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Sammanfattning 

Under den senare halvan av 1900-talet och fram till idag har kvinnors möjlighet att delta 

i arbetslivet ökat markant i Sverige. Till stor del har detta skett med anledning av de 

olika reformer som införts gällande föräldraförsäkring samt satsning på barnomsorg. 

Kvinnor tar dock ett fortsatt stort ansvar för obetalt arbete samt majoriteten av 

föräldradagarna vilket resulterar i dubbelarbete. Det är inte heller ovanligt att kvinnor 

väljer att anpassa sitt arbete för att ta ansvaret för det obetalda arbetet. Detta genom att 

gå ner i arbetstid samt välja yrken med flexibla arbetsvillkor. Vidare finns det tydlig 

statistik som visar att kvinnor upplever en hög grad av stress samt sjukskrivs för 

stressrelaterad sjukdom. Syftet med studien är att undersöka hur män och kvinnor 

fördelar det obetalda arbetet i förhållande till förvärvsarbetet och söka samband mellan 

stress och mängden obetalt arbete. Studien har en kvalitativ ansats och intervjuer har 

genomförts med män och kvinnor som var och en lever i parrelationer och har barn. 

Deras upplevelser och beskrivningar av det obetalda arbetet, förvärvsarbetet och 

stressen ligger till grund för studiens resultat. Det empiriska materialet har analyserats 

med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om könsroller (doing gender, 

genussystemet) och stress. Resultaten visar på fortsatt rådande ojämn fördelning, där 

kvinnorna nyttjar merparten av föräldradagarna samt har huvudansvaret för hemarbetet. 

Vidare påvisar resultaten en koppling mellan obetalt arbete och stress hos merparten av 

respondenterna. 
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Inledning 

Sverige anses vara ett jämställt land som ligger i framkant vad gäller lika möjligheter för män 

respektive kvinnor. Trots detta visar statistik och forskning att det finns stora skillnader 

mellan män och kvinnors villkor och möjligheter. Regeringen för en jämställdhetspolitik där 

ett av delmålen är: “Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter 

att ge och få omsorg på lika villkor” (Regeringskansliet, 2017). Trots regeringens olika 

reformer som implementerats genom åren för att uppnå jämställdhet så tar kvinnor ändå större 

ansvar för omsorg av barnen och det obetalda hemarbetet, och har därmed mindre tid för 

andra aktiviteter. Eftersom kvinnorna nu förvärvsarbetar i samma utsträckning som männen 

resulterar det i ett dubbelt arbete för kvinnans del. Detta kan resultera i en stressad vardag 

med olika fysiska och psykiska symtom som följder. En studie om kvinnliga och manliga 

chefer har till exempel visat skillnader mellan mäns respektive kvinnors puls vid arbetsdagens 

slut (Frankenhaeuser, 1993:64). Mäns puls går ner medan kvinnors puls istället ökar. Det 

förklaras med kvinnors huvudansvar för hemarbete och barnomsorg. 

Trots den könsneutrala föräldraförsäkringen i Sverige tar kvinnor ut den största delen av 

föräldraledigheten (Statistiska centralbyrån [SCB], 2018:46). Detta kan leda till negativa 

konsekvenser för kvinnorna i form av försämrade möjligheter på arbetsmarknaden, men också 

till att kvinnor får ett ökat ansvar för hemarbetet vilket i sin tur kan leda till stressrelaterad 

ohälsa (Augustsson & Harryson, 2015:121). Hur man fördelar den sammanhängande 

föräldraledigheten har betydelse för hur man delar upp barnomsorg samt hur uppdelningen av 

hemarbete faller sig även längre fram (Evertsson, Boye & Erman, 2018:37). I parrelationer 

där män tagit ut en längre period av föräldraledighet kan man se en jämnare fördelning av 

omsorg av barn, vård av sjukt barn och till viss del övriga sysslor i hemmet (Almqvist & 

Duvander, 2014:23–24).  

