaktäriserades landet 

under två årtionden framåt av hög ekonomisk tillväxt där industrin blomstrade (Hadenius, 

2003). Den kraftiga expansionen på arbetsmarknaden medförde hög efterfrågan på 

arbetskraft.  Under sextiotalets högkonjunktur blev frågan om hur man skulle täcka behovet 

av arbetskraft, återigen aktuell. Det fanns två alternativa lösningar: antingen fortsatte man att 

importera utländsk arbetskraft eller så tog man vara på den inhemska arbetskraften, det vill 

säga grupper som dittills hade stått utanför arbetsmarknaden (Baude, 1992). Till en början 

praktiserades arbetskraftsinvandring. Vartefter samhällsdebatten kring ”kvinnofrågor” och 

arbetskraftsbehov tilltog, blev dock huvudlinjen att vid rekrytering av arbetskraft prioriterades 

anställning av kvinnorna. 

Kvinnornas förvärvsfrekvens i början av 1960 talet var låg - under 40 procent (SOU 2004:43, 

s. 34), speciellt bland kvinnor med små barn (Hinnfors, 1991 ). År 1963 var andelen 

förvärvsarbetande kvinnor med barn i förskoleåldern 38 procent (Baude, 1992 s.16 ). När 

även facket i mitten av sextiotalet tog ställning till kvinnornas ökade tillträde på 

arbetsmarknaden kom förvärvsarbetet bland de gifta och samboende kvinnorna att öka i snabb 

takt (Baude, 1992). Expansion av den offentliga sektorn fortsatte och merparten av kvinnorna 

började förvärvsarbeta inom denna sektor. Barnomsorgen, som i början av sextiotalet var 

dåligt utbyggd, utökades under åren 1966 – 1973 2. Förbättring av offentlig barnomsorg samt 

införandet av särbeskattning av makarnas arbetsinkomst år 1971 bidrog till kvinnornas ökade 

förvärvsfrekvens (Hinnfors, 1991). Till detta kommer föräldraförsäkringens införande år 1974  

                                                
2 Sedan år 1995 är kommunerna skyldiga att utan dröjsmål tillhandahålla barnomsorg för barn från ett till tolv 

år (Skolverket 2001). 
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som ersatte moderskapspenningen3.  Sedan dess får föräldrarna själva bestämma vem av dem 

ska stanna hemma med barnet (SOU 1972:34), det vill säga försäkringen gäller både mannen 

och kvinnan i familjen och består sammanlagt av 480 dagar numera4. Dessa reformer 

tillsammans bidrog strakt till att de svenska kvinnornas förvärvsfrekvens år 1980 var lite över 

75 procent. Sammantaget ökade den kvinnliga förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 16 till 64 

år från 54,5 procent år 1963 till 79 procent år 1985 (OECD. stat). Sett i backspegel är 

perioden mellan åren 1960-1980  i Sverige en tid där kvinnornas rätt till arbete, oavsett 

familjesituation, blev fullt accepterad. De olika reformerna (daghemsutbyggnad, 

föräldraförsäkring, särbeskattningen) bekräftade rätten till att vara förälder och förvärvsarbeta 

samtidigt för båda kön. De svenska kvinnorna har fortsatt att öka sitt deltagande på 

arbetsmarknaden. Diagram 1 visar utvecklingen av kvinnlig förvärvsfrekvens i Sverige 

respektive Estland. Under perioden 2000 – 2009 var den svenska kvinnliga 

förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 15-64 år mellan 76 och 78 procent (OECD.stat). Andelen 

kvinnor med barn i förskoleålder som var i arbetskraften eller i arbete har legat kring 80 

procent från 1990 till 2005 (Baude, 1992; OECD, 2007).  

 

Diagram 1 

Kvinnlig förvärvsfrekvens i Sverige och i Estland under perioden 1990-2010 5. 

Källa: OECD Statistics. 

 

                                                
3 Den betalda ledigheten för båda könen utökades gradvis från sex månader år 1974 till femton månader 

år 1989. En månad reserverades för pappor år 1995 (och en för mammor). År 2002 utökades 

föräldraledigheten till sexton månader, med två pappa- och två mammamånader. 

4 Ersättningsnivån är 80 procent av föräldrarnas inkomst under 390 dagar. Därefter 180 kr/dag. 

5 Det finns ingen statistik redovisad för Estland före år 1990 därför redovisar diagrammet enbart perioden 

1990-2010. 
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Sveriges grannland Estland ockuperades första gången av de sovjetiska styrkorna år 1940, 

andra gången år 1944 och landet blev ockuperat fram till 19916 (Taagepera, 1993). En lång 

period av icke demokratisk, ett - parti styre inleddes och den totalitära regimen reglerade 

nästan varje aspekt av livet. Omfattande politiska, ekonomiska och sociala omstruktureringar 

skedde redan under det första ockupationsåret 1940 och fortsatte år 1944. Detta skedde, om än 

i mindre skala, några årtionden framåt (Karu och Pall 2009). Privategendom konfiskerades, 

jordbruket och industrin förstatligades och kollektiviserades, planekonomi infördes (Raun 

1991; Taagepera 1993). I det sammanhanget är det viktigt att notera att det offentligt inte 

förekom någon större arbetslöshet i Sovjetunionen (Brainerd 2000; Heinen 1990; Olah 1998). 

Förvärvsfrekvensen var mycket hög bland både män och kvinnor. Detta kan förklaras dels av 

att det var straffbart att inte arbeta, dels att den sociala tryggheten (socialförsäkringen) var 

sammankopplad med deltagandet på arbetsmarknaden (Ainsaar 2001; Karu och Pall 2009). 

Kvinnornas arbetskraftsdeltagande började därför växa kraftigt i alla sovjetländer direkt efter 

planekonomins införande (Brainerd 2000). I Estland ökade kvinnorna sin 

arbetskraftsdeltagande under femtiotalet och i början av 1970 talet var mer än hälften av 

kvinnorna i arbete (Raun 1991). De sektorer där kvinnorna var verksamma var inom 

utbildning, sjukvård, barnomsorg och kultur (Raun 1991; Schwartz 1979).   

De politiska och ekonomiska omvälvningar som skedde i början av nittiotalet återspeglas 

också i kvinnornas arbetsmarknadsdeltagande. Genomsnittlig andel kvinnor i förvärvsarbete 

minskade från 68 procent år 1992 till närmare 65 procent 1999. Under 2000 talet har 

kvinnornas förvärvsfrekvens i Estland långsamt men säkert ökat från 65,5 procent år 2003 till 

strax över 70 procent år 2009 7 (pub.stat.ee ), se även diagram 1. Dock påverkas dagens 

förvärvsfrekvens påtagligt av en dämpande effekt av att bli förälder. Bland kvinnor med små 

barn (i åldern 0-6 år) var förvärvsfrekvensen år 2008 kring 55 procent, jämförande andel för 

kvinnor utan barn var 82,2 procent (Sotsiaalministeerium, 2009a, s.51). Den låga 

förvärvsfrekvensen för mammor hänger bland annat ihop med att utvecklingen av 

barnomsorgen i Estland har gått långsamt. Enligt utredningen som socialstyrelsen har låtit 

göra har antalet dagis och förskolor minskat under 2000 talet (Sotsiaalministeerium 2009b, 

s.100). Det råder brist på förskoleplatser, speciellt för barn under tre år (Plantenga och 

Remery 2009).  

Familjepolitiken i Estland har historiskt sett varit likartad som i resten av kommunist - och 
                                                
6 1941-1944 var landet ockuperat av Nazi Tyskland 

7 Avser åldersgruppen 15-64 år 
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socialiststaterna (Ainsaar, 2001). Familjen sågs som en offentlig enhet där familjepolitiska 

frågor hade förvandlats till statliga angelägenheter och därmed reglerades av staten. Förvisso 

gav familjepolitiken stöd för att kombinera familj och arbete (den rådande ideologin föreskrev 

förutom full sysselsättning också full stöd för förvärvsarbetande föräldrar) men det gick inte 

att fritt välja mellan dessa två livsområden (Karu och Pall 2009). Anledningen var att bland 

andra sociala förmåner var även stöd avsedda för barnfamiljer direkt kopplade till individens 

förvärvsarbete. Även barnomsorgen var oftast knyten till ens arbetsgivare, det vill säga 

daghem bedrevs i arbetsgivarens regi (Ainsaar 2001;Karu och Pall 2009; Pascall och Manning 

2000). Den tidiga sovjet Estlands familjepolitik handlade i huvudsak om hjälpen till de mest 

behövande, såsom ekonomiskt stöd till ensamma mödrar, änkor och för mammor med mer än 

tre barn (Ainsaar 2001; Karu och Pall 2009). Under åren 1970-1990 hade Estlands 

familjepolitik visserligen tagit några steg mot mer generösare former men var fortfarande 

enhetlig med den allmänna politiken i Sovjetunionen. Exempelvis kom barnbidraget, som 

dittills hade varit behovsprövad, från år 1981 att gälla alla (Ainsaar, 2001). Förändringar i den 

politiska och ekonomiska strukturen i början av nittiotalet ändrade också mönstret för 

socialpolitiken, däribland för familjepolitiken.  För första gången i landets historia kunde 

föräldraledigheten från år 1991 även tas ut av pappor (Karu och Pall 2009). Förändringar som 

skedde i början av nittiotalet fortsatte i stort sett att vara i kraft under de följande tio åren. Den 

nuvarande familjelagstiftningen har, med några få ändringar, varit gällande från år 2002. 

