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Sammanfattning 
Problemet som jag upplyser i denna studie är beträffande ojämlikheter som pågår mellan män 
och kvinnor i hemmet samt i familjen. 
Den här studien har som syfte att göra en litteraturstudie om hur könsidentiteter påverkar 
kvinnor och män i familjen med en sekundär analys av tidigare forskning. Mina 
frågeställningar är, vilka hinder och möjligheter gällande könsidentiteters påverkan på könen 
kan identifieras i hemmet, hur ser detta ut beträffande arbetsfördelningen i hemarbetet, samt 
hur ser det ut gällande familjeförhållandena i det privata. Den teoretiska referensramen består 
främst av teorin socialisation som blir beskriven av teoretiker som Connell, Ahrne och 
Roman, Agnvik, Berger och Luckmann med flera. Teorin inriktar sig på sambandet av hur 
man under uppväxten socialiseras in till olika roller. Teoridelen beskriver även de olika 
begrepp som förekommer och är i anslutning till studien. Den tar även upp bakgrund om 
genus samt hemarbete. Avsnittet om tidigare forskning tar upp saker beträffande makt i 
förhållanden och kvinnans psykiska hälsa. Metoden i detta arbete är kvalitativ, och jag har 
använt mig av litteraturstudie som undersökningsmetod. I resultatet framkommer det att den 
främsta ojämlikheten mellan könen i hemmet är att kvinnor tar större ansvar för 
hushållssysslor samt omsorgen av barnen än vad männen gör. I diskussionen kom jag fram till 
precis som några teoretiker antydde att, det mesta i vår omgivning är könsmärkt, och dem 
som är associerad med kvinnor har mindre betydelse. Samt för att lösa detta problem, så 
måste normerna för traditionellt kvinnligt samt manligt bort.  
 
Nyckelord: Gender impact, home environment, gender identity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The problem I am reporting in this study is concerning the inequalities that is going on 
between men and women at home and in the family. 
This study aims at making a literature study on how gender identities affect women and men 
in the family with a secondary analysis of previous research. My questions are, what barriers 
and opportunities regarding gender identity impacts on the sex can be identified at home, 
what does this look like concerning the division of work in home work, and what does it look 
like concerning family relationships in the private sector? The theoretical frame of reference 
consists mainly of the theory of socialization described by scientist like Connell, Ahrne and 
Roman, Agnvik, Berger and Luckmann, and others. The theory focuses on the connection of 
how to socialize into different roles during the adolescence. The theory also describes the 
different concepts that occur and are in connection with the study. It also brings up 
background about gender and work at home. The section on previous research brings up 
things concerning power in relationships and the woman's mental health. The method in this 
work is qualitative, and I have used a literature study as an examination method. The result 
shows that the main inequality between the sexes in the home is that women take greater 
responsibility for household chores and the care of the children than men do. In the 
discussion, I came across just as some scientists suggested that most of our surroundings are 
gender-marked, and those who are associated with women are less important. As well as to 
solve this problem, the standards for traditional female as well as masculinity it has to be 
removed. 
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Inledning 
Nedan följer en introduktion till litteraturstudiens valda ämne. 
Som tonåringstjej upplevde jag vid vissa tillfällen en känsla av orättvisa och vilsenhet. 
Känslorna uppkom för att det förekom vissa oskrivna regler (vad som är socialt tillåtet eller 
sociala uppförandekoder) för hur en tjej och en kille skulle se ut, hur de skulle vara samt hur 
de skulle bete sig. Då dessa regler var oskrivna och man egentligen inte var i behov av att 
följa dem, då kunde känslan av orättvisa uppkomma eftersom det likväl verkade som att 
individerna skulle behöva följa reglerna. Detta till exempel när jag som tjej fick höra 
viskningar och uppleva konstiga blickar bakom min rygg, för att mitt utseende samt mitt 
beteende inte var som dem övriga tjejernas. Vilsenhetskänsla uppkom för att det inte förekom 
några instruktioner för hur saker och ting skulle vara, samt varför det tvunget skulle vara på 
ett specifikt sätt enbart på grund av vilket kön människor föds med. Killarna verkade dock 
inte alls ha samma problem som tjejerna hade. 
Detta har kanske att göra med vad Bourdieu säger. Under vissa förhållanden säger han att 
män är särskilt förbjudna varje form av anspråksfullhet i fråga om kultur, språk eller kläder 
(Bourdieu 2010, 382). Det är delvis så eftersom estetisk elegans, särskilt när det gäller kläder 
eller skönhetsmedel, att det är reserverat för kvinnor (ibid). Följaktligen förekommer det inte 
samma krav för killarna gällande utseendet, pga. att många av dem reglerna enbart är 
reserverade för flickor. Barron däremot berättar att, medan ett antal andra sociala förhållanden 
förutom genus påverkar våra livsvillkor, då kan det följaktligen påstås att individer idag har 
vetskap om att allmänna sociala uppfattningar angående hur man ska, bör, och får vara, samt 
följaktligen inte vara, som man respektive kvinna påverkar individerna på olika vis (Barron 
2004, 18). Dessa normativa uppfattningar det är någonting som människor förhåller sig till, 
dvs., tar emot helt eller delvis eller tar avstånd ifrån i skilda situationer (ibid). Det vi 
människor har gemensamt är att vi inte kan strunta i de olika sociala värderingar samt normer 
som genomflödar våra alldagliga liv, inte minst genom media, vad rör synen på att vara en 
(riktig) man samt kvinna (ibid). Samtliga, är delaktiga i hur dessa värderingar samt normer 
tillverkas (ibid). Vi är med andra ord inblandade i konstruktionen, inte enbart av andras 
livsvillkor, men även av våra egna (ibid). Människor föds som pojke eller flicka, eller snarare 
som olika normativa sociala uppfattningar angående hur personer (inte) bör vara som pojke 
eller flicka (Barron 2004, 20). När individer träffar på en annan individ som inte tydligt ser ut 
som en man eller kvinna, då blir personen illa till mods samt besvärad, människor rent av 
utvecklar sin uppfattning av samhället på att individerna kan beskriva varandra som män och 
kvinnor, menar (West och Zimmerman 1987, refererad i Agnvik 2012, 14). 
 
Kön och Genus 
Barron utvecklar det som nämns här ovan genom detta stycke: Det är väldigt svårt om inte 
omöjligt för individer att avstå från att tänka på kön eller genus som någonting tudelat, det vill 
säga, i facktermer av man/kvinna samt manligt/kvinnligt som olikheter eller motsatspar 
(Barron 2004, 16). Med detta kan man förstå att könsidentiteter är ett problem i samhället, 
eftersom individer har svårt att inte använda sig av dessa facktermer. Vad menas då 
egentligen med genus/kön? Connell säger att, den generella uppfattningen om genus är att det 
cirkulerar omkring uppfattningar om naturliga olikheter mellan män och kvinnor (Connell 
2009, 73). Hon skriver även att vara “kvinna” eller “man” det är för dem flesta individer 
främst en fråga om personlig upplevelse (Connell 2009, 129). Det är något som fyller vår 
uppväxt, våra sexuella förhållanden och vårt familjeliv, samt även hur vi agerar och hur vi 
beskådar oss själva i vanliga situationer (ibid). Allmänt använder sociologer beteckningen kön 
i avsikt att referera till de fysiologiska och anatomiska olikheterna mellan kvinno- och 
manskroppen (Giddens och Sutton 2014, 413). Fackordet genus handlar istället om det 
sociala, psykologiska samt kulturella olikheterna bland kvinnor och män (ibid). Genus är 
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förbundet till socialt skapade uppfattningar om kvinnlighet samt manlighet och är inte en 
direkt produkt av det biologiska könet (Giddens och Sutton 2014, 413). Det förekommer t.ex. 
individer som känner att dem har fötts i fel kroppsbyggnad, och dem försöker då ställa ting till 
rätta igenom att ändra kön eller genom att bli delaktig av det andra könets livsstil samt deras 
sätt att klä sig (ibid). Skillnaden mellan genus och kön är av stor vikt, eftersom många 
olikheter bland kvinnor och män är utan en biologisk grund (ibid). Somliga forskare föredrar 
att använda begreppet genus, och andra kön (Barron 2004, 23). Det förekommer även dem 
som nyttjar båda dessa begrepp eller i parform genom att skriva genus/kön (ibid). Detta gör 
(Diana Mulinari 2003, refererad i Barron 2004, 23), och hon ger skäl för det med att hon inte 
har något teoretiskt behov av att välja det ena begreppet före det andra. Trots det som nämnts 
tidigare, tänker jag använda mig av samma metod som Diana gällande detta arbete, 
följaktligen kommer båda begreppen kön och genus att brukas och i detta arbete har dem 
orden ungefär samma innebörd. Vidare har forskare på skilda sätt försökt klargöra hur 
könsidentiteter samt de sociala roller som stödjer på att dessa identiteter skapas, och somliga 
lyfter fram dem sociala faktorernas inflytande mer än andra (Giddens och Sutton 2014, 413). 
Ett betydelsefullt begrepp när könsskillnader undersöks är könssocialisation, vilket innebär 
hur könsroller lärs in med hjälp av sociala inrättningar som massmedia, staten och familjen 
(ibid). Därför är familjen en del av vad jag ska fokusera på i detta arbete. 
 
Definition av familj 
Vad betyder det egentligen när man talar om familj (Ahlberg 2008, 15). En allmän 
vardagsuppfattning är att familj är synonymt med den heterosexuella kärnfamiljen, som 
innehåller pappa-mamma-barn (ibid). Familjebegreppet kan även ges en mycket större 
betydelse och innehålla ensamstående föräldrar med barn, samkönade par, ombildade 
familjer, parrelationer utan barn, storfamiljer som medräknar far- och morföräldrar osv. (ibid). 
Familj kan avgränsas på skilda vis beroende av tillståndet (Ahlberg 2008, 271). Det finns 
somliga saker som talar för att familj inte enbart finns till igenom formella släktband, 
gemensamt namn och/eller biologiska band, utan även att familj görs inom dem sociala 
praktikerna (Ahlberg 2008, 272). Nuförtiden lever människor i en mängd olika familjer 
(Ahlberg 2008, 16). Som sagt, förekommer det en mängd olika sätt att se på familj (ibid). Ett 
exempel är att betrakta familj som en bestämd samt tydligt begränsad enhet som definieras 
från biologi samt blodsband (ibid). Ett annat exempel är att se familj som en organisation med 
ömsesidiga resurser (ibid). Ytterligare ett exempel är då familj ses som ett nätverk, såsom kan 
innehålla ett antal sociala relationer, eller när den anses som något ombytligt samt flytande, 
som förordnas i det alldagliga livet (ibid). (Smart och Neale 1999, refererad i Ahlberg 2008, 
42) pratar om familj som praktiker, genom att tala om familjepraktiker då kan man 
understryka att familjelivet är ombytligt samt flytande. 
 
Skilsmässa 
Det markeras att familjelivet förändras ständigt (Ahlberg 2008, 43). Problemet med familjen 
är att den inte är en fast enhet. Det kan uppstå skilsmässor, vilket gör att familjen inte är en 
fast enhet längre, utan familjen förändras. Efter en skilsmässa uppkommer en alldeles ny 
familjesituation (Ahlberg 2008, 18). Nya organiseringar samt lösningar måste beslutas om 
samt upprättas, detta sker ofta i ett sammanhang som är mycket komplex samt med många 
känslor indragna (ibid). För en del barn innebar skilsmässa en kris, chock eller en upplevd 
emotionell stress (Ahlberg 2008, 98). I en studie så visade det att många barn talade om att 
föräldrarnas nya förhållanden tog mycket tid, vilket orsakade att barnen kände sig ensamma 
eller upplevde en övergivenhet i familjerna (Ahlberg 2008, 119). För att ta upp ett exempel på 
vad som kan ske vid en skilsmässa: En kärleksrelation tar slut, nya organiseringar av 
familjelivet måste diskuteras fram samt upprättas, de sociala förhållandena ombildas och 
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alldeles nya sociala förhållanden skapas (Ahlberg 2008, 21). Hemkänslan påverkas även efter 
en skilsmässa. I berättelserna i Ahlbergs studie så ter sig emellertid hemkänslan efter 
skilsmässan som komplex (Ahlberg 2008, 142). Där ser man att hemkänslan verkar variera 
relativt mycket, som kan relateras till vissa aspekter som t.ex. att känna till regler i hemmet, 
föräldrarnas omsorg, den ursprungliga boplatsen eller tillträde till enskilt rum, och känslan av 
att våga ta för sig samt dem personliga ägodelarna (ibid). (Berg och Johansson 1999, refererad 
i Ahlberg 2008, 52-53) tar upp att vid en skilsmässa tilldelas föräldrarollerna ofta på ett 
traditionellt vis, vilket innebär att mamman får huvudansvaret för barnen och där pappan 
möter dem med mer eller mindre jämna intervaller. Pappan blir följaktligen en så kallad 
deltidspappa enligt (Berg och Johansson 1999, refererad i Ahlberg 2008, 53). Dem påpekar 
även att separationen medför att en förälder, vanligen pappan, tvingas bryta loss ifrån hemmet 
samt etablera en delvis ny identitet som deltidspappa (ibid). Dock så är inte alla separationer 
krisartade enligt Berg och Johansson (ibid). Följaktligen skiljer det sig mellan könen i 
familjen, trots att familjen inte är en fast enhet längre. Mammans huvudansvar kan bero på 
följande: De traditionella normgivande uppfattningarna angående faderskap samt moderskap 
betyder t.ex. att mammor förväntas ta ett större ansvar för hem och barn (Ahlberg 2008, 74). 
Det finns även ett uttryck som heter modrande, det står för utövandet av moderskapet, det är 
något som görs i det alldagliga livet (Ahlberg 2008, 44). Även pappor kan bruka modrande, 
däremot används det huvudsakligen av kvinnor (ibid). Att modra handlar om att bedriva 
omsorg samt omhändertagande av barn, och att handla samt verka i sociala praktiker (ibid). I 
Ahlbergs studie så visar resultatet från intervjupersonerna att mammorna beskrivs ibland ta ett 
större ansvar för att berätta om skilsmässan till barnen, och det kan förmodligen relateras till 
att mammorna tycks stå barnen känslomässigt närmast under uppväxttiden, samt såväl innan 
som efter skilsmässan (Ahlberg 2008, 100).  
 