Ordet ”stress” används idag allmänt, framförallt av individer i västvärlden. Peter Währborg 

(2002:32) beskriver att det blivit ett “modeord” som initialt förknippas med tidsbrist och med 

upplevelsen att inte hinna med allt man bör eller förväntas göra. Kvinnor drabbas hårdare av 

stress kopplat till familjen än till arbetslivet och det anses finnas kopplingar till att de bär ett 

större ansvar i hemmet (Währborg, 2002:78). Begreppet stress i denna studie syftar till den 

självupplevda och subjektiva stressen som män och kvinnor upplever i vardagen. Att 
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långvarig stress är något som kan leda till medicinska och psykologiska följder som 

utmattning, utbrändhet eller depression har inte varit i fokus för denna studie. Dock belyser 

Währborg (2002:32) att begreppet i folkmun används som en form av diagnos trots en oklar 

definition av ordet och dess innebörd. I samhället refereras stress numera som en folksjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Att det framförallt är kvinnor som uppger att de har en hög 

upplevelse av stress bekräftas även av statistik från SCB (2018:27). Förklaringar till varför 

kvinnor i högre grad känner sig stressade påtalas bland annat vara den högre mängd 

hemarbete och ansvar för barn de tar i familjen i jämförelse med männen (Björnberg, 

1994:114). Fördelningen av det obetalda arbetet inom familjen är en viktig fråga i den 

sociologiska litteraturen. Kopplingen mellan stress i förhållande till belastning av 

förvärvsarbete i kombination med hemarbete är dock ett relativt outforskat område, något 

denna studie avser granska. 

Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar undersöka hur hemarbete och barnomsorg fördelas mellan heterosexuella 

par i dagens Sverige, samt dess effekter i att uppleva stress i relation till arbetet och 

vardagslivet för män och kvinnor. Genom intervjuer med åtta individer kommer följande 

frågeställningar studeras: 

- Hur ser fördelningen av hemarbete ut mellan män och kvinnor?  

- Hur påverkar uppdelningen av hemarbetet mäns respektive kvinnors arbetsliv?  

- Hur påverkar uppdelningen av hemarbetet mäns respektive kvinnors vardagsstress? 

Avgränsning 

Studien har undersökt individers subjektiva upplevelse av stress likaså fördelningen av 

hemarbete och omsorg av barn. Socioekonomiska aspekter för individerna har ej berörts i 

avseende att fokusera på generella skillnader mellan män och kvinnor, oavsett 

klasstillhörighet. 

Disposition 

Nedan följer en beskrivning av bakgrund kring obetalt arbete och de olika reformer som 

implementerats i Sverige för att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor. Därefter följer 
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en genomgång av tidigare teori och forskning. Först återges tre teoretiska ansatser, som 

hjälper till att bättre förstå upprätthållandet och skapandet av könsroller samt en 

förklaringsmodell kring uppkomsten av psykisk ohälsa. Sedan redogörs för tidigare forskning 

inom områdena fördelning av obetalt arbete, kvinnor och mäns förvärvsarbete samt stress. 

Vidare följer ett metodavsnitt som redogör studiens tillvägagångssätt samt hur det empiriska 

materialet behandlats. Slutligen presenteras resultat och analys samt en avslutande diskussion. 

Bakgrund  

Sedan mitten av 1900-talet har man i Sverige genomgått stora förändringar för att uppnå 

jämställdhet mellan män och kvinnor såväl på arbetsmarknaden som i hemmet (Wahl, 

Holgersson, Höök & Linghag, 2011:64). Genom välfärdsstatens framväxt har olika reformer 

tillkommit som ökat kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. En essentiell förändring i 

Sverige var införandet av särbeskattning som kom 1971 och ökade stimulansen för kvinnor att 

förvärvsarbeta (Wahl et al. 2011:41). Den tidigare sambeskattningen innebar att makarna 

beskattades individuellt baserat på den gemensamma inkomsten. Till följd av detta system 

blev kvinnors nettolön av marginell betydelse för familjens totala inkomst. Således var det 

mer fördelaktigt för hushållet om kvinnan stannade hemma och utförde hemarbetet, 

särbeskattningsreformen ändrade på detta (Tinnerholm Ljungberg, 2017:124). 