Föräldraledigheten kan tas ut tills barnet har fyllt tre år 8. För övrigt består 

familjelagstiftningen av olika bidrag till barnfamiljer. Bland annat ingår tillfällig 

föräldrapenning9 (på estniska vanemahüvitis), föräldrapenning och obetald ledighet för pappor 

i samband med barnets födelse10 (sm.ee).  

 

Jämställdhet mellan könen   
Den övergripande definitionen av svensk jämställdhet är att både män och kvinnor ska ha ett 

arbete som ger ekonomiskt oberoende, har möjlighet att vårda hem och barn samt att delta i 

                                                
8 Ersättning under föräldraledigheten är stegvis. Den består av en fastställd summa beroende på barnets 

ålder. F.n. är det ca 44 euro för barn under 1 år och ca 38 euro för barn 1-3 år (sm.ee) 

9 Består idag av 575 dagar. Ersättningsnivån för tillfällig föräldrapenning (”vanemahüvitis”) är förälderns 

genomsnittliga inkomst under året före barnets födelse. Den som har föräldrapenning har inte samtidigt 

rätt till tillfällig föräldrapenning (sm.ee). 

10 Består idag av 10 arbetsdagar 



 

 8 

politiska och andra aktiviteter i samhället. För att uppnå allt detta finns det två centrala 

förutsättningar: att båda könen i samma utsträckning ska engagera sig i både arbetsliv och 

familjeliv (Nordenmark, 2004). 

Jämställdhet mellan könen har en lång historia i Sverige. Kvinnornas rätt till arbete erkändes 

redan på 1930 talet (Olah, 1998). Efterkrigstiden karaktäriserades dock av politiken som 

främjade enförsörjarmodellen med mannen som normen och familjens försörjare och kvinnan 

som husmoder, oavsett om hon förvärvsarbetade eller inte (Hirdman, 2005). Det var i början 

av 1960 talet som debatten om könsroller och jämlikhet startades på allvar (Dahlström 1992) 

och det var då genombrottet för svensk jämställdhetspolitik kom (Hirdman, 2005). Själva 

jämställdhetslagen kom först år 1980 och ändrades 1991. Den hade som syfte att främja 

kvinnors och mäns lika rättigheter samt utvecklingsmöjligheter och jämställdhet i arbetslivet. 

Denna lag upphävdes år 2009 och ersattes av diskrimineringslagen (ne.se/jämställdhetslagen). 

Skillnaden mot jämställdhetslagen är att likabehandlingsprincipen nu gäller inom alla 

samhällsområden och inte enbart arbetslivet. Den nya lagen innehåller också 

diskrimineringsförbud för samtliga diskrimineringsgrunder, inklusive kön. 

När det gäller arbetsmarknadsdeltagande har skillnader mellan kvinnor och män minskat 

kontinuerligt även om männens förvärvsfrekvens har legat 3-5 procent  högre än kvinnors. 

År 2010 förvärvsarbetade 65 procent av männen och 61,7 procent av kvinnor i Sverige (SCB, 

2012 s. 26).Men andelen deltidsarbetande11 är högre för kvinnor än män. I mitten av nittiotalet 

låg andel deltidsarbetande kvinnor i Sverige mellan 40 och 50 procent och år 2007 var denna 

andel kring 35 procent (Nordenmark, 2004 s. 29; SCB, 2009 s. 24). Till en del beror denna 

skillnad på att kvinnornas förvärvsarbete, motsats till mäns, skiftar kraftigt över livscykeln. 

Mammor med små barn förvärvsarbetar i regel i mindre skala än alla andra grupper i 

förvärvsarbetande åldrar. Andelen heltidsarbetande kvinnor var 76 procent för de utan barn, 

men 66 procent för mammorna år 2010 (SCB 2010b). Män däremot arbetar nästan lika 

mycket oavsett om de har barn eller inte (SOU 1997:139; SCB 2003).  

Ett alternativt sätt att mäta jämställdheten mellan könen är att titta på pappornas uttag av 

föräldraledighet. Även om föräldraledighetslagen till sin natur är könsneutral, har det till 

överväldigande del varit kvinnor som har tagit ut mest av föräldraledigheten. Pappornas uttag 

av dagar med föräldrapenning år 2009 utgjorde 22 procent (SCB 2010a s. 38). För att 

förbättra förutsättningarna för jämställdhet såväl vid föräldraledighet som i arbetslivet 

                                                
11 Med deltidsarbetande menas mindre än 35 timmar per vecka. 
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infördes en jämställdhetsbonus år 2008. Den är tänkt som ett ekonomiskt incitament för 

föräldrarna att dela föräldraledigheten så jämnt som möjligt mellan sig och att ge en mjukare 

övergång mellan föräldraledighet och arbete (sweden.gov.se/jämställdhetsbonus).  

En annan infallsvinkel för att mäta jämställdhet mellan svenska kvinnor och män är att titta på 

hur mycket tid kvinnor och män var för sig lägger ner på obetalt hemarbete (inklusive omsorg 

av barn) respektive förvärvsarbetet. Forskning har visat att kvinnor och män i genomsnitt 

spenderar ungefär lika mycket total tid12 (SCB 2003) i arbete. Det finns dock stora skillnader 

mellan män och kvinnor gällande hur den betalda och den obetalda tiden fördelas. Även om 

tiden som kvinnor lägger på hemarbetet har minskat betydligt sedan sjuttiotalet (Nermo och 

Evertsson 2004), gör kvinnorna fortfarande merparten av det obetalda arbetet (SOU 1997: 

139; Nilsson 2008). Speciellt tydligt är det hos sammanboende kvinnor med småbarn 

(Nordenmark 2004; SCB 2003). Kvinnornas ökade förvärvsarbete har inte lett till 

motsvarande ökning av männens insatser i hemmet. Av hela tidsinsatsen i hemarbetet i början 

av 2000 talet utgjorde kvinnornas del 58 procent och männens del 42 procent (SCB 2003 

s.59). Det är också skillnad i vilket slags hemarbete som utförs av respektive kön. 

Hushållsarbete (bl.a. matlagning, städ och tvätt) och barnomsorg är de två huvudsakliga 

hemarbetsaktiviteter som kvinnor överlag ägnar mer tid åt än vad män gör: år 2000/01 var det 

drygt 2 timmar/dag för kvinnor och drygt 1 timme/dag för män. Män däremot ägnar mer tid 

än kvinnor åt underhållsarbete som bl.a. består av trägårdsskötsel, reparationer av hem och 

fordon: drygt 40 minuter/dag jämfört med kvinnornas 20 minuter/dag (SCB 2003).  

 

Estland har på grund av sin historia en mer invecklad syn på jämställdhet, i synnerhet när det 

kommer till jämställdhet mellan könen. Man började göra jämförande analyser om kvinnors 

och mäns situation först under mitten av nittiotalet (Marling, 2010 s.6).  

Under sovjettiden rådde ståndpunkten att alla var lika. En av den sovjetiska ideologins 

grundpelare var jämlikhet mellan människor och detta gällde även jämställdheten mellan 

könen (Olah, 1998; Pascall och Manning, 2000). Det fanns ingen lagstiftning som reglerade 

jämställdhet eller övervakade att lagen följdes (Olah, 1998). Kvinnor uppmuntrades att 

förvärvsarbeta och att ta maskulina jobb. På papperet och officiellt fanns det alltså inga 

ojämlikheter mellan könen (Karu och Pall 2009; Randoja, 2008). I verkligheten var läget 

annorlunda. De till synes könsneutrala åtgärder på arbetsmarknaden var snarare en uppvisning 

                                                
12  Antalet timmar i förvärvsarbete plus antalet timmar i obetalt arbete  
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av ideologin än en äkta engagemang för jämlikhet mellan könen (Olah, 1998). Kvinnornas 

förvärvsfrekvens likställdes med kvinnornas frigörelse. Samtidigt som det betonades 

jämlikhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, ifrågasatte den rådande ideologin aldrig männens 

roll i hemmen (Sotsiaalministeerium, 2010; Molyneux 1990). Det vill säga det ställdes inga krav på män att ta 

del i hemarbetet eller omsorg av barn trots det ökande kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet. Kvinnorna sågs 

alljämnt som den vårdande och ansvarstagande parten i familjen, det föreföll naturligt att det var kvinnan som 

hade huvudansvaret för barn och hem (Schwartz, 1979) och männens primära uppgift var att förvärvsarbeta. 

Sammantaget förväntades kvinnorna, ändå in på nittiotalet, att delta i förvärvsarbetet i samma utsträckning som 

män och samtidigt även till fullo ägna sig åt barnuppfostran och hemarbete (Karu och Pall 2009).  

På 2000 talet har frågan om ojämlikheten mellan könen utvecklats till brett samhällsämne. 

Könsojämlikhet är inte längre en fråga för individen, utan ses nu som ett problem som kräver 

lösningar på samhällelig nivå. Jämställdhetslagen som infördes år 2004 har som syfte att 

garantera att kvinnor och män behandlas lika inom samhällets olika områden. Det finns också 

ett uttalat ändamål i lagen att existerande ojämlikheter mellan könen skall upphöra. Denna 

målsättning ska uppnås genom att systematiskt arbeta för främjandet av jämlikhet mellan 

könen (sm.ee). 

Trots politiskt och juridiskt uttalat jämställdhetsmål, går det långsamt att ändra traditionella 

mönster och attityder som finns i samhället. Mest synlig är ojämlikhet mellan könen på 

arbetsmarknaden där det bland annat existerar en betydande lönegap mellan könen (European 

Commission 2010; Sotsiaalministeerium, 2010) och oviljan hos arbetsgivaren att möjliggöra 

deltidsarbete (Randoja 2008; Sotsiaalministeerium 2010, s.107). Svårigheten att arbeta deltid 

bidrar till att kvinnornas förvärvsfrekvens påverkas negativt av att bli mamma. Samtidigt har 

pappor högre förvärvsfrekvens än män som inte har barn (Sotsiaalministeerium, 2009b, s.35). 