Det är även så att, istället för att enbart vara pappa och mamma, så framträder föräldrarna 
efter separationen som två skilda personer (Ahlberg 2008, 114). (Smart m.fl. 2001, refererad i 
Ahlberg 2008, 114) påpekar att en skilsmässa medför att barnen måste fundera över sina 
familjeförhållanden, barnen kan inte ta förhållandena för givna på likadant sätt som tidigare. I 
vissa familjer kan man se exempel på det ovillkorliga föräldraskapet, som vanligen kopplas 
till moderskap, och dem är inte förhandlingsbara, medan faderskapet är mer villkorligt samt 
valbart på det sättet att pappor i större omfattning kan välja sin nivå av föräldraskap (Ahlberg 
2008, 166). Även efter en skilsmässa är det mamman som är den som tar det generella 
ansvaret för hushållsarbetet, anpassar familjemedlemmarnas aktiviteter samt är hon den som 
barnen främst vänder sig till (ibid). Mamman verkar bli en spindel i nätet i dem nya 
familjeliven som anordnas efter en separation (ibid). (Giddens 1997, refererad i Ahlberg 
2008, 149) påpekar att efter en skilsmässa, så uppstår det goda möjligheter att förorsaka en ny 
ordning av familjelivet såsom är fri ifrån traditionella könsroller samt traditionella faders- och 
modersroller. Trots detta, så understryker (Beck och Beck-Gernsheim 2001, refererad i 
Ahlberg 2008, 149) det att kvinnorna fortfarande gör huvuddelen av hemarbetet samt tar det 
mesta ansvaret för omsorgen av barnen. Tidigare studier, har markerat att män allmänt 
fortfarande ger avsevärt mindre tid till barnen i hemmet än vad kvinnor gör (Ahlberg 2008, 
159). Det verkar också vanligt att pappor ger sina barn betydligt mer tid utanför hemmet, dvs. 
via olika fritidsaktiviteter och liknande (ibid). Pappors delaktighet i barnens liv kan pga. det 
således delvis förstås som deltagande i aktiviteter samt lekar, medan mammornas delaktighet 
mer kan förstås i termer av alldagliga praktiker som rör barnets alldagliga omsorg (ibid). 
 
Hushållsarbete 
Ett problem som även är i samband med familjen, det är uppdelningen av hushållsarbete. I en 
studie som undersökte par så visade det att, par med gemensam familjeförsörjning var 
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märkbart olik alla andra grupper av par som studien undersökte, och dem paren visade den 
mest jämliks-enhetliga uppdelningen av hushållsarbete, med fruar som gör 59 % av 
hushållsarbetet (Helms, Walls, Crouter och McHale 2010, 574). Dock när det gäller 
tveksamma gemensamma familjeförsörjnings par och huvudsaklig-sekundär par, då skiljer det 
sig inte från varandra och hade den mest ¨traditionella¨ uppdelningen av hushållsarbete med 
fruar som gör 81 % av hushållsarbetet i båda grupperna (ibid). Detta visar på problemet att 
även fast det finns par som har det någorlunda jämlikt i uppdelningen av hushållsarbete, trots 
det är de alltid kvinnan som utför det mesta av hushållsarbetet. En orsak till detta kan vara att: 
Till överväldigande del så använder kvinnor mest av föräldraledigheten (Agnvik 2012, 8). 
Genom det vistas kvinnorna hemma mer. En annan orsak kan vara att: Män är mindre 
sjukskrivna än kvinnor, där kvinnor är 80 % högre (Eek och Axmon 2015, 177). Det är delvis 
så eftersom, om en kvinna eller man har barn under 12 år så har kvinnan högre risk för 
sjukskrivning än mannen (ibid). Kvinnor är som sagt oftare sjukskrivna än män, en ojämlikhet 
som ökar efter barnets födelse, en tidsperiod när även traditionella könsroller är kända att bli 
förstärkt med ökad ojämlikhet i uppdelningen av hushållsansvar som en konsekvens (Eek och 
Axmon 2015, 180). En sista möjlig orsak till kvinnornas ansvarstagande för hushållsarbete 
kan vara: Att familjerelaterade områden konsekvent har blivit rankad som det viktigaste i 
livsområdena av kvinnor men även av män, dock rankar män yrkesområdet närmare i 
betydelse än familjeområdet, än vad kvinnor gör (Kandel, Davies och Raveis 1985, 74).  
 
Men för att gå vidare, dessa så kallade regler och anvisningar på hur individer bör vara är i 
likhet med könsidentiteter, men vart kommer då dessa ifrån? Vi lär oss inte om dessa 
identiteter i skolan, så vart kommer dem ifrån? Dem kommer ifrån hemmiljön. Detta 
påstående styrker även Bäck-Wiklund och Bergsten. Genom att dem skriver att, 
familjesamspelet det försiggår bland könsvarelser (Bäck-Wiklund och Bergsten 1997, 156). 
Dessutom produceras kön delvis inom familjesammanhang (ibid). Dessa familjesammanhang 
utspelar sig i hemmiljön, den platsen som även jag främst utgår ifrån i detta arbete. Connell 
berättar att världen står framför brådskande och nya frågor angående genus (Connell 2009, 
11). Just nu växer det fram en alldeles ny sfär av genuspolitik, med starka frågor angående 
ekonomisk likställdhet, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, förhållanden mellan 
generationer, välmående samt våld (ibid). Huruvida de framväxande genuskategorierna ska 
lyckas bli rättvisa, humana samt fridsamma – vilket inte är säkerställt på något vis – så 
behöver vi välgrundad kunskap angående samt förfinad förståelse inför genusfrågorna (ibid). 
Bildningen av denna förståelse och vetskap måste vara ett ömsesidigt globalt projekt (ibid). 
Vi måste följaktligen få mer kunskap kring detta ämne eftersom det fortfarande växer och 
utvecklas, och de är det som detta arbete bidrar med. Eftersom jag avser att göra en sekundär 
analys av den kunskap som redan finns. Genom det ges det nya möjligheter och nya sätt att se 
på detta område. Connell nämner även det att den amerikanske psykologen (Janet Hyde 2005, 
refererad i Connell 2009, 73) hon är den dominerande experten inom forskningen omkring 
skillnader mellan genus, och hon poängterar att den populärpsykologiska doktrinen om 
naturliga olikheter att den är skadlig för barns utbildning, för alla vuxna personers emotionella 
förhållanden och för kvinnors befogenheter i arbetslivet. Med detta, syns det tydligt att vi 
behöver bättre sätt att fundera kring kroppar samt skillnader (Connell 2009, 73). Tillväxten 
inom genusforskningen idag, kan ge oss några av dem nödvändiga verktygen till detta (ibid). 
På grund av allt detta anser jag att det är av vikt att mer ingående undersöka kring genus och 
könsidentiteter. Fastän det redan förekommer studier angående detta, så kan min studie ha 
som syfte att förstärka dem redan existerande arbetena. Eftersom det kan ge en större 
förståelse för fenomenet som sådant. Det är bra att undersöka detta, så att omvärlden blir mer 
medveten kring detta, om dem blir mer medveten så finns det även en större chans att man 
kan börja jobba med att motverka detta problem. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en litteraturstudie om hur könsidentiteter påverkar 
kvinnor och män i familjen med en sekundär analys av tidigare forskning. 
 
Frågeställningar 
1.Vilka hinder och möjligheter gällande könsidentiteters påverkan på könen kan identifieras i 
hemmet? 
2. Hur ser detta ut gällande arbetsfördelningen i hemarbetet? 
3. Hur ser detta ut gällande familjeförhållandena i det privata? 
 
Avgränsning 
Den avgränsning som har gjorts i detta arbete, är att jag valde bort alla andra metoder förutom 
litteraturstudie. Att jag enbart tar material som är skrivet av tidigare forskare. Det inkluderar 
även offentligt material. Det är även så att jag har fokuserat på händelser inom det privata, 
och har då inte lagt ner någon tid på att undersöka något inom det offentliga. Det är även 
begränsat på så sätt att jag endast undersöker könsidentiteter inom familjen, och det är även 
bara könsidentiteter mellan tjejer och killar. Det är även avgränsat genom att jag bara 
undersöker hur och varför könsidentiteter påverkar kvinnor och män i deras familjer samt att 
undersökningen är avgränsat genom att jag endast tar med litteratur som är sociologiskt 
inriktat. 
 
Disposition 
Uppsatsens disposition är enligt följande, nedan följer en teoridel och därefter kommer en 
beskrivning av metoden som inkluderar en diskussion om urval, etik, reliabilitet och validitet. 
Resultatet följer därefter för att avslutas med en diskussion.  
 
Teoretisk referensram 
Socialisation 
Nedan följer en presentation av den utvalda litteraturen som har inhämtats. 
Det är så att män inte blir slagna i sina relationer lika ofta som kvinnor blir, dock löper dem 
risk att utsättas för andra typer av våld (Connell 2009, 16). Som t.ex. att män vanligen sitter i 
fängelse, dör i krig samt är med om industriolyckor (ibid). Ett skäl till mäns 
överrepresentation i våldsstatistiken är för att dem övas in för våld (ibid). Även om modellen 
för barnuppfostran skiljer sig åt mellan vissa kulturer, så är förhållandet i Australien långt 
ifrån sällsynt (Connell 2009, 16-17). Pojkar i Australien kontrolleras redan vid låg ålder 
genom starka sporter som fotboll, där man gynnar fysisk dominans, både av skolan, av 
barnens pappor och av media (Connell 2009, 17). Pojkarna pressas även via grupptryck 
genom att dem ska visa sig vara hårda och modiga, samt att de ska lära sig att vara rädda för 
etiketter som ¨fjolla¨ eller ¨mes¨ (ibid). Detta visar delvis att lyckas ta till våld, det blir ett 
socialt medel (ibid). Connell skriver även att i vardagslivet, så tar vi genus för något självklart 
(ibid). Vi ser direkt om en individ är en kvinna eller man, flicka eller pojke (ibid). Vi ordnar 
dagliga sysslor runt den distinktionen (ibid). T.ex. i formella äktenskap, så krävs en kvinna 
och en man (ibid). Connell skriver att hur människor tillägnar sig genus är t.ex. genom att 
spädbarn urskildes som pojkar och flickor från första ögonblick, och man gav dem blå eller 
också rosa bebiskläder (Connell 2009, 129). Dem så kallade blå barnen krävdes agera 
annorlunda än dem rosa barnen – dem skulle vara hårdare och starkare, stojiga och mer 
mödosamma (ibid). Stegvis fick dem fotbollar, leksakspistoler och byggsatser (ibid). Dem 
rosa barnen återigen, dem krävdes vara mer viljelösa och tillmötesgående, och därtill sötare 
(ibid). När dem blev större fick de dockor, kläder med volanger och sminkväskor, och de fick 
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lära sig att vara vänliga och artiga samt att sköta sitt utseende (Connell 2009, 129). I myndig 
ålder fick de tidigare blå barnen lära sig att klara matetematiska ekvationer och att köra 
fordon, rivalisera på marknaden för att livnära sig samt jaga efter dem tidigare rosa barnen 
(ibid). Dem tidigare rosa barnen får i vuxen ålder lära sig att vara skickliga på relationer, 
tillaga mat, göra som dem blivit befallda och göra sig snygga inför de tidigare blå barnen 
(ibid). För att formulera det mer formellt, så var tanken här att man påtog sig genusrollerna 
igenom socialisation (Connell 2009, 130). Socialisation används inom sociologin och menas 
med inlärning och förmedling av förmågor, som för med att människan formas till en 
personlighet (Socialisation u.å.).  
Olika ¨socialisationsagenter¨ som skolan, familjen, massmedierna och kamratgruppen dem 
grep det växande barnet vid handen (Connell 2009, 130). Via ett stort antal små gärningar, så 
förflyttade dessa agenter till pojken eller flickan de sociala ¨normer¨ eller förhoppningar som 
gällde för hans eller hennes handlande (ibid). Detta kunde inträffa igenom att man imiterade 
och beundrade vissa ¨förebilder¨, för en pojke kunde det vara t.ex. pappan; det kunde också 
ske via att man plockade lite här och där (ibid). Om man då gick efter dessa normer så ledde 
det till ¨positiva sanktioner¨ eller belöningar; t.ex. leenden ifrån mamman, goda skolbetyg, 
gillande ifrån vännerna, välgång bland det motsatta könet samt ett bra arbete (ibid). Att sticka 
ifrån eller bryta mot normerna dock, det orsakade dåliga sanktioner t.ex. från klandrande 
röster och rynkande pannor till misshandel och fängelsestraff (ibid).  
 