Ytterligare en väsentlig reform var när den könsneutrala föräldraförsäkringen 1974 ersatte 

tidigare moderskapsförsäkringen. Både män och kvinnor gavs nu möjlighet att nyttja 

föräldradagarna. Införandet av föräldraförsäkringen bidrog till att kvinnor kom ut på 

arbetsmarknaden, dock hade den ingen större framgång i att män och kvinnor delade jämlikt 

på omsorg av barn (Tinnerholm Ljungberg, 2017:124). Sedan införandet av 

föräldraförsäkringen har mäns uttaget av föräldradagar ökat, 1974 tog män endast ut 0,5 

procent (Försäkringskassan, u.å.). Statistik visar att under 80-talet ökar mäns uttag långsamt, 

från 5 till 7 procent (SCB, 2018:46). 1995 infördes den så kallade “pappamånaden” där 30 

dagar av föräldraförsäkringen reserveras vardera till mamman och pappan (Wahl et al. 

2011:42). Detta år ligger pappors uttag på 10 procent. 2002 förlängs föräldraförsäkringen med 

30 dagar och föräldrapar har nu rätt till 480 dagar, av dessa reserveras 60 dagar till vardera 

föräldern (Wahl et al. 2011:43). Detta verkar ha bidragit till en kraftig ökning av en jämnare 
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fördelning och enligt redovisade siffror från 2005 tar pappor ut 20 procent av 

föräldrapenningen (SCB, 2018:46). En tredje öronmärkt månad för vardera föräldern införs 

2016 med syfte att ytterligare minska klyftan mellan mammors och pappors uttag 

(Regeringskansliet, 2018). Dagens redovisade siffror från Försäkringskassan (2018) visar att 

pappor tar ut drygt 29 procent av föräldradagarna.  

De politiska reformer som införts tycks ha en stor påverkan på uttaget, dock varierar det 

mellan länder. I jämförelse med andra nordiska länder nyttjar svenska män en stor andel av 

föräldradagarna. Även om fördelningen i Sverige är under 30 procent för män, tar 88 procent 

av pappor i Sverige föräldraledighet. Bara Island kommer upp på lika höga siffror i detta 

avseende, dock har de en annan konstruktion på föräldraförsäkringen, tre öronmärkta månader 

vardera för mamman och pappan samt ytterligare tre månader som får plockas ut av valfri 

förälder (Duvander & Lammi-Taskula, 2010:55). I Danmark och Finland är det endast 24 

procent respektive 17 procent av pappor som nyttjar föräldraledighet (Duvander & Lammi-

Taskula, 2010:44–45). Det poängteras dock att skillnader i regler och ersättningsnivå varierar 

stort mellan länderna och siffrorna som redovisas ska jämföras med detta i åtanke. Att Island 

och Sverige har så höga siffror kan således bero på de förutsättningar som finns för att ta ut 

föräldradagar i de båda länderna (ibid). 

Satsning på den offentliga barnomsorgen har också spelat en stor roll i möjliggörandet för 

kvinnor att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap (Eydal & Rostgaard, 2011:162). Med 

kvinnors ingång på arbetsmarknaden såg man i samhället ett behov av barnomsorg. Trots det 

offentliga stödet, t.ex. infördes det första statliga bidraget till barnomsorg redan år 1944, har 

det varit brist på förskoleplatser. 1970 erbjuds endast 7–8 procent av förskolebarnen 

barnomsorgsplats (SOU, 2001:52). 1976 beslutar regeringen att prioritera och expandera 

barnomsorgen i Sverige, genom att utöka antal platser inom daghem, fritidshem och 

familjedaghem. Mellan år 1975 till 1985 ökar antalet inskrivna barn mellan 1–6 år i den 

kommunala barnomsorgen från 17 procent till 52 procent (ibid). Ovanstående åtgärder har på 

olika sätt bidragit till att kvinnor idag förvärvsarbetar i allt större utsträckning, både heltid och 

deltid. 1970–1980 ökade kvinnors deltagande på arbetsmarknaden från 59 till 75 procent och 

2018 har kvinnor i Sverige en sysselsättningsgrad på ca 80 procent (Galte Schermer, 2019). 

Trots att kvinnor har ökat sitt deltagande på arbetsmarknaden tar de fortfarande huvudsakliga 

ansvaret för hemarbete och barnomsorg (SCB, 2018:44–46). Eftersom kvinnor har 

huvudansvaret för hemarbetet samtidigt som de förvärvsarbetar så antas de utföra ett dubbelt 

arbete på många sätt.  
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Trots att män numera tar mer ansvar för hem och barn än tidigare, visar statistik att kvinnor 

lägger betydligt mer tid på det obetalda arbetet, ca sex timmar mer i veckan än män (SCB, 

2018:44). Detta indikerar att samhället och dess individer fortsatt följer de 

könskategoriserande normerna kring ansvarsfördelning och könsstereotypa handlingar. 