Andelen deltidsarbetande kvinnor har legat kring 17 procent under åren 2003 – 2007, jämfört 

med männens 5-7 procent under samma period (Sotsiaalministeerium, 2009b, s.35). Samtidigt 

önskar hela 43 procent av kvinnor att de kunde arbeta deltid (Randoja 2008:3; 

Sotsiaalministeerium, 2010, s.95).  

Oförändrade attityder beträffande traditionella könsroller i Estland märks även i hur olika 

familjerelaterade ekonomiska bidrag används. Männens uttag av tillfällig föräldrapenning 

under år 2009 var 8,5 procent (Sotsiaalministeerium, 2010, s. 107) och 95 procent av all 

föräldrapenning som hade tagits ut samma år tillföll kvinnor (Sotsiaalministeerium, 2009b, 
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s.85).  Det saknas statistik över hur många män som stannar hemma med barn efter att tiden 

med tillfällig föräldrapenning har tagit slut 13.  

Även tänkandet kring stereotypiska könsroller i familjen är djupt inrotad. År 2009 ansåg de 

flesta män i befolkningen att det är mannen som skall försörja familjen medan skötsel av 

hemmet och vård av barn är kvinnans ansvar (Sotsiaalministeerium, 2010).  

Vad som mer vittnar om att de estniska kvinnorna tar lejonparten av det obetalda arbetet är 

fördelning av tiden mellan det betalda och obetalda arbetet bland sammanboende 

heterosexuella par. Tidsanvändning år 2009-2010 visar att män lägger i genomsnitt en 

halvtimme mer än kvinnor om dagen på betalt förvärvsarbete, medan kvinnor lägger i 

genomsnitt en och en halv timme mer om dagen på obetalt hemarbete, inklusive omsorg om 

barnen (pub.stat.ee). I hemmet råder tydlig uppdelning mellan manliga och kvinnliga sysslor. 

Kvinnorna får till större del ta hand om rutinmässiga och tidskrävande hemarbeten; män 

sköter sådana hemsysslor som måste utföras mer sällan, det vill säga inte behöver göras 

dagligen. Kvinnor ansvarar exempelvis till största del för matlagning - 53 procent mot 

männens 7 procent och tvätt/strykning av kläder - 65 procent mot männens 5 procent. Ta hand 

om disk, utföra städning och sköta kontakter med barnens skola – dessa uppgifter genomförs 

ca 60 procent av kvinnor. Män däremot ansvarar i första hand för underhåll av bilen - 49 

procent mot kvinnors 4 procent. Även reparationer av hemmet utförs till större del av männen 

- 54 procent mot kvinnornas 8 procent (Sotsiaalministeerium, 2010, s.123-124). 

 

Tidigare forskning 
Ahrne och Roman (SOU 1997:137) har som teoretisk utgångspunkt att i 

hemarbetsfördelningen pågår en förhandlingsprocess om vem som skall städa, diska, tvätta, 

hämta barnen på dagis och så vidare. Denna process präglas, bland annat, av maktrelationer 

mellan makarna.  Det är fysiska, ekonomiska och normativa resurser som avgör hur resultatet 

av förhandlingar blir. Grönlund och Halleröd (2008) finner i sin studie däremot att dagens 

familjer inte förhandlar i någon större utsträckning. Istället styrs vardagen i moderna familjer 

av rutiner och snarare av icke-beslut än aktiva beslut. Det är först när något oväntat inträffar 

som frågan om förhandling kan bli aktuell.  

                                                
13 Enligt svar på min förfrågan till Eesti Statistikaamet 2011-05-31. 
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Den jämställdhetsideal som finns i dagens familjer motsvaras inte av hur vardagsverkligheten 

ser ut. Grönlund och Halleröd (2008) belyser i sin bok ”Jämställdhetens pris” komplexiteten 

av jämställdhetens villkor på 2000 talet. Enligt dem finns det en glapp mellan önskan om 

förändring och människornas väl inövade roller. Många av de rutiner som heterosexuella par 

utvecklar bygger på föreställningar om kvinnlighet och manlighet. För att få vardagen att 

fungera och göra det som är bäst för familjen måste man kompromissa med egna behov. Detta 

gör man på ett könstypiskt sätt, menar Grönlund och Halleröd (2008). Kvinnan tar på sig 

kvinnorollen medan män tar på sig mansrollen. Van Hoof ( 2010) konstaterar i linje med 

Grönlund och Halleröd (2008) att hemarbetsfördelningen följer traditionella könsroller, även 

om det sällan uttalas explicit. Istället för att ifrågasätta den ojämlika fördelningen av 

hemarbetet, motiverar och försvarar paren sina beteenden.  

När det kommer till hur hemarbetet är fördelad mellan kvinnan och mannen så finner 

Magnusson (2006) i sin studie att i de flesta parförhållanden var det kvinnan som hade 

huvudansvaret i familjen. Dammsugande och golvtorkning var den sysslan som var mest lika 

delad mellan kvinnan och mannen, samtidigt som ”plockande” och hålla i ordning i hemmet 

nästan enbart gjordes av kvinnor . Också van Hooff (2010) finner i sin undersökning att även 

om paren som deltog i studien i teorin vill dela hemsysslor lika, så följde 

hemarbetsfördelningen den traditionella linjen – det vill säga att det var kvinnan som tog mest 

ansvar för det obetalda hemarbetet.  

Enligt Fenstermarker Berk (1985) är fördelningen av hemarbetet en viktig mekanism för 

symbolisk produktion. Författaren menar att uppdelningen av hemarbetet enligt kön är att den 

”producerar” kvinnlighet och manlighet. Kvinnor får, genom att stå vid spisen och ta hand om 

barnen, sin könsidentitet bekräftat och mannen ”gör kön” genom att inte delta i vissa 

hushållssysslor.   

Ahrne och Roman (SOU 1997:137) använder samlingsbegreppet ”kulturella föreställningar”. 

Begreppet inrymmer olika uppsättning teorier, där teorier om kön baseras på tanken om 

socialisering, det vill säga att individerna genom socialiseringsprocessen införlivar samhällets 

normer och lär sig sina roller. Det är också den första teorin som jag har valt att använda i 

uppsatsen, då den ger en tänkbar bakgrund till varför kvinnor beter sig annorlunda än män, 

bland annat hur man ser på hemarbetsfördelningen. Teorin fokuserar på betydelsen av hur 

man under uppväxten socialiseras in till olika roller. Eftersom Estland har en annan historisk 

bakgrund än Sverige kan det tänkas att människornas beteendemönster och 

verklighetsuppfattning kan ha påverkats av den samhällskulturen och -strukturen som rådde i 

landet under lång period, och därmed skilja sig från hur kön skapas i hemmet i Sverige.  
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Det finns olika teoretiker som har skrivit om socialiseringen. Två av dem är Emile Durkheim 

och Talcott Parsons som har utvecklat kunskapen om vad socialisationen innebär. Enligt dem 

upprätthålls balansen i det sociala systemet genom att skapa konsensus om normer och värden 

som i sin tur ökar integreringen i samhället (Brante, Andersen och Korsnes, 2001).  I 

uppsatsen har jag valt att använda teorin i Berger och Luckmanns (1979) tappning. 

 

Teori 
Socialiseringsteorin 
Socialisation är enligt det strukturfunktionalistiska perspektivet en process där individen lär 

sig att uppföra sig i överensstämmelse med de äldre generationernas centrala förväntningar 

och normer (Brante, Andersen och Korsnes, 2001). Inom symbolisk interaktionism har Mead 

(1976) utvecklat en teori om förhållandet mellan sinne, jag och samhälle. Teoretikerna Berger 

och Luckmann (1979), som bland annat har hämtat inspiration från symbolisk interaktionism, 

menar att individen inte föds som en samhällsmedlem utan att man får en omfattande och 

följdriktig introduktion till samhället hemifrån där man växer upp. Författarna talar om primär 

och sekundär socialisering, där den primära socialiseringen är den första socialiseringen en 

individ genomgår i barndomen. Den sker alltså i livets början, via de signifikanta andra, det 

vill säga ens föräldrar och andra som barnet har i sin omedelbara närhet. Enligt dessa 

teoretiker har individen inte heller någon möjlighet att själv påverka sin ursprungliga 

socialisation eftersom man inte kan välja var, när och till vilken samhällsklass man föds. Den 

primära socialisationen är den viktigaste för individen eftersom det är då man lär sig hur man 

betraktar världen, vilka värderingar man har och hur man förhåller sig till olika roller i 

vardagen. Eller som författarna uttrycker det: ”Barnet övertar signifikanta andras roller och 

attityder, dvs. internaliserar dem och gör dem till sina egna” (Berger och Luckmann, 1979 s. 

156). Barnet lär sig vad som är rätt eller fel genom att härma kvinnor och män i sin 

omgivning. Den primära socialiseringen är av betydelse också därför att denna ger den 

grundläggande strukturen åt den sekundära socialisationen, menar författarna. Den sekundära 

inträffar när individen blir en del av samhällets arbetsdelning, exempelvis träder in i sin 

yrkesroll.  