Denna mix av dåliga och bra reaktioner, det skulle lära majoriteten av barn det rätta 
genusrelaterande uppförandet under deras uppväxttid (ibid). Efter hand skulle det inträffa 
automatiskt, samt så skulle barnen börja fundera på sig själva som den sorts individer som 
dem väntades vara (ibid). Dem skulle framställa sig precis som de karaktärsdrag som 
samhället betraktade som passande för män respektive kvinnor och därmed ¨internalisera¨ 
normerna, dvs. att dem tar till sig normerna som om de vore deras egna normer (ibid). Sedan 
som fullkomligt socialiserade samhällsmedborgare, då skulle barnen i sin tur utsätta avvikare 
inför dåliga sanktioner och följaktligen driva normerna ytterligare till nästföljande generation 
(ibid). Genom detta ser vi följaktligen att genusrollsystemet ser ut att ha en inbyggd stärkande 
mekanism samt att den verkar vara självreproducerande (ibid). Självklart förekom det en 
möjlighet att förloppet kunde gå fel t.ex. om pappor övergav sina familjer så att sönerna 
lämnades utan förebilder, något som godtogs att då leda till avvikande uppföranden (ibid). 
Det finns en hel del i den här redogörelsen (även kallad för socialisationsmodellen) av hur 
man påtar sig genus (ibid). Men genusrollsteorin är i grund och botten en modell av den 
genusmodell som bebygger på naturliga olikheter (Connell 2009, 131). (Ahrne och Roman 
1997, refererad i Agnvik 2012, 12) pratar även om detta då dem brukar samlingsbegreppet 
¨kulturella förställningar¨. 
 
Begreppet kulturella föreställningar innehåller olika samlingar av teorier, där teorier 
beträffande kön grundas på tanken om socialisering, dvs. att människor igenom 
socialiseringsprocessen införlivar samhällets normer och lär sig sina roller (Agnvik 2012, 12). 
Teorin fokuserar på relevansen av hur individer under uppväxttiden socialiseras in till vissa 
roller (ibid). Teoretikerna (Berger och Luckmann 1979, refererad i Agnvik 2012, 13) menar 
att människan inte föds som en samhällsmedlem, men att människan får en konsekvent och 
genomgripande introduktion till samhället ifrån hemmet var individer växer upp. Dem pratar 
även om primär samt sekundär socialisering, var den primära socialiseringen är den första 
socialiseringen en person går igenom i barndomen (ibid). Den inträffar således i livets början, 
genom de signifikanta andra, dvs. genom ens föräldrar samt andra som barnet har i sin direkta 
omgivning (Agnvik 2012, 13). Enligt teoretikerna Berger och Luckmann har människan själv 
inte heller någon chans att påverka sin medfödda socialisation eftersom personer inte kan 
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välja när, var samt till vilken samhällsklass dem föds i (Agnvik 2012, 13). Den primära 
socialisationen är den betydelsefullaste för människan för att det är då individen lär sig hur 
man beskådar världen, vilka uppfattningar individen har samt hur man förhåller sig till vissa 
roller i vardagen (ibid). Barnet lär sig vad som är fel eller rätt igenom att imitera män och 
kvinnor i sin närhet (ibid). Då en kvinna eller man använder sin ¨könsstrategi¨ så utgår hon 
eller han från sina uppfattningar om kvinnlighet och manlighet, uppfattningar samt 
föreställningar som är skapta i den tidiga barndomen (Agnvik 2012, 14). 
Socialiseringsprocessen har betydelse för hur individer blir, ändå är det inte hela förklaringen 
för dem skiljaktigheter som förekommer i uppdelningen av hemarbetet (ibid). Ett 
betydelsefullt element i ett parförhållande, det är maktfaktor (ibid). Eftersom mannen 
vanligen tjänar mer än kvinnan, så placerar det kvinnan i en underordnad status (ibid). En 
kritik mot socialiseringsteorin som uppstod på åttiotalet, den handlar om att kön inte enbart är 
någonting som man internaliserar i ungdomen, utan en roll som repeteras ofta under hela livet, 
man ¨gör kön¨ flera gånger om och om i det sociala vardagslivet (West och Zimmermann 
1987, refererad i Agnvik 2012, 14). 
 
Enligt den konstruktivistiska uppfattningen så är kön inte enbart biologiskt bestämt, men 
någonting som är socialt utformat (Agnvik 2012, 14). West och Zimmerman påvisar att män 
och kvinnor tillskrivs karaktärsdrag som varken är naturliga eller biologiska, samt att med 
begreppet könsroll lägger man fokus på beteendemässiga aspekter av att vara man eller 
kvinna (ibid). West och Zimmerman påstår att kön inte är en samling av karaktärsdrag utan att 
det är en produkt av sociala handlingar, det är följaktligen igenom växelverkan mellan 
individer som skapar kön (ibid). Det här bildandet av socialt kön, det gör att man alltid 
riskerar att bli granskad enligt normer om kvinnligt samt manligt, likaså om man inte vill 
acceptera dessa normer (Evertsson 2010, refererad i Agnvik 2012, 14). Evertsson påstår att 
dem flesta individer försöker ofrivilligt eller avsiktligt att passa in i den könskategorin man 
ges, samt att man inte kan låta bli att göra kön även om man vill det (ibid). Om en kvinna 
exempelvis föredrar att inte skaffa barn eller väljer ett arbete som traditionellt associeras med 
maskulinitet, då kan hon bli bestraffad genom att inte bli ansedd som en ¨riktig¨ kvinna 
(Agnvik 2012, 14). Hennes val betvivlas medan en barnlös man, han väcker inte någon större 
uppmärksamhet (ibid). 
 
Beck och Beck-Gernsheim pratar även om begreppet socialisation genom följande stycke: De 
skriver att (Hochschild 1990, refererad i Beck och Beck-Gemsheim 2002, 113) har i hennes 
fallstudier kraftfullt dragit uppmärksamheten, till de många former av självbedrägeri som 
yngre kvinnor utövar för att upprätthålla deras stolthet och självförtroende, detta i en 
familjesituation som mer eller mindre bestämt motsäger kvinnornas egna ideal och mått av 
jämställdhet, rättvisa samt delning. Hochschild visar hur sådana kombinationer ger upphov till 
¨familjemyter¨: t.ex., båda parter kan hävda att dem har räknat ut en rättvis arbetsfördelning i 
hemmet, men det objektiva beviset är att den ¨halva¨ som förmodligen är gjord av maken att 
den verkligen bara är en minimal del (ibid).  
Det vill säga, detta kan skapa en konflikt, och Beck och Beck-Gernsheim själva går in på 
detta lite djupare. Dem skriver att gällande konflikter mellan män och kvinnor så måste dem 
ses på två sammankopplade nivåer (Beck och Beck-Gernsheim 2002, 102). För om man bara 
tar hänsyn till innehållet i “vanliga” hushålls aktiviteter inom familjen (som t.ex. shopping, 
matlagning, städning, tvättning, kontrollering av utgifter, att ta ett barn till doktorn osv), då 
kan man knappt förstå den explosiva kraften i saker som egentligen borde gå att lösa (ibid). 
Den djupare dimensionen av sådana konflikter, den blir förståelig endast om man behåller en 
syn av en andra nivå som också alltid är delaktig: dvs., om man överväger hur det privata 
arbetet och divisionen av uppgifter, hur de är nära bunden upp med självbilden och de livs 
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projekt som finns i män samt kvinnor (Beck och Beck-Gernsheim 2002, 102). (Hochschild 
1990, refererad i Beck och Beck-Gemsheim 2002, 113) menar att så uppfyller dessa livs 
lögner en funktion huvudsakligen för hustruns psykiska ekonomi, så att hon är kapabel till att 
behålla en bild av sig själv som en modern, fördomsfri kvinna, och hon måste inte se dem 
sidor av det vardagliga familjelivet som inte passar in i bilden. Genom att beskära ner hennes 
idéer om jämställdhet mer och mer, så kan hon lyckas fortsätta att ¨tro på en sak och leva med 
en annan¨; det är ett ¨mentalt trick¨ varigenom hon övertygar sig själv med att vara jämlik, 
medan hon lever i fred med en man som utövar andra åsikter (Beck och Beck-Gemsheim 
2002, 113). Andra forskare har kommit fram till andra slutsatser i detta avseende nämligen, 
att även kvinnor som bidrar till familjens underhåll genom t.ex. ett eget jobb, dem anser inte 
att den förvrängda uppdelningen av hushållsarbete att det är något som är orättvist (ibid). 
(Thompson 1991, refererad i Beck och Beck-Gemsheim 2002, 113) förklarar detta genom det 
faktum att uppfattningar om jämställdhet och rättvisa att det inte fungerar enligt enkla 
¨femtio-femtio¨ regler, och hon visar i en överväldigande analys hur mycket mer komplexa 
jämförelsemätningar är, som brukas. Till exempel, många kvinnor jämför sig själva med 
andra kvinnor hellre än med deras egna män; eller dem ser sina arbeten i familjen endast 
delvis som arbeten, dem ser det istället mycket mer som ett uttryck för kärleksfull omsorg 
(Beck och Beck-Gemsheim 2002, 113). 
 
Självklart lämnar detta en öppning om huruvida och varför kvinnor anländer till mera 
komplexa mått av detta slag (ibid). Å ena sidan, så verkar det ganska rimligt att element av 
genusspecifik socialisering fortfarande är på arbete här, det som kvinnorna internaliserades in 
i, i en tidig ålder (Beck och Beck-Gemsheim 2002, 113-114). Men av samma anledning kan 
man inte hjälpa att misstänka att det som uppträder här som en belåtenhet att det är i vissa fall, 
särskilt bland yngre kvinnor, en produkt av det mer eller mindre medvetna undertrycket som 
identifieras av (Hochschild 1990 och Machung 1989, refererad i Beck och Beck-Gemsheim 
2002, 114) en sorts sekundär belåtenhet som är tillverkad för deras egna inre skydd eftersom 
skillnaden mellan ideal och verklighet knappt annars kunde upprätthållas. Fagervall, 
Salomonsson-Juuso och (Josefsson 2005, refererad i Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 
9) nämner även att, genus är en indelning mellan kvinnligt och manligt och det påverkar det 
mesta runtom oss. Man bemöter individer annorlunda beroende på kön (Fagervall och 
Salomonsson-Juuso 2007, 9). Både kvinnlighet och manlighet det är något som man lär sig, 
det är en inlärningsprocess (ibid). Föräldrar, skola, förskola, media, reklam, kompisar samt 
relationer, dessa hjälper till att stärka den uppfattningen enligt Josefsson (ibid). 
  
Begreppsdefinition 
Könsidentitet: Könsidentiteter skapas via att dem oavlåtligen iscensätts (Giddens och Sutton 
2014, 205). I och med det så finns det inte någon naturlig, egentlig eller biologisk grund för 
genus (ibid). (Butlers 1993, refererad i Giddens och Sutton 2014, 205) ställning till detta, 
innebär att könsidentiteten inte är en fråga om vem man är men om vad man gör. 
Könsidentiteten är både förkroppsligad samt socialt konstruerad (Giddens och Sutton 2014, 
205). 
Identitet: (Richard Jenkins 2008, refererad i Giddens och Sutton 2014, 205) berättar att 
identiteten är den humana förmågan – med sin grund i språket - att förstå vem som är vem 
(och i och med det vad som är vad), man förstår vem man själv är, man förstår vilka andra är, 
dem vet vem man själv är samt man själv förstår vem dem antar att man är och så vidare. 
Samtliga mänskliga identiteter är sociala identiteter (Giddens och Sutton 2014, 205). 
Identiteten är nått man gör, det är inte någonting som man får (ibid). Trots det här så existerar 
det tre skilda synsätt av identiteter: dem är delvis personliga eller individuella, de är delvis 
sociala eller kollektiva samt är dem ständigt förkroppsligade (ibid). 
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Familjen: Familj är en grupp individer som är förbundna av blodsband, där dem vuxna 
medlemmarna tar sig an ansvaret för barnen (Giddens och Sutton 2014, 245). 
Etnicitet: Etnicitet refererar till en sort av social identitet med anslutningar till kulturella 
olikheter och ursprung, som blir aktiva eller verksamma i speciella sociala sammanhang 
(Giddens och Sutton 2014, 437). Begreppet är även liknande med ras och nation, för att dem 
alla refererar till en grupp av individer (ibid). Medlemmar av etniska grupper kan anse att dem 
själva åtskiljer sig kulturellt ifrån andra grupper, och dem bedöms i sin tur som avvikande 
utav dessa andra grupper (ibid). Etniska olikheter är i sin helhet inlärda (Giddens och Sutton 
2014, 438). Etnicitet handlar inte på någon aspekt om medfödda anletsdrag, det är ett 
förenklat socialt fenomen såsom reproduceras och produceras över tid (ibid). 
Habitus: Habitus kan framställas som dem invanda dispositioner – kroppsspråk, sätt att agera 
och tänka eller sätt att tala – som individer tillskriver sig som ett resultat av de sociala 
förutsättningar som dem lever under (Giddens och Sutton 2014, 577). Begreppet habitus är 
betydelsefullt för att det gör det möjligt att undersöka kopplingarna mellan individuella 
handlingar och sociala mönster samt personligheter (ibid). Habitus är ett objektivt förhållande 
mellan två objektiviteter, och den möjliggör ett förståeligt och nödvändigt förhållande till att 
bli etablerat mellan praktiken och en situation, vars mening är framställd av habitus genom 
kategorier av uppfattning samt förståelse som själva är producerad av ett märkbart socialt 
tillstånd (Bourdieu 2010, 95). 
Fält: Fält är varierande rum eller sociala platser var strider utkämpas (Giddens och Sutton 
2014, 577). Det är via fälten som det sociala livet ordnas och där maktförhållanden kommer 
till uttryck (ibid). Vartenda fält har närmare bestämt sina egna spelregler, som inte kan 
förflyttas till något annat (ibid). 
Klass: En klass är definierad i en grundläggande aktning av den plats och det värde som det 
ger till de två könen och till deras sociala beskaffade dispositioner (Bourdieu 2010, 102). 
 