Med socialiseringsteorins hjälp kan man förstå hur könsskillnader uppkommer och består. De 

värderingar om kön och könsroller som via socialiseringsprocessen inpräntas i varje individ 

kan man med Hochschilds (1989) ord beskrivas som könsideologi. Enligt författaren kan 
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begreppet användas som en benämning på individens värderingar om hur kvinnor och män 

bör bete sig. När en man eller en kvinna använder sin ”könsstrategi” utgår han eller hon 

utifrån sina föreställningar om manlighet och kvinnlighet, föreställningar och uppfattningar 

som är formade i den tidiga barndomen och därför djupt förankrad i ens känsloliv. 

Socialiseringsprocessen har betydelsen för vilka människor blir, dock är det inte hela 

förklaringen till de skillnader som finns i fördelningen av hemarbetet. Ett viktigt element i ett 

parförhållande är maktfaktor. Eftersom mannen oftast tjänar mer än kvinnan, sätter den 

kvinnan i en underordnad ställning. Där går kritik mot socialiseringsteorin ut på att 

maktförhållandenas betydelse för förtryck och bristande jämställdhet förbises (Dahlström 

1992). En annan kritik som uppkom på åttiotalet handlar om att kön inte bara är något man 

internaliserar i ungdomen, utan en roll som upprepas gång på gång under hela livet, man ”gör 

kön” flera gånger om och om i det sociala vardagslivet (West och Zimmermann, 1987).  

Teorin om att skapa kön (“doing gender”) är den andra teorin som jag har valt att använda i 

uppsatsen. 

 

Teorin om det sociala könet. 
Enligt det konstruktivistiska synsättet är kön inte bara biologiskt betingat utan något som är 

socialt konstruerat. West och Zimmerman (1987) påpekar att kvinnor och män tillskrivs 

egenskaper som varken är biologiska eller naturliga och att med begreppet könsroll sätter man 

fokus på beteendemässiga aspekter av att vara kvinna eller man. Författarna hävdar att kön 

inte är en uppsättning av egenskaper utan en produkt av sociala handlingar, det är alltså 

genom interaktion människor emellan som kön skapas. Detta skapande av socialt kön gör att  

man ständigt riskerar at bli utvärderad enligt normer om manligt och kvinnligt även om man 

inte vill finna sig i dessa normer (Evertsson, 2010). Om man stöter på en person som inte 

uppenbart ser ut att vara kvinna eller man, blir man osäker och illa till mods, man till och med 

bygger sin förståelse av samhället på att människorna kan kategorisera varandra som kvinnor 

och män, anser West och Zimmerman (1987).  

Evertsson (2010) hävdar att de flesta människor försöker medvetet eller omedvetet att passa in 

i den könskategorin man tilldelas och att man inte kan undvika att göra kön även om man vill. 

Om en kvinna exempelvis föredrar att inte skaffa barn eller väljer ett yrke som traditionellt 

förknippas med maskulinitet, kan hon bli straffad genom att inte bli betraktad som en ”riktig” 

kvinna. Hennes val ifrågasätts medans en barnlös man inte väcker någon större 

uppmärksamhet. Eller om omgivningen betraktar kvinnan, i högre grad än mannen, ansvarig 
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om hemmet är ostädat eller om barnen är smutsiga (Evertsson 2010). Med andra ord handlar 

kön om mer än bara biologi. Ett viktigt inslag i de rutiner och vardagsgöromål som finns i 

parrelationer är förenade med föreställningar om kön. Uppfattningen om vardagen kopplat till 

kön innebär att det finns ett sätt som är ”rätt” och ett annat som är ”fel” att vara man eller 

kvinna (Evertsson och Nyman, 2008). Det blir tydligt när vissa hushållssysslor stämplas som 

antigen kvinnliga eller manliga.  

Ett annat sätt att beskriva hur kvinnor och män ”gör kön” i vardagssituationer är där en man är 

ekonomiskt beroende av kvinnan eller när kvinnan helt enkelt har större inkomst än mannen. 

Braines (1994) fann i sin undersökning att ju mer en man är beroende av sin fru, desto mindre 

hushållsarbete gör han. Med detta beteende bekräftar mannen sin könsidentitet, han ”gör 

kön”. Samma slutsats dras även av Nermo och Evertsson (2004) som har jämfört 

hushållsarbetets fördelning i familjer i Sverige och i USA. Författarna konstaterar att i 

hushållen i USA där mannen är ekonomiskt beroende av sin fru gör hans fru mer 

hushållsarbete än kvinnor gör i hushållen där man och kvinna har lika stor inkomst. Alltså 

kompenserar amerikanska kvinnor sitt avvikande könsbeteende genom att öka sin tid i 

hushållsarbete. 

 

Metod  
Val av metod:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kön skapas i hemmet och hur könsroller 

påverkar hemarbetsfördelningen. För att ta fasta på varje pars individuella syn på könsroller 

och attityden till jämställdhet, valde jag att använda den kvalitativa metoden. 

Vid valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod ska forskningsfrågan vara vägledande 

(Kvale, 1997). Kvantitativa metoder är sådana som omfattar information som kan mätas eller 

värderas numeriskt och kvalitativa studier inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar 

(Backman, 2008). Kvalitativa undersökningar används om man vill skapa en djupare 

förståelse för ett specifikt ämne (Björklund och Paulsson, 2003).  

Samspelen mellan mannen och kvinnan, samt upplevelsen av hur hemarbetet delas mellan 

dem kan bäst fångas upp i en semistrukturerad, kvalitativ intervjustudie än i en strukturerad 

intervju eller enkät som används vid kvantitativa studier. Den relativa flexibiliteten som 

semistrukturerade intervjun ger hjälper intervjupersoner att fritt formulera sina tankar i ord 

och ge uttryck för egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2004). Denna frihet hade gått 
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förlorad vid en enkät.    

Anledning till varför jag valde att använda just semistrukturerad intervju är att då kan 

intervjuguiden delas in i olika teman, samtidigt som det finns utrymme för följdfrågor under 

intervjun. Vid skapande av intervjuguiden och insamlandet av material har jag använt mig av 

deduktivt förhållningssätt. 

  

Urval av intervjupersoner: 

 

Urvalet i min studie består av tre heterosexuella par med barn i skolålder i respektive land, 

sammanlagt sex par. Paren består av personer födda i Sverige av svenska föräldrar, respektive 

födda i Estland av estniska föräldrar. Alltså har alla intervjupersoner i respektive land samma 

nationalitet (svenskar/ester) vilket är viktigt för att olika kulturella aspekter inte skulle 

påverka resultatet. De är i åldersintervallen 30-45 år och alla har minst ett och max två barn i 

skolåldern. Anledningen till varför jag har valt att intervjua par med barn i skolåldern istället 

för småbarnsföräldrar är skillnaden i tidsanvändning i hemmet. Föräldrar med småbarn lägger 

av naturliga skäl mer tid åt att ta hand om barnet och mindre på att utföra andra hemsysslor.  

Både kvinnor och män i urvalet har, med undantag för en man som har yrkesutbildning på 

gymnasial nivå, högskole - eller universitetsutbildning. För att minimera möjligheten att 

personer med olika utbildningsnivå också har olika uppfattningar om jämställdhet, har jag 

strävat efter lika utbildningsbakgrund vid urvalet av intervjupersoner. Längre utbildning ger 

oftast också högre inkomst. Den ekonomiska stabiliteten, det vill säga att både kvinnan och 

mannen har lika stor inkomst, är viktig ur maktsynpunkt. För att komma bort från eventuell 

maktpåverkan som ekonomisk beroende utgör, är den andra anledningen till varför jag har 

valt att intervjua personer med högre utbildning, oavsett kön. 

Förutom en svensk kvinna som arbetar 80 procent av heltid, arbetar alla intervjuade heltid. 

Samtliga par i undersökningen uppgav att de tillhör medelinkomsttagare, deras boendeform är 

villa med trädgård. 

För att få tag på intervjupersoner har jag använt mig av mina kontakter i Sverige och i 

Estland. Paren som har deltagit i studien är bekanta till mina kontakter och jag kände ingen av 

paren innan intervjun. 

 

Tillvägagångssätt  

Vid insamlandet av material har jag använt en semistrukturerad intervju med tillhörande 

intervjuguide. Intervjuguiden (se bilaga) är indelad i olika teman. Teman i sin tur grundar sig i 
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teoretiska antaganden och undersökningens frågeställningar. Den svenska varianten av 

intervjuguiden översattes av mig till estniskan och testades före intervjuer i Estland av ett 

estniskt par som inte ingick i studien. Detta för att kontrollera eventuella språkliga skillnader i 

intervjufrågor som annars kunde ha påverkat resultatet samt att se hur lång tid intervjun tar.  

Kvinnan och mannen i paret intervjuerades tillsammans. Alla intervjuer spelades in som jag 

sedan sparade i en fil på datorn som bara jag har tillgång till. Enligt intervjupersonernas 

önskemål skedde intervjusamtalen hemma hos dem i en lugn och tyst miljö, vilket är mycket 

viktigt för ljudkvalitén. I samtliga fall satt vi kring köksbordet med bandspelare i mitten som 

garanterade att allt som sades blev väl hörbar – en förutsättning för att transkribering av 

intervjusamtalen skulle fungera tillfredställande (Kvale, 1997). Paren i Estland intervjuades 

först, därefter paren i Sverige. Inför varje intervju upplyste jag intervjupersonerna om deras 

möjlighet att när som helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågan, samt att 

intervjusamtalet kommer att spelas in. Sedan berättade jag om bakgrunden till studien och 

dess syfte. Under intervjuerna höll jag mig till intervjuguiden och varje ny tema inleddes med 

att jag högt nämnde vad följande avsnitt kommer att handla om, exempelvis ”könsroller” och 

”jämställdhet”.  Alla par besvarade alla mina frågor, även om vissa gav mer detaljerade svar 

än andra. Under några intervjuer hände det att paren svarade på flera frågor i samma svar, 

dock upprepade jag dessa frågor när vi kom till respektive avsnitt i intervjuguiden. Detta för 

att få en utförligare beskrivning och mer djupgående syn från intervjupersonen på varje fråga 

kring ett specifikt tema. Varje intervju tog mellan 45 och 90 minuter. Efter avslutad intervju 

erbjöd jag samtliga par att få en kopia av den färdiga uppsatsen. De estniska paren blev 

erbjudna att få uppsatsen översatt till estniska. 

Transkriberingen av materialet skedde inom kort efter varje intervju. I utskrifter strävade jag 

efter att återge så ordagrant som möjligt vad intervjupersoner hade sagt, jag noterade även 

sådant de inte sade, exempelvis skratt, pauser och huvudskakningar/ nickningar. Dock gjorde 

jag en viss redigering av två utskrifter där intervjupersonen diskuterade ämnen som inte alls 

var relevanta för min undersökning. Dessa delar av svaren har uteslutits vid transkriberingen. 

 

Analys av intervjuerna:   

Vid analysen av intervjumaterial har jag arbetat deduktivt för att se om det empiriska 

materialet stödjer mina teoretiska utgångspunkter. Eftersom min intervjuguide baserar på 

teorierna i uppsatsen har jag analyserat intervjupersonernas svar för varje intervjutema för sig. 

Detta för att jag tydligt skulle kunna se eventuella skillnader i svaren mellan paren från båda 

länder. Analystypen som jag har använt mig av är meningskoncentrering. Detta innebär att 
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större intervjutexter reduceras till kortare meningar (Kvale, 1997). Efter att ha läst genom mitt 

transkriberade material, tog jag fasta på vad intervjupersonerna sade under intervjun. Därefter 

bröt jag ner sådant som jag ansåg vara viktigt till mindre teman i en koncentrerad mängd 

material. På det viset kom jag fram till åtta stycken mellanteman. Under hela analysen har jag 

jämfört intervjupersonernas svar för båda länder var för sig som jag därefter sammanförde i 

ett enda dokument.  På det viset kunde jag få bra överblick vad intervjupersonerna i 

respektive land har tagit upp under de olika intervjutemana. Från åtta mellanteman 

sammanställde jag huvudteman som jag sedan har slutfört analysen på och presenterar 

resultaten: könsroller, inställning till jämställdhet mellan könen och skapandet av kön hemma.  

Dessa tre huvudteman motsvarar mina frågeställningar i uppsatsen.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Undersökningens valididet visar om man har mätt det som var avsett att mäta. Vid kvalitativa 

undersökningar kan validiteten vara svår att fastställa i och med utskrift av intervjuer har skett 

utifrån intervjuarens egen tolkningsram. Det vill säga att vikten av uttalanden görs utifrån 

intervjuarens subjektiva tankar och tolkningar. Om den subjektiva utskriftsramen får för stor 

roll i analysen, kan det bli svårt att fastställa om det är den korrekta och sanna 

intervjuutskriften (Kvale, 1997).  Validiteten i min studie är bra eftersom jag transkriberade 

alla intervjuer snarast efter intervjutillfälle och så ordagrant som möjligt. Jag spelade in alla 

intervjusamtal för att kunna påvisa att jag har mätt det som jag hade för avsikt att mäta. På 

grund av att man kan gå tillbaka och lyssna på inspelningen kan man försäkra sig om att det 

resultat man har kommit fram till baseras på uttalanden och att man har mätt det som var för 

avsikt att mäta. 

Reliabiliteten berör undersökningens resultat, det vill säga om resultaten blir samma om 

någon annan forskare skulle göra samma undersökning vid ett senare tillfälle (Bryman, 2004). 

Ett problem förknippad med reliabiliteten är att varje forskare fokuserar på det som denne 

själv anser vara viktig. Denna subjektiva åsikt försvårar möjligheten för någon annan forskare 

att replikera (Kvale, 1997). Detta stämmer med min studie. Svaren som intervjupersoner har 

gett speglar deras subjektiva åsikter för stunden. Dessutom har jag genomfört intervjuer och 

bearbetat materialet på två olika språk, något som har satt min personliga prägel på tolkningen 

av intervjun och kan vara svår för någon annan forskare att upprepa. 

Det bör också nämnas att det inte går att dra några generella slutsatser i min uppsats. 

Materialet som uppsatsen är baserat på är alldeles för litet och resultatet är specifikt just för 

dessa intervjupersoner och kan inte ses som representativt för hela populationen. 
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Etiska aspekter: 

I fråga om god forskningsetik är bland annat kravet på konfidentialitet en mycket viktig 

aspekt för intervjuaren att ta hänsyn till. Kravet innebär att all information som deltagarna i en 

intervju ger till forskaren bör hanteras på ett sätt som inte är skadligt för intervjupersoner 

(Gustafsson m.fl. , 2005). För att skydda intervjupersonernas privatliv måste alla 

identifierande drag elimineras innan man redovisar intervjumaterialet (Kvale, 1997). En 

annan viktig aspekt är att samtliga intervjupersoner har gett sitt samtycke till deltagandet i 

studien samt att de har blivit upplysta om att den information de ger inte kommer att användas 

för annat än i den nuvarande undersökningen (Kvale, 1997; Bryman, 2004). Jag anser att jag 

har följt dessa riktlinjer genom att skriftligen (via elektronisk post) i god tid före 

undersökningens början ha informerat alla deltagare om undersökningens syfte och vad 

materialet kommer att användas till. De har blivit försäkrade av mig att deras identitet 

kommer att skyddas genom att använda påhittade namn i uppsatsen, samt att alla uppgifter 

kommer att behandlas med största sekretess. I samma brev informerade jag även om att 

intervjusamtal kommer att spelas in och att de har rätt att när som helst avbryta intervjun eller 

låta bli att svara på frågan. Den sistnämnda upprepade jag också vid intervjuns början. Efter 

mottagandet av denna information har alla paren i studien kunnat ta ställning till om de vill 

medverka eller inte. Samtliga deltagare i studien har gett sitt samtycke. 

 

Brister och förtjänster 

Av tidsmässiga skäl intervjuades man och kvinna i paren tillsammans.  Jag är medveten om 

att detta kan ha påverkat vad som sades, hur det sades och vad som man höll tyst om i viss 

mån. De flesta kvinnor och män som lever tillsammans vill nog framstå som goda kvinnor 

och män inför varandra (Magnusson, 2006). Därför kan kvinnor och män i undersökningen ha 

hållit tillbaka uttalanden som skulle kunna få de att framstå som avvikande från normen av 

”riktiga” män och kvinnor. Detta tar jag hänsyn till i min tolkning av resultaten. Även parets 

samspel under intervjuerna kan ha påverkats något av att de svarade på mina frågor 

tillsammans. Därför har jag varit extra noggrann med att notera om det var något i själva 

samspelet som kan vara ”könat”. Det är dock min egen tolkning av deras samspel och därför 

kan jag inte dra långtgående slutsatser om deras förhållandes ”riktiga” natur men det är inte 

heller min avsikt. Även själva intervjusamtalet var en ovan situation för paren och kan ha 

påverkat deras svar. 
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Forskaren har en egen förförståelse av fältet eftersom hon har vuxit upp i samma eller en 

snarlik livsvärld som dem hon studerar. Det vill säga den förvetenskapliga värld, som 

personer som ingår i studien, tar för given (Aspers, 2007). Min estniska bakgrund och att jag 

tillhör samma åldersgrupp som mina intervjupersoner, kan ha inverkat mängden och 

innehållet i vad som berättades av de estniska paren. Detta på grund av att de kan ha tagit för 

givet att jag redan är införstådd med vissa faktorer som har påverkat deras liv och därför inte 

behövs förklaras närmare. Tack vare mina språkkunskaper i svenskan och estniskan kunde jag 

genomföra intervjusamtalen på intervjupersonernas modersmål, som kan vara till fördel i 

tolkning av det empiriska materialet. Översättning från estniska till svenska kan däremot ha 

påverkat det ordagranna innehållet i citaten i uppsatsen. 

 

Resultat 
Presentation av intervjupersoner. 

Paren i Sverige har genomsnittsålder 37 år för kvinnor och 38 år för män. Deras barn är i 

åldersintervallet 6-13 år. Med ett undantag där kvinnan arbetar något mindre än heltid, har 

alla ett heltidsarbete. Paren uppger sig tillhöra medelinkomsttagare och bor i en villa med 

trädgård. Alla, med undantag för en man med gymnasial yrkesutbildning, är högutbildade. I 

uppsatsen betecknas paren med bokstäver A; B; C. 

Paren i Estland har genomsnittsålder 40 år för kvinnor och 42 år för män. Deras barn är i 

åldersintervallet 7-10 år. Både kvinnan och mannen i paren arbetar heltid och även här uppger 

sig paren tillhöra medelinkomsttagare och bor i en villa med trädgård. Samtliga par har 

universitetsutbildning. I uppsatsen betecknas paren med bokstäver D; E; F. 

 

Huvudteman i intervjuer. 
Könsroller 

De svenska paren uppger att de har vuxit upp i ett hem med traditionell hemarbetsfördelning 

där mamman lagade mat, städade och tog hand om barnen. Papporna deltog också i 

städningen ibland. Paren upplever att det inte fanns något uttalat om vad som är kvinnligt eller 

manligt: 
 ”Jag tror inte vi har haft något uttalat eller att det har diskuterats något om det. Däremot var det ju alltid 

mamma som tog tvätt och laga mat och den biten. Det var far som var ute i trädgården och fixade de där 
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bitarna.” Man, par A. 