Genus 
Från Bauman lär vi oss att identitet inklusive genusidentitet, den har en tillfällig samt 
svårfångad natur (Bauman, Zygmunt och Rovirosa-Madrazo 2010, 7). Enligt Baumans 
uppfattning så förutses identitet och naturen av kultur på liknande sätt som med saker, det vill 
säga, komplett inuti och tydligt beskriven på utsidan, samtidigt säger han att det är en 
missuppfattning (Bauman, Zygmunt och Rovirosa-Madrazo 2010, 8). Beck och Beck-
Gernsheim skriver att, identitet i sen moderniteten är mindre och mindre ett tillskrivet öde; det 
blir beroende av beslut, både riskabla sådana och reflexiva (Beck och Beck-Gernsheim 2002, 
105). Detta är sant inte minst gällande vid genusidentitet: ¨vad genusidentitet är, samt hur det 
borde uttryckas, det har också i sig själv blivit en fråga om flerfaldiga alternativ (ibid). I 
denna mening så ser vi att förhandlingarna om hushållets fördelning av arbete, att det också är 
en del av ¨val av identitet¨ (ibid).  
 
Vidare så är deras väldiga skärpa och bitterhet, det kommer från det faktum att människorna 
är en del av en pågående identitetskamp som alltid bryter ut när yttre barriärer och 
restriktioner blir mera ömtåliga, samt när individer är tillåtna, och att dem är förväntade och 
tvungna till att forma definitionen av sig själva (ibid). Vidare skriver dem att frågor som: Vem 
är jag? Hur skulle jag vilja vara? Vad är en riktig man eller en modern kvinna? – att dessa 
frågor befattar det delvis motstridiga genusspecifika idéerna av jämställdhet, rättvisa och det 
rätta sättet att leva (ibid). Det här är så att säga, ¨konflikten bakom konflikten¨- och är en 
konstant källa till spänningar (ibid). Genusforskningen har förstås växt, och här är några 
exempel på tillväxten inom, om man tittar på historiska exempel: då skrev (John Stuart Mill 
u.å., refererad i Sjögren 2018, 8) till exempel om hur kvinnor först kunde värderas som 
samhällsmedborgare i ett jämlikt samhälle och att det följaktligen var samhällets fel, ej 
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kvinnornas, om det inte var angenäma sådana. (Friedrich Engels u.å., refererad i Sjögren 
2018, 8) ansåg att kvinnans underordning i grund och botten hängde på privategendomens 
ursprung, som medförde att kvinnors sexualitet (pga. arv) måste granskas. (Alexandra 
Kollontaj u.å., refererad i Sjögren 2018, 8) skrev om att hur kvinnors läge hängde på 
samhällets produktionssätt (med andra ord på klass). Dock är det främst när själva 
grundbegreppen kvinnor och män när dem sätts ifråga, det är då behovet av en genusteori 
uppkommer (Sjögren 2018, 9). Om man skulle ta fallet med genus som en tradition, då skulle 
det t.ex. se ut på följande sätt enligt Beck, Lash och Giddens: fram till och långt bortom 
tröskeln av modernitet, där genusskillnaderna var djupt vårdade i traditionen och var 
resonansrik med utfälld kraft (Beck, Lash och Giddens 1994, 105). Där var det en stor 
frånvaro av kvinnor från det offentliga området, och det dämpade alla möjligheter att 
maskulinitet och femininitet skulle kunna öppnas ut för en diskursiv granskning (Beck, Lash 
och Giddens 1994, 105-106).  
Idag dock så är resultatet av djupa strukturella förändringar, kombinerat med den feministiska 
rörelsens kamp (som funnits) under många årtionden, och uppdelningar mellan män och 
kvinnor, fram till och inklusive dem mest intima kopplingarna bland genus, sexualitet och 
självidentitet, det är idag allmänt placerat i fråga (Beck, Lash och Giddens 1994, 106). Att 
placera dem i fråga det betyder att dem frågar om deras diskursiva försvar (ibid). Slutligen, så 
i själva verkat kan inte någon längre säga ¨jag är en man, och det här är hur män är¨, jag 
vägrar att diskutera saken ytterligare¨ – uttalanden som normalt verkställs i handlingar snarare 
än att dem fastställs i ord (ibid). 
 
Gör kön 
Om omvärlden anser kvinnan, mer än mannen, som ansvarig om bostaden är ostädad eller om 
barnen är lortiga (Evertsson 2010, refererad i Agnvik 2012, 14-15). Så kan det ha att göra 
med, att kön handlar om mer än enbart biologi (Agnvik 2012, 15). Ett betydelsefullt inslag i 
dem vardagsgöromål och vanor som förekommer i parförhållanden, det är förknippade med 
uppfattningar beträffande kön (ibid). Uppfattningen beträffande vardagen kopplat till kön, det 
betyder att det förekommer ett sätt som är ¨rätt¨ och ett annat som är ¨fel¨ att vara man eller 
kvinna enligt (Evertsson och Nyman 2008, refererad i Agnvik 2012, 15). Det blir uttryckligt 
då några hushållssysslor klassas som antingen manliga eller kvinnliga (Agnvik 2012, 15). På 
tal om det har medierna en väldig betydelse i hur man framställer kvinnligt samt manligt 
(Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 3). Det medverkar till den uppfattning om hur man 
ska bete sig, hur man bör se ut för att bli en del av den verklighet som är så betydelsefull 
(ibid). Nuförtiden är media vår viktigaste källa till vetskap och information om det 
omkringliggande samhället (Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 7).  
 
Ett annat sätt att framställa hur män samt kvinnor ¨gör kön¨ i vardagssituationer, det är då en 
man är finansiellt beroende av kvinnan eller när kvinnan kort och gott har större inkomst än 
mannen (Agnvik 2012, 15). (Braines 1994, refererad i Agnvik 2012, 15) fann i sin studie att 
desto mer en man är beroende av sin hustru, desto mindre hushållsarbete utför han. Med det 
här uppförandet bekräftar mannen sin könsidentitet, han ¨gör kön¨ (Agnvik 2012, 15). 
Liknande slutsats dras också av (Nermo och Evertsson 2004, refererad i Agnvik 2012, 15) 
som har jämfört hushållsarbetets uppdelning inom familjer i USA samt i Sverige. Dem 
fastställer att i hemmen i USA där mannen är finansiellt beroende av sin hustru, så utför hans 
hustru mera hushållsarbete än vad kvinnor gör i hemmen där kvinna och man har likvärdig 
inkomst (ibid). Följaktligen uppväger amerikanska kvinnor sitt avvikande könsuppförande 
igenom att öka sin tid i hushållsarbete (Agnvik 2012, 15). 
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Bakgrund om hemarbete 
Många individer anser att arbete endast är det man håller på med inom affärsvärlden, 
tillverkningsindustrin samt jordbruket (Giddens och Sutton 2014, 174). Innan 1970-talet 
inriktades sociologiska studier av arbete även helt på lönearbetet i den offentliga kretsen 
(ibid). Det inbegrep emellertid att man bortsåg ifrån familjekretsen och kort och gott utgick 
ifrån att det som inträffade inom familjen det var en personlig angelägenhet (ibid). Det finns 
väldiga mörkertal angående kvinnors arbete (Daun 2016, 166). Enligt samtida uträkningar så 
var knappt hälften av landets gifta kvinnor hemmafruar vid slutet på 1800-talet (ibid). 
Uppgiften är dock väldigt vilseledande, bland annat räknades också hemindustri- och 
deltidsarbetande gifta kvinnor som hemmafruar (ibid). Den här sorten av fastgrodda 
uppfattningar ifrågasattes ändå i grunden under den andra vågens feminism, när man trotsade 
uppfattningen att privatlivet inte skulle anbelanga sociologer (Giddens och Sutton 2014, 174). 
 
Hushållsgöromål har ansetts som enbart ett kvinnligt område (ibid). Män deltar inte i 
hushållsarbete, inte minst för att kvinnorna inte skulle tillåta det – utan även för att det skulle 
vara en skam att se männen vistas utanför sin roll – varje sparsamhet av prestation är 
uppskattad (Bourdieu 2010, 193). (Oakley 1974, refererad i Giddens och Sutton 2014, 174) 
har påstått att hushållsarbete, i dess rådande form i västvärlden, att den uppkom när 
arbetsplatsen och hemmet avskildes ifrån varandra. Som ett resultat av industrialismen så kom 
arbetet att försiggå på håll ifrån familjen samt hemmet, och hemmet blev i och med det en 
plats där det förbrukades snarare än att det tillverkades varor (Giddens och Sutton 2014, 174). 
 
Arbetet som gjordes i hemmet blev följaktligen till stor andel osynligt, för att ¨riktigt arbete¨ i 
ännu högre rang började anges som någonting man får betalt för att utföra (ibid). Det här 
medförde även att hushållsarbetet kom att beskådas som kvinnans medfödda område, medan 
den krets som var utanför hemmen där det ¨riktiga arbetet¨ genomfördes det blev reserverat 
för mannen (ibid). I denna formella modell var arbetsdelningen – det sätt på vilket hemmets 
förpliktelser uppdelades mellan hushållets medlemmar – väldigt tydlig (ibid). Kvinnorna dem 
övertog det flesta, om inte samtliga, hushållsgöromålen, medan männen livnärde familjen 
igenom sin ¨familjelön¨ (ibid). Innan de hjälpmedel och uppfinningar som anlände med 
industrialismen så var hushållsarbete krävande samt hårt (ibid). Till exempel var veckotvätten 
en påfrestande samt tung uppgift (ibid). Då man mottog kallt och varmt rinnande vatten i 
hemmen försvann många tidsödande uppgifter, tidigare var man tvingad att bära hem vatten 
och uppvärma det på plats, och så fungerar det ännu idag i många utvecklingsländer (ibid). 
Ledningar för gas och el gjorde ved- samt koleldade spisar omoderna, och man behövde inte 
längre lägga tid på att klyva ved, bära kol samt att oavbrutet städa spisen (ibid). 
 
Trots detta så kom Oakley fram till att den genomsnittstid som kvinnor la på hushållsarbete 
inte hade sjunkit speciellt mycket, trots alla dem arbetsbesparande redskapen (ibid). Den tid 
som brittiska kvinnor utan lönat arbete ägnade sig åt hushållsarbete det var kvar på nästan 
samma nivå, för att hemmen nu måste rengöras mera noggrant än tidigare (ibid). 
Hushållsapparaterna avlägsnade vissa tyngre uppgifter, fast nya uppgifter anlände i deras 
ställe (ibid). Den tid man la på shopping, barnomsorg samt matlagning den ökade (ibid). 
 
Mamma och barn 
I alla nutida samhällen man har tillgänglig statistik för där visar det att, det är kvinnor som 
står för den större delen av handarbetet, matlagningen och städningen, och det mesta av jobbet 
med att sköta om barnen samt närapå allt jobb med att sköta om dem små barnen (Connell 
2009, 15). Gällande skötandet av barn så instämmer Beck och Beck-Gernsheim på detta, 
eftersom dem skriver att i studien av (Metz-Göckel och Müller 1985, refererad i Beck och 
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Beck-Gernsheim 2002, 112) så nämner man särskilt att barnomsorg i hänvisning till en norm, 
så är det mamman som tillhörs med barnet – och därmed hemma. Connell skriver vidare att 
denna typ av jobb ofta hänger ihop med en kulturell avgränsning som visar att kvinnor är 
kärleksfulla, självuppoffrande, omvårdande och strävsamma, och följaktligen som goda 
mammor (Connell 2009, 15). Hur det är att vara en god pappa det kopplas sällan ihop med att 
torka barns rumpor, eller med att ordna skolluncher (ibid). Vanligtvis antas pappor vara 
familjeförsörjare och beslutsfattare, företrädare för familjen samt brukare av dem tjänster som 
kvinnorna erbjuder (ibid). Detta kan man även se när man tittar på vad Sjögren berättar. Han 
pekar på att kvinnor står för större andelen av hemarbetet och män står för större andelen av 
lönearbetet (21 respektive 26 timmar i veckan) (Sjögren 2018, 5). 
 
Slutligen så, det som (Oakleys 1974, refererad i Giddens och Sutton 2014, 176) forskning 
medverkade till på 1970-talet det var att övertala sociologer om att man för att förstå 
samhället samt social förändring så måste man även undersöka förhållandena inom den 
privata kretsen, i lika hög grad som förhållandena i den offentliga kretsen av avlönade 
anställningar samt arbete. 
 