 

Beträffande hur det svenska samhället förhåller sig till kvinnor och män anser samtliga 

svenska par att det finns olika förväntningar på respektive kön, framförallt i arbetslivet. 

Mannen i par C sätter fingret på det som även de andra berättar: 

 

”Alltså tittar man bara på lönebilden så är det ju generellt sämre löner för kvinnor än det är för män. Om man 

tittar så då känns det ju som kvinnor måste prestera mer för att nå upp i samma nivå som män.” Man, par C 

 

Angående kvinnlighet och manlighet har de svenska paren blandade åsikter. Nästan samtliga 

tyckte att det är i yrkesval som könsuppdelningen är som tydligast. Följande tre citat visar hur 

paren resonerar: 

”Stuveriarbetare – bara män har jag sett. Det är tungt att dra trossar och hålla på med det. Det är typiskt 

manligt.” Man, par B 

”Många vårdyrken ses som typiskt kvinnliga. Vissa jobb kan vara tuffa rent fysiskt för en kvinna att klara av.” 

Kvinna, par B  

”Typiskt manlig yrken är ju de fysiskt tuffa yrken, militär, brandman och kvinnliga är sjuksköterska.” Man, par 

A. 

 

Men vad som anses vara kvinnligt respektive manligt utseende eller beteende kan paren inte 

riktigt uttala sig om.  

 
 ”[…] sen tjejerna de ska, tja… blond och blåögd... Själv tycker jag inte att kvinnligt är blond och blåögd, jag 

tycker det är … vet inte. Men kvinnligt är väl … det är svår att sätta fingret på det.” Man, par C 

”Jag vet inte vad jag ska svara där. Det är så olika från person till person.” Kvinna, par B 

 

Alla svenska par upplever  att olikheten mellan kvinnans och mannens roll i familjen visar sig 

i hemarbetsfördelningen. De menar att båda deltar i hemsysslor, men vilka uppgifter görs av 

kvinnan och vilka av mannen beror på om det är fysiskt tungt eller inte. En av männen 

motiverar uppdelningen: 

 
”Jag gör de tunga lyften och sköter dammsugning hemma. Alla de där tunga lyften som kvinnan hade förr, med 

tvättkorgar och sådant, det tar jag hand om och tvättar och bär upp.” Man, par A. 
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Både män och kvinnor berättar att det är kvinnan som ser till att vardagssysslor blir gjorda, 

männen ”hjälper till”. Ett par anser att det finns kvinnliga och manliga hemsysslor. Två andra 

par tycker att det inte finns någon specifik hemsyssla som är kvinnlig eller manlig.  

 

De estniska paren berättar att under deras uppväxt var hemarbetet klart indelad mellan 

mamman och pappan.  De uppger att mamman tog hand om hemmets vardagssysslor såsom 

matlagning, tvätt och barnomsorg. Pappans ansvar hemma var utomhusarbete samt hus - och 

bilreparationer. Följande två citat sammanfattar: 

 
”Det var en klar uppdelning vem gör vad. Männen var i skogen och kvinnorna hemma och i köket. Och så var 

det bara.”  Man, par D. 

”Kvinnoarbeten var bestämda på förhand, i den meningen att alla reparationer såväl på bilen som i hemmet, 

dessa var pappans arbeten. Och mammans arbeten var någonting annat – att sy och tvätta.” Kvinna, par E. 

 

I de estniska familjerna var man också tydlig med vad som förväntas av en kvinna och hur en 

kvinna bör se ut och bete sig. Detta uttrycktes explicit under intervjupersonernas uppväxt. Par 

E beskriver det som samtliga estniska paren berättar: 

 
”Mamman var mycket tydlig med vilka är männens uppgifter och vilka sysslor männen inte borde ta över från 

kvinnorna. Att man måste vara en man och inte en man som gör kvinnosaker. Detta minns jag.” Man, par E 

”Ja, mamma pratade om kvinnlighet. Vilket beteende är passande för en flicka och vilket inte är det.”  

Kvinna, par E. 

 

Paren uppfattar dagens estniska samhälle som tvådelat när det gäller förväntningar på kvinnor 

och män. Detta uttrycks i och med att kvinnor förutom förvärvsarbete på heltid också 

förmodas ta större del av ansvaret för hem och barn. Enligt kvinnorna förväntas det att de 

prioriterar barnen framför sin yrkeskarriär. Samtidigt uppger både kvinnor och män att det 

finns naturliga förklaringar till det i och med kvinnor föder barn: 
 

 “Det förväntas att förutom förvärvsarbete på heltid är också hemmet och barnen till större del kvinnans projekt. 

Man förväntar sig att en kvinna ska prioritera hemmet och sin man. […]men detta är ju naturligt att föder man 

barn, halkar men efter i arbetslivet.” Kvinna, par E. 

” … kvinnor bör ägna större delen av sin tid åt barnen.” Kvinna, par F. 

” … det är ju så egentligen, att kvinnor föredrar att hålla på med barnen och att männen sätter 

förvärvsarbetandet främst.” Man, par F 
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De estniska paren uppger också att skillnaden mellan kvinnlighet och manlighet avspeglas i 

utseendet och i egenskaperna som respektive kön har.  Både män och kvinnor beskriver 

ingående vilket utseende de tycker är kvinnligt och vilket är manligt. Eftersom deras 

uttalanden är mycket likartade, får följande två citat ge exempel på deras tankar kring 

utseendet: 
 

”Utseendet i sig är det som är kvinnligt. Det är vackert när hon har något som kännetecknar en kvinna, att hon 

bär klänning ibland […]och kvinnligt beteende det är en sådan skör sida också, förstår du, det är en feeling. En 

man bör vara stark […]. Manlighet som sådan är förknippad med något slags karisma.” Kvinna, par E. 

”Kvinnligt för mig är det att … [tänker]… kvinna bör bära kjol. Att kvinnlighet börjar med att man är välvårdad 

och vill visa hela sin skönhet.” Man, par D.  

 

Enligt paren finns det kvinnliga och manliga yrken och hemsysslor. De anger att det bland 

annat är människans fysik som avgör vilken yrke man väljer. Citat från mannen i par D får 

exempelfiera vad de estniska männen anser om olika yrkesval: 
 

”… yrken är egentligen fördelade efter den fysiska styrkan. Män har alltid, de är skapade för att strida, att plöja 

en åker och de är större och starkare .”  Man, par D.  

 

Även uppdelningen i hemsysslor beror på vem som är fysiskt starkast och utifrån detta blir det 

kvinnliga och manliga hemarbeten. En man ger uttryck för vad samtliga estniska paren anser i 

frågan: 

 
”Det är klart att det finns sådana sysslor som att byta lampa, skruva fast något i väggen eller att hugga ved, 

sådana är självklart mina uppgifter. Det finns inte ens något att ifrågasätta.” Man par E. 

 

Paren är även tydliga med att kvinnan och mannen har olika roller i familjen. Enligt dem 

börjar den olikheten med de biologiska skillnaderna som finns mellan könen. De säger att 

moderskapet är den viktigaste anledningen till olikheten i familjeroller: 

 
”De olika rollerna får sin början från att kvinnan kan föda ett barn men mannen kan inte det.” Kvinna, par E. 

”Kvinnans främsta roll i familjen är att hålla samman familjen. I det avseendet är män klumpigare. Om en mor 

lämnar huset faller familjen samman.” Man, par D. 

”Skillnad i rollerna kommer ifrån att en kan föda ett barn, den andre kan inte det … .” Kvinna, par F. 
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Jämställdhet mellan könen 

På tal om jämställdhet mellan könen inleder de svenska paren sina svar med att nämna  

lika lön för lika arbete, samt samma rättigheter och skyldigheter som den primära indikatorn 

på jämställdhet. En kvinna nämner också jämn fördelning av hemarbete. 

Enligt paren avspeglas ojämlikheten mellan könen i dagens samhälle framförallt i 

näringslivet, i hur media framställer respektive kön, samt inom idrotten. Alla svenska par 

uppger att under deras uppväxt diskuterade man inga jämställdhetsfrågor varken hemma eller 

i skolan. På frågan om de anser sig vara jämställda beträffande familjelivet och 

hemarbetsfördelningen anser ett par att de är jämställda. Två andra par tycker  

att kvinnan gör mycket mer hemma och därför är de inte jämlika i sin hemarbetsfördelning: 

 
”Vi jobbar lika mycket båda två, men jag gör nog mer.” Kvinna, par C. 

”Nej, det är vi inte. Hon gör mycket mer än jag. Det bara är så. Det är kanske olika vad vi tycker om vissa 

saker.” Man, par B. 

 

Beträffande fördelning av tiden utanför förvärvsarbetet i de fall en av dem måste arbeta 

övertid, uppger två av paren att det är kvinnan i första hand som ändrar sina planer. Så här 

säger en av kvinnorna: 

 
”Han jobbar mest över. Ibland, visst har jag kunnat planera något annat eller tänkt mig gå och träna, eller så, 

jaha då fick jag ju stryka det naturligtvis.” Kvinna, par C. 
 

Samtliga svenska paren berättar att de är rätt eniga angående barnuppfostran, samt att de delar 

på att vara hemma med sjukt barn, beroende på vem har mest att göra på jobbet just då. 

 

De tre estniska kvinnorna uppger att jämställdhet mellan könen för dem är att man får lika 

mycket betalt för likadana arbetsuppgifter och att kvinnor och män har samma rättigheter. 