Tidigare forskning 
Det är ett flertal psykologer som berättar för oss att män och kvinnor är varandras naturenliga 
motsatser när det handlar om förmågor, tänkande och känslor (Connell 2009, 73). Vissa 
böcker som skrivit om detta berättar att män och kvinnor är som individer från olika planeter 
(ibid). Andra böcker berättar även för oss om att män och kvinnor samtalar på olika sätt, att 
flickors och pojkars lärande förekommer på skilda sätt, att hormoner gör män till krigare, 
samt att våra liv bestäms av manligt respektive kvinnligt tänkande (ibid). 
 
Makt och förhandling 
Inom genusforskningen har (Hanne Haavind 1985, och Carin Holmberg 1993, refererad i 
Ahlberg 2008, 154) diskuterat att såväl män som kvinnor strävar efter att undanhålla den 
manliga överordningen, som inte längre bedöms som legitim, igenom att referera till 
individuella skillnader samt personliga karaktärsdrag för att klargöra skillnader samt 
maktasymmetrier i relationen. Det är även så, att det har påpekats att en fru som är mer 
jämgammal med sin man, hon har större möjligheter att utmana mannens makt i hemmet 
(Daun 2016, 103-104). (Ahrne och Roman 1997, refererad i Agnvik 2012, 11) har som 
teoretisk utgångsläge att i hemarbetsfördelningen så fortgår en förhandlingsprocess om vem 
som ska tvätta, diska, städa, hämta barnen på dagis osv. Den här processen formas, till 
exempel, av maktförhållanden mellan makarna (Agnvik 2012, 11). Det är ekonomiska, 
fysiska samt normativa tillgångar som fastställer hur resultatet av förhandlingar blir (ibid). 
 
(Grönlund och Halleröd 2008, refererad i Agnvik 2012, 11) emellertid finner i sin 
undersökning att nutida familjer inte förhandlar i någon större omfattning. Istället dirigeras 
vardagen i nutida familjer av vanor och snarare av icke-beslut än med aktiva beslut (Agnvik 
2012, 11). Det är främst då någonting oväntat sker som frågan om förhandling kan bli 
angelägen (ibid). (Giddens 1998, refererad i Ahlberg 2008, 264) har en ide, om att 
jämställdhet mellan könen samt delat föräldraskap efter skilsmässa nödvändigt måste 
problematiseras. (Evertsson och Nyman 2008, refererad i Ahlberg 2008, 265-266) verkar anse 
att dem mesta beslut som tas i en familj baserar sig i traditionella uppfattningar om kön och 
påpekar att detta talar för att par inte diskuterar i någon huvudsaklig mening. Men enligt 
(Giddens 1998, refererad i Ahlberg 2008, 268) så är två av den demokratiska familjens mest 
centrala karaktärsdrag, det är att den formas av jämställdhet samt ett delat föräldraansvar. 
Diskussioner mellan vuxna och barn i familjer betecknas även av en maktdimension, som 
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betyder att barnet som del i diskussionen inte har likadan auktoritet som föräldern har 
(Ahlberg 2008, 191). Om det förekommer våld mot den ena föräldern i en familj, så kan det 
ha en väldig betydelse för hur förälder-barnrelationen produceras (Ahlberg 2008, 105). I 
Sverige är det svårt att säga hur vanligt förekommande våld i familjer är, det är mycket på 
grund av det skattade, väldiga mörkertalet (ibid). I en enkätundersökning där ungefär 7000 
svenska kvinnor medverkade, där uppges det att av dem kvinnor i studien såsom hade en 
skilsmässa eller separation bakom sig, så uppgav 35 procent att dem hade utsatts för hot om 
våld eller våld ifrån den tidigare sambon eller maken (ibid). 
 
Föräldrar har kontroll över tillgångar och bestämmer över möjligheter att belöna eller straffa 
barn, en kontroll som barn inte på liknande vis har (Ahlberg 2008, 191). Till exempel så, förr 
i tiden arbetade även barnen för att ge pengar åt hushållet och väntades att som fullvuxna ta 
ansvar för föräldrarnas försörjning (Daun 2016, 19). Men oavsett om föräldrarna grälar eller 
inte så verkar julafton vara en påfrestande dag för till exempel skilsmässobarn, eftersom den 
dagen medför en emotionell stress (Ahlberg 2008, 209). Men i takt med att många familjer 
nuförtiden kännetecknas av skilsmässor samt icke-sammanboende föräldrar, så blir barn 
betydelsefulla symboler för familjelivet (Ahlberg 2008, 248). 
 
Kvinnans psykiska hälsa 
I och med att fler kvinnor har anslutit till arbetskraften, så har skillnaden i 
sysselsättningsgraden mellan kvinnor och män minskat i Sverige liksom i många andra länder 
(Eek och Axmon 2015, 176). Trots detta, kvarstår fortfarande traditionella könsmönster som 
till exempel, vem som har ansvar för hushållsuppgifter (ibid). Det traditionella könsmönstret i 
delningen av hushållssysslor, visar att det är kvinnan som tar större ansvar för barnen och 
hushållsarbetet (Eek och Axmon 2015, 177). På bostadsarenan, är bra hushållning både en 
accepterad norm och ett inhemskt ideal som fastän det påverkar alla samhällsmedlemmar, har 
det historiskt sett ställt störst press på kvinnor som skötare av hemmet (Harris och Sachau 
2005, 88). Fastän sociala roller har växlat märkbart ifrån den Viktorianska hemmafrun till den 
moderna kvinnan, så kvarstår oron om hushållning fortfarande (Harris och Sachau 2005, 89). 
Då hushållning traditionellt har varit associerat med kvinnor (Harris och Sachau 2005, 91). 
Trots att hushållning verkligen är en del av dem flesta människors dagliga liv, och då gäller 
det även männen (Harris och Sachau 2005, 97). Detta är delvis för att individer är bedömda i 
viss mån, vid deras skicklighet vid hushållning (Harris och Sachau 2005, 89).  
 
I en forskning avslöjade intervjuer att invånare, särskilt kvinnliga invånare, upplevde att deras 
förmåga att bevara ett rent hem hjälpte till att skapa bra intryck och att överföra en känsla av 
anständighet (ibid). Trots detta är det inte bara kön som är av betydelse utan, 
personlighetsdrag kan vara skiljt associerat med bra och dåliga hushållerskor (Harris och 
Sachau 2005, 96). Till exempel, lägre nivåer av trevlighet, noggrannhet, intelligens, samt 
kvinnlighet var tydligt associerad med dålig hushållning, men högre nivåer av dessa 
egenskaper var dock inte nödvändigtvis associerad med bra hushållerskor (ibid). Egenskaper 
som öppenhet och neurotiskt verkar vara högre för dåliga hushållerskor och lägre för bra 
hushållerskor (ibid).  
 
Men för att återgå till ämnet. Fler kvinnor än män tar fortfarande det största ansvaret idag för 
hushållsarbete och barnomsorg (Eek och Axmon 2015, 180). En ojämn delning av 
hushållsansvaret och uppfattad könsskillnad mellan två i ett förhållande, har visat sig ha en 
negativ effekt på psykisk oro och depression såväl som muskuloskeletal smärta (Eek och 
Axmon 2015, 177). Kvinnor i relationer med mer ojämn uppfattad fördelning av ansvar för 
hushållsuppgifter, dem visade märkbart högre nivåer av uppfattad stress, trötthet, fysiska 
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symtom och arbets-familjekonflikter än kvinnor som lever i mer jämlika relationer (Eek och 
Axmon 2015, 176). Kvinnor som tar det största ansvaret för hushållsarbete rapporteras ha mer 
stress, lägre subjektivt välbefinnande, och mer trötthet samt subjektiva hälsoklagomål (Eek 
och Axmon 2015, 180). Dem rapporterar också ha lägre tillfredställelse med deras allmänna 
livssituation, än kvinnor i mer jämlika förhållanden (ibid). En hög andel av ansvaret för 
hushållsuppgifter var även relaterad till otillräcklig tid för fritidsaktiviteter samt avkoppling, 
vilket kan bidra till ökad risk för dålig hälsa (ibid). 
 
Gällande uppdelning av roller så återfinns liknande konsekvenser för kvinnorna då t.ex., 
arbets- och hushållsrollerna har det högsta nivåerna av stress (Kandel, Davies och Raveis 
1985, 69). Delvis för att rollerna som är associerad med att arbeta eller sköta om huset, dem är 
mindre tillfredsställande än andra (Kandel, Davies och Raveis 1985, 70). Även depressiva 
symptom som kvinnor upplever är mer relaterat till tryck och stress som upplevs i 
familjeroller, särskilt hushållsrollen, än i arbetsrollen (ibid). I hushållsrollen så har icke-
ömsesidighet och otillräcklighet av belöningar, dem starkaste effekterna på dem negativa 
konsekvenserna för kvinnorna (Kandel, Davies och Raveis 1985, 72). Tidsöverbelastningen i 
hushållsrollerna har även en negativ effekt (ibid). Fastän det totala måttet av stress är lägst i 
äktenskaps- och föräldraroller och högst i arbetsrollen, så när äktenskaps- eller hushållsstress 
uppstår har det mer allvarliga konsekvenser för kvinnans psykiska välbefinnande, än vad 
stressen har i yrkesrollen (Kandel, Davies och Raveis 1985, 73).  
 
Som vi skådat tidigare tar mannen minst ansvar för hushållsarbetet och barnen (Eek och 
Axmon 2015, 181). I en studie rapporterades nästan inga män att dem tog mer ansvar för 
hushållsuppgifter (ibid). Samt i en tidigare rapport visades det att männen enades om 
uppdelningen av ansvaret; antalet män som bekräftade att deras partner tog mycket mer 
ansvar för hushållsarbetet var nästan samma med antalet kvinnor som bekräftade att dem tog 
mycket mer ansvar (ibid). Kvinnorna var även generellt mindre nöjda med uppdelningen av 
ansvaret än vad männen var (ibid). För att återgå till männens deltagande i hushållsarbetet så 
visades det i en studie att, män utförde en högre procentsats av hushållsarbete i familjer där 
antingen makarna eller hustrurna hyllar gemensam familjeförsörjning eller har tveksamma 
attityder till gemensam familjeförsörjning, än när någon av makarna definierar deras 
försörjnings arrangemang som huvudsakligt sekundär (Helms, Walls, Crouter och McHale 
2010, 570).  
Dock i en studie stöds det att en smutsig lägenhet är associerad med högre nivåer av 
manlighet (Harris och Sachau 2005, 96). Trots detta interagerade hushållning inte märkbart 
med kön (ibid). Fortsättningsvis så är även makarna mer benägna att dela på hushållsarbetet, 
under vissa förhållanden (Helms, Walls, Crouter och McHale 2010, 570). Det är även så, att 
det förekommer stöd för påståenden om att fruars engagemang i hushållsarbete är mindre 
frivilliga än makarnas (ibid). Det kan även vara så att i gemensam familjeförsörjnings par 
känner sig frun berättigad till jämlikhet och följaktligen begär större engagemang ifrån deras 
män, som i sin tur, kan ändra sitt beteende gällande hushållet, oavsett av deras mer 
traditionella ideologiska inställningar till det (Helms, Walls, Crouter och McHale 2010, 576). 
Dock något som motsäger det en aning, är en annan studie som säger att formen av roller som 
kvinnorna antar inte är lika starkt bestämt som för männen (Kandel, Davies och Raveis 1985, 
64). 
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Metod 
Här introduceras de olika momenten i en litteraturstudie. 
I denna uppsats används metoden litteraturstudie. Litteraturstudier försiggås vanligtvis av 
litteratursökning (Ejvegård, 2009, 47). Med litteratur menas i forskningskontexter i stort sett 
allt tryckt material: som t.ex. artiklar, böcker, uppsatser, essäer, rapporter med mera (ibid). 
Till det här kommer även dem uppgifter samt den information som man kan finna på internet 
(ibid). Jag har tidigare utfört studier med observationer, intervjuer samt studier med 
enkätfrågor som metod. Det är delvis därför som valet i denna studie blev att använda en 
litteraturstudie som metod. Avsikten är att utforska denna metod för att få ett större perspektiv 
på vad för metoder som kan användas, alternativt vilken metod som kanske är den bästa att 
bruka. 
 
Denna uppsats har en kvalitativ metod, uppsatsen tar inte stöd i statistik eller siffror där syftet 
med är att förstå fenomen (Nyberg och Tidström 2012, 125). En litteraturöversikt har 
genomförts. Denna tillämpas eftersom alla vetenskapliga rapporter och examensarbeten 
omfattar en litteraturöversikt, där tidigare forskning samt tänkbara väsentliga teorier inom 
området introduceras (Nyberg och Tidström, 2012, 97). Via en litteraturöversikt visas det 
även att jag satt mig in i området med bidrag från den viktigaste facklitteraturen inom mitt 
forskningsområde (ibid). Med hjälp av litteraturöversikten fick jag möjlighet att ta ställning 
till mer exakt vad jag skulle använda för syfte och frågeställningar för denna uppsats. Mina 
artiklar söktes som berörde dessa ämnen via Luleå tekniska universitets bibliotek, via deras 
sökmotor på nätet. Eftersom jag erhöll mest kunskap om denna sökmotor. Jag tittade på mitt 
syfte samt mina frågeställningar, och försökte sammanfatta det till nyckelord. När jag lyckats 
sammanfatta några nyckelord så sökte jag på dessa ord: ’Könsroller påverkan hemmiljö 
identitet’, fick dock inget resultat så därför översattes dem till engelska och gjorde då en ny 
sökning, denna gång erhölls flera resultat. Nyckelorden eller nyckelmeningarna som brukades 
till litteraturöversikten blev följaktligen: gender impact* "home environment*"och gender 
identity "home environment*". Vid alla sökningar kryssades även i rutan ’Peer Reviewed 
Journals’ och ’Sök även inom fulltexformatet i artiklarna’. Eftersom man då har större chans 
att få fram vetenskapliga artiklar samt att nyckelorden inte enbart finns med någonstans i 
texterna utan får en större betydelse. Från vardera sökning valdes två artiklar till översikten. 
Sammanlagt blev det fyra artiklar, dock för kännedom så kommer denna litteraturöversikt inte 
vara placerad på ett och samma ställe. Den placeras ut bitvis på olika ställen där jag anser att 
dem passar. 
 
Jag använder mig av sekundära källor. Sekundära källor är t.ex. om den källa som man har 
läst refererar eller citerar till eller ur en ursprungskälla såsom man inte har tillträde till 
(Karlsson 2017, 80). Sedan är det så att sekundära källor utvecklar vidare på primärkällor 
(avhandlingar, vetenskapliga artiklar m.m.), och detta sker igenom att t.ex. analysera, 
summera eller kritiskt undersöka dessa (Umeå universitetsbibliotek u.å.). I detta fall använder 
jag mig även av att analysera dem sekundära källorna. Kan även tillägga att i detta arbete har 
det valts att referera enligt Harvard systemet. Anledningen till att man lyfter fram detta 
mönster, det är för att den är särskilt bra ifrån läsbarhetssynpunkt (Strömquist, 2014, 204). 
Detta system brukas både för min skull samt för dem som ska läsa detta arbete, så att man får 
uppleva en bra läsbarhet. Själva processen i detta arbete börjades med att fundera kring vilket 
ämne som jag önskade undersöka i denna C-uppsats. Det började med att vi skulle utföra en 
hemuppsats i kursen Fördjupad sociologisk teori, och där sa läraren att det kan vara till fördel 
att välja ett ämne som man även skulle använda till C-uppsatsen, för att därmed påbörja den. 
Jag skrev i denna hemuppsats om genusroller. Valde sedan även att använda lite material ifrån 
den hemuppsatsen till denna C-uppsats. Efter detta skulle vi även påbörja våra PM inför våra 



	  23	  
	  

	  

uppsatser, mitt PM skrevs och var inspirerad efter den tidigare gjorda hemuppsatsen. Genom 
att PM:et blev omgjort några gånger och sedan blev klart, så fanns det även tillfälle att läsa 
under tiden i många böcker och då kunde jag helt fastställa vad jag skulle undersöka om. När 
allt var beslutat så fortgicks letandet av material, och detta gjordes främst på Luleå Tekniska 
Universitets Bibliotek, via deras sökmotor. Där söktes det efter böcker och även artiklar. Jag 
sökte även på Google, och var även till biblioteket och sökte böcker på plats, både själv och 
även med hjälp av bibliotekets personal. Som jag nämnde tidigare så, i anslutning till en 
annan kurs, fick vi i uppdrag till att göra en litteraturöversikt i anslutning till C-uppsatsen, 
vilket skulle hjälpa oss att starta skrivandet. Min litteraturöversikt gjordes baserat på vad C-
uppsatsen skulle innehålla, och som sagt så letade jag upp fyra stycken vetenskapliga artiklar 
som jag använde i uppgiften. Efter allt detta så fortsatte sökandet efter litteratur via internet 
och även på biblioteket, och sedan har jag läst i den funna litteraturen och har därefter valt ut 
vad jag eventuellt ska ha med i min uppsats. Efter att litteraturen valts ut, så påbörjades själva 
arbetet på C-uppsatsen. Då allting skrivits färdigt, så övergick jag till diskussionsdelen och 
där pratas samt diskuteras det om resultatet ifrån min studie. 
 
Urval 
I exempelvis kvalitativa likväl som i litteraturstudier, framgår det inte emellanåt om författare 
har berättat om urval och eller vad urvalet har för betydelse för studien (Trost 2013, 22). Dock 
så får det rimligtvis inte vara fallet i några studier alls (ibid). Uppriktighet är A samt O i 
vetenskapens värld (ibid). På grund av detta har även jag med om urvalet i detta arbete. Mitt 
urval bestod av böcker och artiklar samt annat internetmaterial som ansågs passade för det 
valda ämnet. Urvalet gjordes så att det skulle stämma överens med uppsatsens syfte samt 
frågeställningar, vilket innebär att jag i huvudsak har använt mig av tidigare forskning 
beträffande mitt ämne. Har även försökt att använda så ny forskning som möjligt, för att 
resultatet ska vara så aktuellt som möjligt. 
 
Etik 
Eftersom en litteraturstudie är använd här som metod, där all litteratur som använts dem är 
offentligt publicerade, på grund av det har det inte varit nödvändigt att vidta några etiska 
åtgärder. Har inte varit tvungen till att erhålla någons tillåtelse, för att få bruka det material 
som jag har använt mig av. Däremot när det har brukats artiklar samt annat material från 
internet, så har jag tittat efter om materialet uppfyller kraven för vad som är en vetenskaplig 
artikel samt vad som är vetenskapligt material. Detta delvis för att dem i sådana fall tar 
hänsyn till etiska spörsmål.   
 
Reliabilitet är även kallad (tillförlitlighet), detta rör frågan om ifall resultaten från en 
undersökning blir samma om denna undersökning skulle utföras igen, eller om resultaten 
påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar (Bryman 2011, 49). Om detta arbete 
skulle utföras igen med samma litteratur som har brukats, då skulle resultatet bli det samma. 
Eftersom man till exempel kan se i detta arbete att kvinnor utför mer hemarbete än män både 
förr i tiden och i dag, samt vid en liten jämförelse mellan olika länder att det även där visar 
samma utgång. Eftersom det är en litteraturstudie så påverkar litteraturen vad resultatet blir, 
så om detta arbete skulle utföras igen med annan litteratur, då blir resultatet ett annat. 
Följaktligen har resultaten i detta arbete inte blivit påverkat av slumpmässiga eller tillfälliga 
förutsättningar. Ett i flera aspekter det viktigaste forskningskriterium, är just Validitet 
(Bryman 2011, 50). Validitet innebär en bedömning av om dem slutsatser som framställts från 
en undersökning hänger samman eller inte (ibid). Eftersom syfte samt frågeställningarna 
besvaras i detta arbete, och dem sammanfattas samt sammanflätas i diskussionsdelen. Så 
anses de slutsatser som framställts från undersökningen, att dem hänger samman.   
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Resultat och analys 
Mot bakgrund av att detta är en litteraturstudie har jag använt följande litteratur för min 
sekundära analys;  
 
Familjen 
I nutida Sverige beskrivs familjelivet av en mängd av familjemönster samt konstellationer 
(Ahlberg 2008, 13). Det är långt ifrån självfallet att individer lever i det man brukar benämna 
som kärnfamiljer, som består av en pappa en mamma samt gemensamma biologiska barn 
(ibid). Till exempel då många barn lever den största delen av sin uppväxttid med en förälder 
(ibid). Dock utgör kärnfamiljen fortfarande den vanligaste familjeformen, ifall man ser till 
barnfamiljer, det är så eftersom minst 70 procent av alla barn dem bor med bägge sina 
ursprungliga föräldrar (ibid). Då det uppstår en skilsmässa eller separation, så kan det skapas 
komplexa familjekonstellationer efteråt (ibid). Länkade familjer, ombildade familjer samt 
styvfamiljer, det är olika beteckningar av familjer efter en separation (ibid). 
 
Under år 2006 var 46,000 svenska barn med om en separation, vilket utgör ungefär 3 procent 
av alla barn i Sverige som lever med samboende föräldrar (ibid). Andelen barn som fått 
uppleva en separation mellan föräldrarna, dock har det sjunkit något vid en jämförelse av de 
senaste 10 åren (ibid). Minst en fjärdedel av alla barn mellan 0-18 år i Sverige har separerade 
föräldrar eller föräldrar såsom aldrig har levt tillsammans (Ahlberg 2008, 13-14). Det 
existerar dock väldiga skillnader bland äldre barn samt yngre barn, desto äldre barnet är desto 
vanligare är det att barnets föräldrar inte lever ihop (Ahlberg 2008, 14). Ungefär 40 procent 
av de äldre ungdomarna, dem lever inom andra familjekonstellationer än kärnfamiljer (ibid). 
14 procent av alla barn lever med en ensamstående förälder medan 7 procent lever ihop med 
en förälder inom en så kallad ombildad familj, var föräldern lever tillsammans med en ny 
partner (ibid). Cirka 5 procent av alla barn lever ömsevis nästan lika mycket hos bägge 
föräldrarna (ibid). Det är inte en självklarhet att barnets biologiska föräldrar lever 
tillsammans, trots att den vardagligaste familjeformen är just kärnfamiljen (ibid). Det är ett 
mönster att barn i större omfattning bor tillsammans med mamman efter en skilsmässa eller 
separation (ibid). Av dem barn som lever med en ensamstående förälder, bor en majoritet 
(ungefär 86 procent) med en ensam mamma (ibid). Dock uppfattas en klar riktning när det 
handlar om barns boende efter en föräldraseparation, det blir vanligare att barnen lever 
växelvis nästan lika mycket hos bägge föräldrarna (ibid). Enbart 1 procent av samtliga barn 
med skilda eller separerade föräldrar bodde åren 1984-1985 ömsevis nästan lika mycket hos 
bägge föräldrarna, medan motsvarande andel under åren 2003-2004 var det hela 20 procent 
(ibid).  
 
Familjelagstiftningen spelar en slutgiltig roll inför hur familjelivet formges efter en 
skilsmässa (ibid). De senaste årtiondena har kategoriserats av betydelsefulla förändringar av 
den svenska föräldrabalken med aspekt på barns boende, omvårdnad av barn samt umgänge 
med föräldrar (ibid). En av dem möjligtvis betydelsefullaste förändringarna kom året 1983 
eftersom vårdnadsformen, gemensam vårdnad gjordes bindande för gifta par som ansökte om 
skilsmässa (ibid). Ytterligare en central förändring gjordes året 1998 när domstolarnas 
möjlighet att avgöra om gemensam vårdnad, likaså om en förälder motsatte sig det, vidgades 
(ibid). Efter en betydelsefull kritik mot lagstiftningen (Motion 1997/98:L9), särskilt för att 
den möjliggjorde att också föräldrar (vanligtvis fäder) som slagit den andra föräldern kunde få 
rätt till gemensam vårdnad, då inträffade ytterligare ändringar av föräldrabalken år 2006 
(Ahlberg 2008, 14-15). Den nya föräldrabalken från 2006 medför att gemensam vårdnad inte 
anses som en självklarhet på likadant sätt som man ansåg tidigare då föräldrarna grälade om 
boende, vårdnad samt umgänge (Ahlberg 2008, 15). Trots somliga ändringar kan det 
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fastställas att svensk familjepolicy sen slutet av 1970-talet har utmärkts av tanken om barns 
rätt till bägge sina föräldrar i sitt vanliga liv, och det har relaterats till tanken om barnets bästa 
(Ahlberg 2008, 15). 
Inom sociologin var det under mitten av 1900-talet ett allmänt betraktelsesätt att se familjen 
som en plats för återhämtning, en personlig vrå var man kunde dra sig bort ifrån det offentliga 
livet och känna trygghet, kärlek samt gemenskap (ibid). Det här synsätten kom dock att 
kritiseras hårt av feministiska forskare som påpekade familjen som en arena för könsförtryck, 
arbete och motsägande intressen snarare än rekreation samt harmoni (ibid). Somliga har 
förordat att man fullständigt bör lämna begreppet och istället bruka andra mera fruktbara 
begrepp för att begripa nära förhållanden, och andra har diskuterat för att familjebegreppet 
bör bevaras om än i nya versioner (ibid). Kritikerna mot familjebegreppet har särskilt 
understrukit att det tenderar att framträda som normativt laddat med tydliga förbindelser till 
den heterosexuella kärnfamiljen samt att begreppet på det viset döljer andra familjeformer 
(ibid). Jenny Ahlberg som skrev avhandlingen säger att: hon inte anser familjen som en fast 
och färdig enhet (ibid). Istället kan man tala i termer av familjepraktiker som understryker 
dem vanliga praktikerna samt det föränderliga i familjelivet (Ahlberg 2008, 15-16). 
 
Verkligheten 
Det jämställdhetsideal som förekommer i nutida familjer, det stämmer inte med hur 
vardagsverkligheten ser ut (Agnvik 2012, 12). (Grönlund och Halleröd 2008, refererad i 
Agnvik 2012, 12) säger att det finns ett glapp mellan önskan om utveckling och individernas 
väl instuderade roller. Många av dem vanor som heterosexuella par framställer, dem grundar 
på uppfattningar om manlighet samt kvinnlighet (Agnvik 2012, 12). För att få vardagen att 
fungera samt att göra det som är lämpligast för familjen, då måste man kompromissa med 
enskilda behov (ibid). Detta gör man då på ett könstypiskt vis, anser Grönlund och Halleröd 
(ibid). Kvinnan intager kvinnorollen medan män intager mansrollen (ibid). (Van Hoof 2010, 
refererad i Agnvik 2012, 12) fastställer i drag med Grönlund och Halleröd att 
hemarbetsfördelningen den följer traditionella könsroller, även om det sällan yttras 
uttryckligt. Istället för att betvivla den ojämlika uppdelningen av hemarbetet, så ursäktar samt 
motiverar paren sina uppföranden (Agnvik 2012, 12).  
 