Två av kvinnorna nämner att även jämt fördelat hemarbete ingår i begreppet. Männen håller 

med om att kvinnor och män borde ha lika lön för lika arbete, men anser samtidigt att olika 

lön för män och kvinnor är oundvikligt i och med biologiska skillnader mellan könen. 

Mannen i par F sammanfattar vad alla tre män anser i frågan: 

 
”I vissa avseenden har kvinnorna säkerligen svårare att få ledande positioner, just på grund av dessa biologiska 

egenskaper, alltså att de måste stanna hemma då och då. Det är kvinnan som föder barn och så är det bara.” 

Man, par F. 
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Enligt de estniska paren var jämställdhet mellan könen inget som man pratade om under deras 

uppväxt. De menar att frågan präglades av dåtidens politiska uppfattningar att alla 

medborgare var jämlika. Det var inget man ifrågasatte eller diskuterade varken i familjen eller 

i skolan. På frågan om de ser sig vara jämställda i sitt familjeliv och hemarbetsfördelningen, 

svarar två par att de är jämställda, ett par att de inte är det eftersom kvinnan utför hemsysslor 

oftare än mannen. I ett par är det kvinnan som ändrar sin uppgjorda plan för dagen om en av 

dem måste arbeta övertid på sitt ordinarie arbete.  I två andra par ändrar den som kan sin 

planering. Paren berättar att de är ofta oeniga angående barnuppfostran. Enligt männen får 

kvinnan sista ordet, de ger upp när det blir diskussion i frågan:  

 
”Vi argumenterar och argumenterar, där har vi helt olika uppfattningar. Men till sist ger jag upp, jag orkar 

bara inte.” Man, par D. 

”Jag orkar inte argumentera, därför. När jag ser att det börjar hetta till då låter jag saken bero, låt det gå som 

hon säger.” Man, par E. 

 

Ett par uppger att de delar på ansvaret när barnet blir sjukt. Två andra par berättar att det är 

kvinnan som stannar hemma. En man och en kvinna uppger att sjukt barn behöver mamman. 
 

”Jag stannar hemma. Låt oss vara ärliga om barnet är väldigt sjukt då behöver hon mamman de första 

dagarna.” Kvinna, par F. 

”[…]om barnet är sjukt behöver han sin mamma mest. Det är egentligen barnets val redan.”  Man, par E. 

 

Skapandet av kön hemma 

När det kommer till hemarbetsfördelningen uppger både kvinnan och mannen i de svenska 

paren att kvinnan lägger två gånger mer tid åt hemarbetet än män gör.  Så här uppger de 

svenska paren att deras hemarbete är fördelad:  

I två av paren är det mannen som ansvarar för att räkningarna är betalda. Kvinnan handlar 

maten och lagar till den. Paren delar på städningen, tvätten, och byten av lakan men inte alltid. 

Det är kvinnan som städar och tvättar oftare. Strykning av kläder ligger helt och hållet på 

kvinnan. Små reparationer av hemmet utgörs vanligtvis av mannen, samt ligger 

överväldigande del av gräsklippningen på mannen. För övriga trädgårdsarbeten såsom 

blomsterrabatter och kryddträdgården tar kvinnan hand om. Det är mannen som ansvarar för 

däckbyte på bilen. Alla kontakter med skolan, såsom gå på föräldramöten eller anmäla barnen 

sjuka, delas jämnt mellan kvinnan och mannen. När barnen behöver lämnas eller hämtas 
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till/från skolan eller träningen är det männen som gör det oftast. Som anledning anger paren 

att det är mannen som har bilen. Alla par berättar att kvinnan är bättre på att utföra dagliga  

sysslor - laga mat, stryka, plocka undan. Männen är duktiga på sysslor som att vika lakan, 

dammsuga huset, bygga, utföra visst trädgårdsarbete. Vem är duktigast på respektive 

hemsyssla kan summeras med följande citat: 

 
”Hon är bättre på att laga mat, och att plocka undan småsaker.” Man, par A. 

”Du [till sin man] är bättre på att bygga och sådant. Du är nog bättre på att lägga upp budget. Det är väl mer 

det dagliga, där tror jag är det största skillnaden mellan oss.” Kvinna, par C. 
 

När det kommer till vem av dem som ansvarar för att familjens och släktens bemärkelsedagar 

firas eller gratuleras, uppger samtliga par att det är kvinnan. Beträffande förekomsten av 

oenigheter vid fördelningen av hemarbetet uppger två av paren att de är oeniga ibland. Enligt 

kvinnorna kan det handla om hur ofta någon syssla ska göras eller att de inte orkar mera. I så 

fall säger de ifrån och då ”lyder” maken och hjälper till: 

 
”Det beror på i så fall hur oftast det ska göras Om jag säger till [honom] kan du sortera tvätten, menar jag att 

sortera tvätten nu [ intervjupersonens betoning] medans [ han] säger ja det kan jag göra, men han menar göra 

det på kvällen. Fast jag vill hjälp nu inte sedan.” Kvinna, par C. 

”Jag säger ifrån... att det blir för mycket.” Kvinna, par B. 

”Och jag kryper till korset, jag vet att hon har rätt. Ja då gör jag det. Inte är det något problem.” Man, par B. 

 

Ett par upplever hemarbetsfördelningen som rättvis, i två andra par medger både mannen och 

kvinnan att fördelningen inte är jämlik.  
 

Sammanfattningsvis berättar paren att kvinnan är den av dem som gör mest hemma. Enligt 

kvinnorna själva är det kvinnans preferenser som gör att hon tar större delen av hemarbetet: 
 

”Jag gör mest hemma. Jag har högre krav på hur jag vill ha det.” Kvinna, par B. 

”Den där matlagningen – den tar lite tid. Jag är väldigt mån om att man ska äta bra mat. Därför är där väldigt 

mycket av min tid läggs.” Kvinna, par A. 

 

De estniska paren uppger att kvinnan och mannen lägger nästan lika mycket tid på 

hushållssysslor. Deras fördelning av hemarbetet ser ut som följer. 

Ansvaret för att betala räkningar delar paren upp sinsemellan. Ett par delar på matlagningen 

och inköp, i två andra par uppger kvinnan att hon gör det oftare, men att även mannen både 
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handlar och lagar mat. Städningen delar paren mellan sig, en kvinna berättar att mannen 

städar på uppmaning av kvinnan. Alla reparationer som behövs göras i hemmet utförs 

uteslutande av mannen. Samma gäller för gräsklippning eller snöskottning. Kvinnan tar hand 

om blommor och kryddväxter i trädgården. Byte av lakan sker alltid på uppmaning av 

kvinnan men de hjälps åt att byta; stryker kläder gör kvinnan eller ingen alls. Byter däck gör 

mannen eller lämnar in till bilfirman. Det är kvinnan i ett par som håller kontakt med skolan, i 

två andra par delar kvinnan och mannen på det ansvaret . När barnen behöver hämtas eller 

lämnas från skolan/träningen görs detta av både kvinnan och mannen. Alla par uppger att 

kvinnan är bättre på att utföra sådana sysslor som utförs mer ofta, exempelvis att städa. 

Mannen är duktigare på att utföra sysslor som av de själva anses vara typiskt manliga – byta 

däck och reparera hemma: 

 
”Jag är helt klart bättre på att städa, män vet inte hur man städar. Men å andra sidan håller jag aldrig på med 

grillen.” Kvinna, par E. 

”Alla sådana skruvanden och att spika upp något och andra manliga sysslor gör jag. Jag tror att jag är bättre 

än du att utföra sådana arbeten.” Man, par E. 

”Om jag skulle tvätta kläder då skulle med största sannolikhet hälften av vita skjortor bli rosa. Jag skulle klara 
av att tvätta kläder, men antalet misstag skulle vara större. Helt klart är en mer kompetent att utföra vissa 

sysslor än annan.” Man, par F. 

 

Enligt paren är det i huvudsak kvinnan som antingen tar hand om firandet av bemärkelsedagar 

eller påminner mannen att det är någon som bör gratuleras. Ett par uppger att de grälar om hur 

hemarbetet skall fördelas, enligt kvinnan handlar det om hur ofta någon syssla behöver göras. 

De två andra par upplever att de inte har några oenigheter i frågan. Två av de estniska paren 

upplever att deras fördelning av hemarbetet är rättvist. En kvinna känner att hon ansvarar för 

sysslor som måste göras oftare och därför är inte hemarbetsfördelningen rättvis: 

 
”Det är just det hur ofta någon syssla behöver göras. Männen tycker att de utför ju alla manliga sysslor. Jovisst 

gör de det. Men dessa sysslor måste göras en gång i månaden, medans kvinnoarbeten måste utföras varje dag.” 

Kvinna, par F. 
 

Sammantaget uppger kvinnan i två av paren att de delar jämt på hemarbetet, männen håller 

varken med eller säger emot. Citat från par E ger exempel på hur de två paren resonerar: 
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”Vi delar på arbetet hemma. Om båda lägger tio timmar på sitt förvärvsarbete och kommer 

hem klockan sju, är det ju uppenbart att man måste hjälpas åt. Annars kommer en av oss inte 

att orka i längden.” Kvinna, par E. 

”I alla fall har vi ingen diskussion i ämnet.” Man, par E. 

 

I det tredje paret uppger kvinnan att hennes man deltar i det obetalda hemarbetet, men att hon 

önskar att han gjorde det oftare och på eget initiativ. Hennes man medger att det är så och att 

han försöker ta sin del av hemarbetet så ofta han kan. 

 

 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kön skapas i hemmet bland heterosexuella par 

i Sverige och i Estland, samt vilken inverkan har det på hemarbetsfördelningen. Uppsatsen 

studerar också om det finns några skillnader mellan de svenska och estniska paren i 

undersökningen. 