Då det kommer till hur hemarbetet är uppdelat bland mannen och kvinnan så märker 
(Magnusson 2006, refererad i Agnvik 2012, 12) i sin undersökning, det att i dem flesta 
parförhållanden så var det kvinnan som erhöll huvudansvaret inom familjen. Golvtorkning 
samt dammsugande var den sysselsättningen som oftast var lika delad mellan mannen och 
kvinnan, samtidigt som ¨plockande¨ och att bevara ordning i hemmet, det var nästan enbart 
kvinnorna som utförde det (Agnvik 2012, 12). Van Hooff märker även i sin undersökning att 
likaså om paren som närvarade i studien i teorin önskar att dela lika på hemsysslorna, så 
följde hemarbetsfördelningen den traditionella inriktningen – det vill säga, att det var kvinnan 
som intog mest ansvar för det obetalda hemarbetet (ibid). Enligt (Berk 1985, refererad i 
Agnvik 2012, 12) så är uppdelningen av hemarbetet en betydelsefull process inför symbolisk 
produktion. Det Berk menar är att fördelningen av hemarbete efter kön, det är att den 
¨producerar¨ manlighet samt kvinnlighet (ibid). Igenom att vara vid spisen och sköta om 
barnen, får kvinnor sin könsidentitet bekräftat och mannen utgör kön igenom att inte delta i 
olika hushållssysslor (Agnvik 2012, 12). Män kan nuförtiden både diska samt gå med en 
barnvagn utan att deras mandom hotas (Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 15). Men det 
har skett förändringar i Sverige de senaste trettio åren (ibid). Hemmafruarna har närapå 
försvunnit i nutida Sverige (ibid). Under samma period har männen börjat medverka mera i 
hushållsarbetet (ibid). 
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Föräldraledighet 
Ett sätt att mäta jämställdheten mellan könen, det är att titta på pappornas uttag av 
föräldraledighet (Agnvik 2012, 8). Även om föräldraledigheten är till sin natur könsneutral 
(ibid). Pappornas uttag av dagar med föräldrapenning året 2009, det uppgick till 22 procent 
(Statistiska centralbyrån 2010, refererad i Agnvik 2012, 8). I Estland så var männens uttag av 
temporär föräldrapenning under året 2009, det var 8,5 procent (Sotsiaalministeerium 2010, 
refererad i Agnvik 2012, 10) samt 95 procent av den totala föräldrapenningen som hade 
uttagits samma år, det blev tilldelad till kvinnorna (Sotsiaalministreerium 2009, refererad i 
Agnvik 2012, 10). Viss forskning har markerat att när frågor om föräldraledighet, barnomsorg 
samt hemarbete inte blir objekt för förhandling så verkar det bli kvinnornas ansvar (Ahlberg 
2008, 175). 
 
Resultat av hemarbete 
Detta obetalda hushållsarbete det är väldigt betydelsefullt för ekonomin (Giddens och Sutton 
2014, 174). Man har till exempel värderat att hushållsarbetet står för mellan 25 och 40 procent 
av det överflöd som produceras i industriländerna (ibid). I en brittisk studie av tidsanvändning 
har man fastställt att om hushållsarbetet hade varit ersatt då hade det varit värt 700 miljarder 
pund för ekonomin (ibid). Enligt (Oakley 1974, refererad i Giddens och Sutton 2014, 174) bär 
det oavlönade och åsidosatta hushållsarbetet i själva verket upp resten av ekonomin, igenom 
att erbjuda kostnadsfria tjänster såsom många av dem som lönearbetar är beroende av 
(Giddens och Sutton 2014, 174-175). Det oavlönade hushållarbetet är även av den absolut 
största betydelse för dem som har makt i samhället, och det är därför dess betydelse döljs för 
dem som utför hushållsarbetet (Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 11). 
 
Kvinnor som arbetar heltid med hushållsgöromål kan dock uppleva sig väldigt alienerade 
samt isolerade, och arbetet ger dem likaså inte någon påtaglig tillfredställelse (Giddens och 
Sutton 2014, 175). Hemmafruarna i (Oakleys 1974, refererad i Giddens och Sutton 2014, 175) 
arbete dem uppfattade hushållsarbetet som enformigt och dem hade en svårighet att handskas 
med den psykologiska påfrestning, som dem kände igenom att leva upp till det höga krav som 
dem själva hade satt upp för sitt arbete. Eftersom hushållsarbete inte är betalt samt inte ger 
någon omedelbar ekonomisk ersättning, så får kvinnor sin belåtenhet samt sin psykologiska 
ersättning igenom att leva upp till krav på ordning samt renlighet, såsom uppfattas som 
påtvingade utifrån (Giddens och Sutton 2014, 175). Däremot till skillnad från manliga 
arbetare, så kan inte kvinnorna fara ifrån sin arbetsplats vid slutet av dagen (ibid). 
 
Olika former av obetalt samt betalt arbete finns i nära förbindelse med varandra, vilket 
hushållsarbetets väldiga betydelse för ekonomin som helhet uppvisar(ibid). Samt även om 
somliga av dem kvinnor som intervjuades påstod sig vara ¨sin egen chef¨ hemma, så ansåg 
Oakley att det här var en inbillning (ibid). Män har bestämda arbetstider och behöver inte 
fortsätta jobba då dem kommer hem, däremot för kvinnor kan det hela tiden dyka upp nya 
sysselsättningar – som t.ex. att sköta om sjuka barn, äldre anhöriga eller makar – som medför 
att deras arbetstid utökas (ibid). Män har följaktligen en ganska tydlig gräns mellan fritid och 
arbete, och uppfattar följaktligen ytterligare sysslor såsom något som inkräktar på deras 
ledighet (ibid). Kvinnor känner inte det här på samma vis, för att dem inte har en sådan 
bestämd gräns (ibid). Oakley märkte även att betalt arbete ger en inkomst, vilket i sin tur 
formar en ojämlik maktrelation som orsakar att hemmafrun blir bunden till sin manliga 
partner för sin egen samt familjens finansiella överlevnad (ibid). Ett av Oakleys argument är 
att det är patriarkatet snarare än samhällsklass, såsom är den mest betydande faktorn då det 
gäller att klargöra den könsbundna arbetsdelningen i hushållen (ibid).  
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Antalet hushållsarbete som görs av män växer, även om det går sakta (Giddens och Sutton 
2014, 175). Om man beräknar den fullständiga mängden arbete, hushållsarbete samt 
lönearbete, som genomförs av kvinnor och män så verkar man kunna se en riktig rörelse mot 
ökad jämlikhet, även om samhället har släpat efter något då det handlar om att rätta sig till fler 
kvinnor i arbetslivet (ibid). I (Sullivans 2000, refererad i Giddens och Sutton 2014, 175) 
studie om tidsanvändning i Storbritannien så påträffades det att kvinnors del av 
hushållsarbetet, sen slutet av 1950-talet, har dalat med cirka en femtedel i samtliga sociala 
grupper, och i desto högre grad kvinnor förvärvsarbetade, desto mindre tid ägnade dem sig till 
hushållsarbete. 
 
Skillnader i siffror 
Allmänt så gör svenska kvinnor mer hemarbete än vad till exempel svenska män gör (Ahlberg 
2008, 152). Enligt (SCB:s 2006, refererad i Ahlberg 2008, 152) tidsanvändningsundersökning 
arbetar män och kvinnor nästan lika mycket, skiljaktigheten är att kvinnor gör mer obetalt 
jobb. Kvinnor utför dubbelt så mycket hushållsarbete (laga mat, diska, tvätta, städa med mera) 
som män, tidsmässigt sett (Ahlberg 2008, 152). Hushållsarbetet är den mest tidsödande 
hemarbetsaktiviteten (ibid). Därtill ger kvinnor mer tid åt barnomsorg än vad män gör (tvätta, 
mata, hjälpa, lägga barn med mera) män, å andra sidan, ansvarar för en större del av det så 
kallade underhållsarbetet, nämligen tomtskötsel, underhåll av hemmet och så vidare (ibid). 
Med andra ord så är könsarbetsdelningen fortfarande ganska tydlig i till exempel svenska 
familjer (ibid). Under senaste årtiondena har kvinnor minskat sitt hemarbete starkt, men man 
kan inte uppfatta någon motsvarande tillväxt av mäns hemarbete (ibid). 
 
Skillnaders början 
I en svensk kvantitativ studie om barns medverkan i hushållsarbetet, som bygger på underlag 
ifrån levnadsnivåundersökningar, där klargörs somliga skillnader mellan flickor och pojkar i 
åldrarna 10-18 år (Ahlberg 2008, 174). Dels markerar studien att det förekommer betydande 
olikheter mellan könen, det är vanligare att flickorna bäddar sin säng, diskar, städar, lagar 
mat, vattnar blommor och så vidare (ibid). Pojkarna gör istället mer sysselsättningar utomhus 
(ibid). Dels belyser undersökningen att könsskillnaderna växer med åldern, det vill säga att 
skillnaden mellan pojkar och flickor är som mest i övre tonåren (ibid). Vissa sysslor som att 
sköta om syskon samt att göra frukost, dem verkar dock vara lika vanliga hos både flickor och 
pojkar (ibid). En slutsats som dras ifrån studien är att något fler barn i ombildade familjer gör 
hushållssysslor än vad barn som lever med sina bägge biologiska/adoptiv-föräldrar gör (ibid). 
Emellertid verkar inte barn i ensamförälderhushåll göra mer hushållsarbete än vad barn med 
två föräldrar i hemmet utför (ibid). Barns andel i hushållsarbetet är av en tämligen liten 
utsträckning, dem allra flesta (70 procent av barnen) dem utför ungefär 2 timmar eller mindre 
per vecka enligt undersökningen (ibid). 
 
Tidsaspekter 
En annan utgångspunkt för att beräkna jämställdhet bland svenska män samt kvinnor, det är 
att titta på hur mycket tid män samt kvinnor separat sätter på obetalt hemarbete (medräknat 
med barnomsorg) respektive förvärvsarbetet (Agnvik 2012, 9). Undersökningar har visat att 
män och kvinnor i snitt nästan spenderar lika mycket total tid i arbete, enligt (Statistiska 
centralbyrån 2003, refererad i Agnvik 2012, 9). Dock förekommer det väldiga skillnader 
mellan kvinnor och män angående hur den obetalda samt den betalda tiden uppdelas (Agnvik 
2012, 9). Av hela tidsinsatsen som man lade i hemarbetet i början av 2000-talet, så bildade 
männens andel 42 procent och kvinnornas andel 58 procent enligt Statistiska centralbyrån 
(ibid). Det är även skillnad inom vilket slags hemarbete som genomförs av respektive kön 
(ibid). Hushållsarbete (bl.a. tvätt, städ och matlagning) samt barnomsorg, det är dem två 
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huvudsakliga hemarbetsaktiviteter som kvinnor genomgående ger mer tid åt än vad männen 
gör: år 2000/01 så var det minst 2 timmar/dag för kvinnor samt minst 1 timme/dag för 
männen (Agnvik 2012, 9). Men män ger mer tid än kvinnor åt underhållsarbete som bl.a. 
omfattar trädgårdsskötsel, reparationer av fordon samt hem: minst 40 minuter/dag för männen 
jämfört med kvinnornas 20 minuter/dag (Statistiska centralbyrån 2003, refererad i Agnvik 
2012, 9). Män och kvinnor i åldrarna 20-64 år, dem jobbar i snitt 8 timmar om dagen sett över 
alla dagar i veckan (Statistiska centralbyrån 2016, 35). Med jobb menas det både 
förvärvsarbete, betalt arbete samt hemarbete, obetalt arbete (ibid). I ett normalt vardagsdygn 
ger kvinnor mer tid till obetalt arbete än vad män ger, ungefär 1 timme (ibid). Män ger mer tid 
till betalt arbete, omkring 90 minuter (ibid). Kvinnorna sätter under ett vardagsdygn ner i snitt 
3,5 timmar på obetalt arbete, det är en minskning ifrån början på 1990-talet med minst 1 
timme (ibid). Män sätter nuförtiden ner 2,5 timmar på obetalt arbete, och det är en tillväxt 
med 8 minuter (ibid). Under en vecka, så utför kvinnor i snitt ungefär 26 timmar och män 
utför ungefär 21 timmar på obetalt arbete (ibid). I början av 1990-talet, så genomförde 
kvinnor i snitt 33 timmar på obetalt arbete per vecka, och män genomförde 21 timmar (ibid). 
 
Exempel mellan länder 
Oavlönade sysselsättningar i hemmet, såsom städning och matlagning eller att hämta barnen 
ifrån dagis, det kan definieras som hemarbete (Sanandaji och Wallen 2010, 8). USA och 
Sverige påminner om varandra på många vis då det gäller könsfördelningen av 
arbetsuppgifter (Sanandaji och Wallen 2010, 13). Resterande Europa, och då främst södra 
Europa, dem visar större könsskillnader (ibid). I samtliga länder så gäller det att kvinnor utför 
en större andel av hemarbetet, medan män ansvarar mer för marknadsarbetet (ibid). Ensamma 
kvinnor som inte har barn dem jobbar mer i hemmet, och ensamma män som inte har barn 
dem arbetar mer på marknaden (ibid).  
 
Könsuppdelning av arbetsuppgifter dem existerar i alla undersökta samhällen, däremot så 
skiljer sig graden åt mellan vissa ekonomier (ibid). Kvinnorna ansvarar för 68 procent av 
hemarbetet i Europa, 64 procent i USA samt 60 procent i Sverige (ibid). När det handlar om 
gifta eller samboende barnfamiljer, i USA så verkar det då enligt dem här aggregerade data 
existera en högre grad av specialisering i familjen än i Sverige (ibid). Män i familjer utför 61 
procent av marknadsarbetet samt 38 procent av hemarbetet i Sverige, likställt med 66 procent 
av marknadsarbetet och 33 procent av hemarbetet i USA (ibid). I södra Europa är 
könsspecialiseringen allra mest spridd (ibid). Kvinnliga chefer arbetar mera än manliga chefer 
i hushållet (Sanandaji och Wallen 2010, 27-28). Det är även så att kvinnliga chefer jobbar 
mindre timmar i hushållet än vad andra kvinnor gör (Sanandaji och Wallen 2010, 28). 
 
Media 
Männens högre löner blir för dem en möjlighet att dra nytta av i dem äktenskapliga 
diskussionerna beträffande hushållsarbetets uppdelning (Fagervall och Salomonsson-Juuso 
2007, 16). För en enskild familj kan det framstå ekonomiskt lönande att uppdela hemarbetet 
på ett traditionellt vis då mannen tjänar mer än kvinnan (ibid). En stor andel av kvinnornas 
underordning sitter delvis i huvudet samt dels i själva könet (Fagervall och Salomonsson-
Juuso 2007, 19). För att kvinnorna ska lyckas ta makten, så måste dem utföra vinstinriktade 
knep samt dra nytta av den redan diskriminerande könsföreställningen (Ekman 1998, 
refererad i Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 19). 
Att använda stereotypisering det har anträtt vara ett betydelsefullt arbetssätt för journalister 
(Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 19). Med hjälp av stereotyper så kan persongallerier 
introduceras konkret samt kort (ibid). Därmed kan journalisten inrikta sig på att utreda 
situationen istället för rollen som individen har i sammanhanget (ibid). Detta kan delvis 
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förklara varför det kan vara bra med stereotyper/roller. Många förväntningar som förekommer 
på männen är uppskattande, däremot är dem samtidigt svåra att åstadkomma (Fagervall och 
Salomonsson-Juuso 2007, 21). Män som inte motsvarar till det som kallas manligt, dem kan 
känna sig övergivna samt utanför (ibid). Jämställdhetsutvecklingen berörs av media igenom 
att de anser att dem speglar en bild av världen (Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 24). 
Likväl är det inte bara media som påverkar vår uppfattning beträffande kvinnligt och manligt, 
utan det är en mängd med andra förhållanden som medverkar till ojämlikhet mellan könen 
(ibid). Barn föds omedveten om sitt kön, dock blir dem sedan påverkade av omvärlden 
(Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 25). 
 
Det mesta i vår omgivning är könsmärkt, och det som är kvinnligt könsmärkt det har mindre 
betydelse (Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 3). Vardagsproblem och familjeliv är inte 
lika viktig i politiken, för att det beräknas som kvinnofrågor (ibid). För att få jämställdhet så 
gäller det att sudda ut modellerna för traditionellt kvinnlighet samt manlighet, och att låta 
människorna vara starka individer med likställda möjligheter frånsett vilket kön individerna 
föds med (Nordberg 2005, refererad i Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 3). 
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Diskussion 
Här diskuteras resultatet i litteraturstudien. 
Diskussionen inleds genom att lyfta fram mitt syfte samt mina frågeställningar. Syftet med 
denna uppsats är att göra en litteraturstudie om hur könsidentiteter påverkar kvinnor och män 
i familjen med en sekundär analys av tidigare forskning. De frågeställningar som ska besvaras 
är; 1. Vilka hinder och möjligheter gällande könsidentiteters påverkan på könen kan 
identifieras i hemmet? 2. Hur ser detta ut gällande arbetsfördelningen i hemarbetet? 3. Hur ser 
detta ut gällande familjeförhållandena i det privata? 
 
Resultatet av denna uppsats i anslutning till mitt syfte samt mina frågeställningar är följande. 
Det går att tydligt se från tidigare forskning att det förekommer faktorer som påverkar män 
och kvinnor i familjen, där orsaken är olika könsidentiteter. Detta trots att samhället är mer 
jämlikt än tidigare, så existerar det fortfarande ojämlikheter mellan män och kvinnor. När 
ämnet om jämlikhet kommer upp för diskussion, så är en vikt orsak, det är nämligen olika 
löner mellan män och kvinnor som visar ojämlikheten mellan könen. De flesta individerna ser 
inte skillnaderna mellan män och kvinnor i hemmiljön, detta kan vara eftersom det som sker i 
hemmet det tolkas som något självklart. I resultatdelen, där tidigare forskning återges, är 
lönen mellan män och kvinnor delaktig till denna ojämlikhet. (Oakley 1974, refererad i 
Giddens och Sutton 2014, 175) beskriver det som att det är en påverkan genom att betalt 
arbete ger en inkomst, vilket i sin tur formar en ojämlik maktrelation som orsakar att 
hemmafrun blir bunden till sin manliga partner för sin egen samt familjens finansiella 
överlevnad. Pengar har följaktligen betydelse för ojämlikheten i familjen. 
 
Min första frågeställning visar på att det finns hinder gällande könsidentiteternas påverkan i 
hemmet. Som redan nämnts har pengar mellan könen en negativ effekt. En annan påtaglig 
skillnad som märks i resultatet, det är uppdelningen av hushållssysslor, samt omsorgen av 
barnen. Och det besvarar delvis min andra frågeställning. Det är så att det fortfarande är 
kvinnan som står för det mesta av hushållsarbetet samt omsorgen av barnen. Orsaken tycks 
vara inrotade vanor och traditionellt beteende. Att bryta dessa vanor kan väcka oro. Detta 
påstående styrks av följande stycke: (Van Hooff 2010, refererad i Agnvik 2012, 12) som tar 
upp i sin undersökning att även om paren som närvarade i studien önskade att dela lika på 
hemsysslorna, så följde hemarbetsfördelningen den traditionella inriktningen – dvs. att det var 
kvinnan som tog mest ansvar för det obetalda hemarbetet. Följaktligen så vet människor att 
denna ojämlikhet förekommer och önskar att det vore mer jämlikt, trots det följer individerna 
samma spår. Detta besvarar även den sista frågeställningen genom att det tydligt syns att 
förhållandena mellan män och kvinnor inte är jämlikt. Jag kan även för tydlighetens skull 
lägga in lite siffror så att skillnaden syns mer konkret. Av hela tidsinsatsen som man lade i 
hemarbetet i början av 2000-talet, så bildade männens andel 42 procent och kvinnornas andel 
58 procent (Statistiska centralbyrån 2003, refererad i Agnvik 2012, 9). Här syns det tydligt på 
sifferskillnaden, det skiljer sig med hela 16 procent. 
  
Det finns dock något som männen gör mer i hemmet än vad kvinnorna gör: män ger mer tid 
än kvinnor åt underhållsarbete som bl.a. omfattar trädgårdsskötsel, reparationer av fordon 
samt hem: minst 40 minuter/dag för männen jämfört med kvinnornas 20 minuter/dag (ibid). 
Det är inte samma typ av arbete som männen utför, men det visar att männen kan delta i ett 
arbete som är i förhållande till hemmet, till och med att dem utför det arbetet mer än vad 
kvinnorna gör. Dessa skillnader i hemmet kan redan ses när individer fortfarande är barn: 
flickor och pojkar i åldrarna 10-18 år där är det synligt att det är vanligare med flickor som 
bäddar sin säng, diskar, städar, lagar mat, vattnar blommor och så vidare, och pojkarna gör 
istället mer sysselsättningar utomhus (Ahlberg 2008, 174). Dessa könsskillnader som leder till 
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ojämlikhet i vuxen ålder kan följaktligen följa med ifrån när män och kvinnor var barn. Och 
då uppkommer det en fråga till mig, varför finns det skillnader i sysselsättning mellan flickor 
och pojkar i åldrarna 10-18 år? Är det föräldrar som påverkar detta? I sådana fall är det 
föräldrar som själva anser att det är ojämlikt i hemmet, för då vore det intressant att undersöka 
varför dem själva bidrar till ojämlikheten när dem själva inte vill ha det. Om dem inte tycker 
ojämlikheten är ett problem kan dem i sådana fall tänka på andra individers upplevelser, att 
ojämlikheten i hemmet är ett problem. Att hushållssysslor är ojämnt fördelat i hemmet kan ses 
som orättvist samt kränkande. Men det medför även andra problem. Dessa problem är 
kvinnans hälsa. Som går att läsa om i teoridelen. 
 
När jag utförde detta arbete så var det nytt för mig att individer ursäktar problemet med 
arbetsuppdelningen i hemmet. Jag förmodade att folk försökte motverka detta problem och 
inte acceptera det. Men som nämndes tidigare kan det vara så att det är vanans kraft som 
orsakar att individer inte önskar att motverka problemet, eftersom människor är bekväm med 
att saker är som dem alltid varit. Det kan även vara så att män och kvinnor går efter hur deras 
egna föräldrar delade upp hushållssysslor, för att det ansågs vara det rätta sättet, eller så 
kanske individerna tänker att det funkade för dem så varför skulle det inte fungera för mig. 
 
En av orsakerna till att det är ojämlikt mellan kvinnor och män, det är eftersom vi själva 
tillåter det. Istället för att betvivla den ojämlika uppdelningen av hemarbetet, så ursäktar samt 
motiverar paren sina uppföranden (Agnvik 2012, 12). Genom detta så uppkom det en ny 
frågeställning för mig, och det är, varför ursäktar samt motiverar man för dessa uppföranden 
som leder till ojämlikhet i familj och hem? 
 
Trots att det finns en del material som innehåller statistiska jämförelser, så menar jag att 
skillnaderna mellan män och kvinnor är större i hemmet än vad jag har skrivit om i detta 
arbete. Daun skriver att det förekommer mörkertal angående kvinnors arbete (Daun 2016, 
166). Då menar jag att det finns möjlighet för mörkertal på flera håll. Även det att kvinnor 
och män som jag tidigare nämnde, att dem ursäktar och motiverar sina beteenden i hemmen. 
Det giver även en orsak till att förmoda att mörkertal förekommer inom detta område. Men 
tyvärr är det som (Fagervall och Salomonsson-Juuso 2007, 3), skriver att det mesta i vår 
omgivning är könsmärkt, och det som är kvinnligt könsmärkt det har mindre betydelse. Vad 
mer kan man då göra för att få det mer jämlikt i hemmet? För att besvara det visas ett stycke 
från resultatdelen som jag anser sammanfattar det hela på ett väldigt bra sätt: För att få 
jämställdhet så gäller det att sudda ut modellerna för traditionellt kvinnlighet samt manlighet, 
och att låta människorna vara starka individer med likställda möjligheter frånsett vilket kön 
man föds med, detta säger (Nordberg 2005, refererad i Fagervall och Salomonsson-Juuso 
2007, 3). 
 
Det kan förefalla vara självklart för somliga människor, att bli behandlad på ett jämlikt sätt. I 
detta arbete framgår det dock att det finns skillnader, dessa skillnader påverkar människor och 
genom det blir även samhället påverkat. 
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Slutord 
De reflektioner som jag gör med detta resultat är att det finns skillnader mellan män och 
kvinnor i hemmet och i familjen. Att kvinnor sköter om barn och hem i större utsträckning än 
vad männen gör. Denna reflektion får stöd i den forskning som har bedrivits om skillnaderna 
mellan män och kvinnor i det privata. 
 
Förslag på vidare forskning 
I svensk familjeforskning har många studier bearbetat arbetsfördelning samt förhandlingar i 
familjer (Ahlberg 2008, 17). Vilket även i detta arbete undersöks. Ofta har uppdelningen av 
hemarbetet i förhållande till yrkesarbetet samt förklaringar till den här arbetsdelningen, det är 
det som har varit i fokus (ibid). I och med det är det främst föräldrars samt vuxnas 
erfarenheter och upplevelser som har studerats (ibid). Vilket främst görs i detta arbete med. 
Det finns dock en lucka i forskningen angående barns deltagande i samt upplevelse av 
familjers alldagliga förhandlingar (ibid). Varken i den empiriska svenska familjesociologin 
eller inom sociologisk teori, så har barns medverkan bemötts i någon särskild omfattning 
(ibid). Barns medverkan i förhandlingar i familjer är någonting som borde undersökas mer, 
speciellt empiriskt, eftersom barn även är medskapare av familjerelationerna (ibid). 
Överhuvudtaget så är barns erfarenheter av samt beskrivningar om sina familjeliv, det är ett 
område såsom forskningen fortfarande har en ganska begränsad vetskap om (ibid). 
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