Studien visar att samtliga par i undersökningen skapar kön om och om igen i sin vardag och 

detta har en tydlig inverkan på deras hemarbetsfördelning. Både kvinnor och män i båda 

länder uppger att hemarbetsfördelning och yrkesliv är uppdelad efter den fysiska styrkan. De 

menar att männen har starkare fysik och därför förefaller det naturligt att de utför vissa 

bestämda hemarbeten. Samtliga par berättar också att en av dem är duktigare på vissa 

hemsysslor än den andra, exempelvis att städa, plocka undan, klippa gräs eller utföra 

hemmabyggen.  Deras föreställningar om bestämda könsroller resulterar i att kvinnan utför 

större delen av det obetalda hemarbetet. Detta bekräftar West och Zimmermans (1987) teori 

om att kvinnor och män tillskrivs egenskaper som egentligen inte är biologiskt tingat utan är 

en produkt av sociala handlingar. Även tidigare forskning, som bland annat Grönlund och 

Halleröd (2008) har utfört, visar att vardagsrutiner bygger på föreställningar om kvinnlighet 

och manlighet. Egentligen finns det ingen större anledning till varför män skulle utföra 

städningen eller strykning av kläder sämre än kvinnor eller att kvinnor inte skulle klara av att 

klippa gräset lika bra som deras män. Förklaringen till gränsdragningen mellan ”kvinnliga” 

och ”manliga” hemsysslor kan finnas i de samhälleliga normer som vi alla lever efter. I detta 

ständiga skapande av socialt kön gör att vi finner oss i dessa roller även om vi inte vill det 

(Evertsson 2010). Båda Hochschild (1989) och Evertsson (2010) menar att man på ett eller 

annat sätt blir inkategoriserat i samhällets förståelse av ”den riktiga kvinnan” eller ”den 
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riktiga mannen”. Exempelvis där svenska par ser barnomsorgen som något naturligt som delas 

av båda föräldrar, anser de estniska paren att moderskapet på något sätt förpliktigar kvinnan 

att ta större ansvar för barnen. Varken kvinnan eller mannen i de intervjuade estniska paren 

tycker att det är något konstigt i detta. Denna inställning visar att båda kön bekräftar sig själva 

som just kvinna och man genom att lyfta moderskapet som något naturligt för enbart kvinnan. 

 

Resultaten visar också att både de svenska och estniska paren i mångt och mycket kopierar 

samma beteendemönster som deras föräldrar hade. Oavsett om paren bor i Sverige eller i 

Estland är det kvinnan som ansvarar för vardagens sysslor, alltså hemarbeten som måste 

utföras dagligen. Småplock, hålla ordning i hemmet, stryka kläder – detta utförs av kvinnan. 

Precis som Magnusson (2006) och van Hoof (2010) finner i sin studie är det kvinnan som tar 

mest ansvar för det obetalda hemarbetet. Detta är också helt i linje med vad Berger och 

Luckmann (1979) skriver om den primära socialiseringen som sker i individens barndom. Det 

var mamman som tog hand om barnen, stod i köket och tvättade kläder; pappan tog hand om 

bilen, gräsklippning och fixade småbyggen hemma. I de estniska intervjupersonernas 

barndomshem var man dessutom mycket tydlig med vad som förväntas av en kvinna och hur 

en man bör vara. Detta förhållningssätt har samtliga estniska paren anammat, vilket bland 

annat visar sig när de diskuterar utseendet och barnuppfostran. Där går det en klar skiljelinje i 

åsikter mellan de svenska och estniska paren. Detta skulle kunna förklaras med att man i de 

estniska parens barndomshem gjorde barnen uppmärksamma på vad som är kvinnligt och vad 

som anses vara manligt.  Så var inte fallet för de svenska paren.  

Ytterligare en intressant slutsats som man kan dra från resultaten är att de estniska paren är i 

princip nöjda med sin hemarbetsfördelning, även om deras uppfattning av könsroller skiljer 

sig från svenskarnas och är inristade på ett djupare plan. Två av tre svenska par är däremot 

inte tillfreds med sin hemarbetsfördelning. När det kommer till förhandlingen om vem som 

skall diska, städa, tvätta med mera så förekommer det en viss förhandling i de svenska paren, 

precis som Ahrne och Roman (SOU 1997:137) har beskrivit i sin forskning. Däremot finns 

det ingen större tendens till förhandling bland de estniska paren. En tänkbar förklaring till 

varför esterna är nöjda med sin hemarbetsfördelning utan att förhandla om saken, kan vara det 

som Grönlund och Halleröd (2008) kallar för ”jämställdhetens pris”. I och med att man i 

Sverige har kommit mycket längre i sitt jämställdhetstänkande än i Estland, finns det i de 

svenska paren en diskrepans mellan strävan efter förändring och individens välinövade roller. 

Det estniska samhället däremot ser jämställdheten mellan könen än så länge som något 

sekundärt och detta slår igenom även i intervjupersonernas inställning.  
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I min uppsats har jag försökt belysa hur ländernas olika historiska bakgrund kan ha betydelse 

för människornas syn på könsroller, jämställdhet mellan könen och fördelning av hemarbetet.  

Det framkommer i uppsatsen att parens egna föräldrar spelade en viktig roll i att forma parens 

uppfattning om könsroller. Därför vore det intressant att utvidga undersökningen till att ta 

reda på hur far – och morföräldrar deltar i parens vardag, exempelvis om de hjälper till med 

barnpassning. Även vad parens vänner eller kollegor tycker om hemarbetsfördelningen – 

möjligt att även dessa aspekter påverkar hur kön skapas i hemmet. På så sätt skulle man få en 

djupare förståelse för ämnet. 

Eftersom urvalet i min studie är väldigt liten vore det intressant att forska vidare i ämnet med 

mycket större urval av svenskar och ester.  För att se om man kan dra några mer generella 

slutsatser som är representativa för hela populationen, kunde forskningsfrågorna kunna bredas 

ännu mer. Exempelvis att undersöka hur olika generationer från respektive land tänker kring 

könsroller och hur resultatet sedan kan förstås i ett större sammanhang. 

 
 

Intervjuguide (förkortad). 
1. Bakgrundsfrågor 

1.1 Ålder (kvinna/man) 

1.2 Antal barn/deras ålder 

1.3 Tjänsteposition (kvinna/man)  

1.4 Tjänstgöringsgrad (kvinna/man) 

1.5 Ekonomi: 

Om ni tänker på er sammanlagda inkomst, vilken kategori ni skulle säga ni tillhör: låg, medel eller 

höginkomsttagare?  Hur är er hushållsekonomi organiserad, det vill säga hur delar ni på 

hushållsinkomster och – utgifter? 

1.6 Boendeform (hus, lägenhet – hyreslägenhet eller bostadsrätt) 

2. Könsroller 

2.1 Vad har ni hört om kvinnlig/manligt i ert hem under er uppväxt?  

2.2 Tycker ni att samhället har olika förväntningar på kvinnor och män?  

2.3 Vad tycker ni är kvinnligt och manligt rent allmänt/personligen? 

2.4 Tycker ni att det finns typiskt manliga och kvinnliga yrken? Vilka är dessa i så fall?  

2.5 Vad tycker ni, finns det skillnader mellan mannens och kvinnans roll i familjen?  
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2.6 Anser ni att det finns kvinnliga/manliga hemarbetssysslor? 

3. Jämställdhet 

3.1 Vad innebär begreppet” jämställdhet” för er?  Beskriv innebörden av det.  

3.2 Vad uppfattar ni som jämställt/icke jämställt i samhället idag? I arbetslivet, i politiken 

3.3 Vad minns ni om jämställdheten från er uppväxt? Pratades det om i ert hem/skolan? 

3.4 Tycker ni att ni är jämställda beträffande familjelivet och hemarbetsfördelning? 

3.5 Vem av er ser till att bemärkelsedagar firas/ att släkt och vänner gratuleras? Varför är det så? 

4. Hemarbetsfördelningen 

4.1 Hur mycket tid (i veckan) sammanlagd lägger ni på att göra hushållssysslor?  

( här förklarar jag vad menas med hushållsysslor) 

4.2 Hur mycket tid (i veckan) var och en av er lägger på hushållssysslor?  

4.3 Upplever ni att er hemarbetsfördelning är rättvis?  

4.4 Tycker ni att ni är bägge lika bra på att utföra de olika hussysslorna? Varför är det så? 

4.5 Vem av er ansvarar för att följande hemsysslor blir gjorda: 

Betala räkningar; handla mat/laga mat; städa/diska; tvätta och stryka kläder; byta 

lakan/handdukar; utföra små reparationer i hemmet; ta hand om trädgården (gräsklippning, 

plantera blommor/örter/grönsaker); mekar med bilen/ ser till att den blir servad; har kontakt med 

skolan (går på föräldramöten; ringer läraren vid behov); lämnar/hämtar barnen från 

träningen/skolan mm. 

5. Fatta beslut/lösa oenigheter 

5.1 Hur resonerar ni när en av er någon gång måste jobba övertid på sitt ordinarie arbete? 

5.2 Har ni oenigheter om hur hemarbetet ska fördelas? Hur löser ni dessa? 

5.3 När ni diskuterar barnuppfostran, vem har sista ordet ifall ni är oense? 

5.4 Om barnet blir sjukt – hur löser ni frågan vem som ska stanna hemma från jobbet? 

Sammanfattningsvis: 

Nu har vi pratat en hel del om hur ni fördelar arbetet hemma. Vad tycker ni, vem av er gör mest 

hemarbete? Berätta gärna varför ni tror att det är så? 
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