Kvinnor tar ut den största delen av föräldrapenningen och stannar hemma med barn. När 

barnen sedan börjar inom förskolan väljer många mammor att jobba deltid (Evertsson, 

2016:60). Så trots de reformer som införts för att främja jämställdhet i hemmet och gällande 

omsorg av barn är vi i Sverige ännu långt ifrån att dela lika på det ansvaret. Det bör dock 

tilläggas att Sverige är ett av de länder som ligger i framkant inom området (Oláh & 

Bernhardt, 2008:1106). 

Den svenska arbetsmarknaden anses könssegregerad både horisontellt, där kvinnor och män 

väljer olika yrken, och vertikalt, där kvinnor och män intar olika positioner i hierarkin (Wahl 

et al, 2011:62). Enligt Försäkringskassan (2018:15) domineras arbetskraften inom vård, 

omsorg och sociala tjänster av kvinnor medan männen dominerar inom bygg och 

transportbranschen. Det är inom dessa yrkeskategorier som flest sjukskrivningar för män och 

kvinnor sker. Dock är risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterad sjukskrivning högre än 

för män. Från 2010 till 2015 ökade stressrelaterade sjukskrivningsfall med 119 procent 

(Försäkringskassan, 2016:2/5). Denna ökning var relativt lika för män och kvinnor, dock står 

kvinnor för en högre andel fall än män. 2017 var ca 30 000 kvinnor och 7000 män sjukskrivna 

för stressrelaterade sjukdomar (SCB, 2018:27). Det höga antalet fall för kvinnor förklaras 

bero på deras ansvar för det obetalda arbetet i kombination med problematiska 

arbetsförhållanden (Försäkringskassan, 2018:18). 

Teori och tidigare forskning 

Teoretisk bakgrund 

I samband med kvinnors ökade deltagande i förvärvsarbete under andra halvan av 1900-talet 

har konstellationerna av fördelning av hemarbete och barnomsorg förändrats. Vem som ska 

utföra hemarbete och ta hand om barn är inte längre lika självskrivet och traditionella 

könsroller har mer och mer ifrågasatts. Detta med anledning av de familjepolitiska reformer 
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som implementerats. Diskussionerna om könsroller och normer som styr hur vi agerar i 

förhållande till det kön vi tillhör pågår ständigt. Trots att kvinnor numera förvärvsarbetar i 

stor utsträckning kan vi konstatera att de fortfarande bär det huvudsakliga ansvaret för hem 

och omsorg av barn (SCB, 2018). Män och kvinnor lever i hög grad fortfarande kvar i de 

gamla rollerna vilket påverkar kvinnors upplevelse av dubbelarbete. Flera olika teorier 

behandlar ojämlikheten i familjeåtaganden samt dess konsekvenser. De viktigaste är Doing 

gender, Genussystemet samt stress och sårbarhetsmodellen. Dessa kan hjälpa oss att bättre 

förstå fenomenet.    

Doing gender 

“Doing gender” är en central teori kring kön och dess olika egenskaper och roller. ”Doing 

gender” syftar till att kön är socialt reproducerade och konstruerade i stor utsträckning (West 

& Zimmerman, 1987:137). Från det tidiga skedet när ett barn föds kategoriserar vi det utifrån 

dess biologiska kön. Men utöver detta blir individen även tilldelade egenskaper baserat på 

könet, egenskaper som inte är kopplade till biologiska faktorer (Evertsson, 2016:55). Detta 

sker redan i tidig ålder och upprepas om och om igen. Det finns normer kopplade till det 

sociala könet och ett antagande om hur beteende och egenskaper utformas i förhållande till 

könet. Baserat på könstillhörighet vill man uppnå det förväntade kvinnliga respektive manliga 

beteendet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2012:22). Kvinnor och män tillskrivs således uppgifter 

som är socialt konstruerade och inte kopplade till kapacitet beroende på om du är man eller 

kvinna.  

West och Zimmerman (1987:125,128) gör uppdelningen ”sex” (kön) som anses vara det 

biologiska könet och ”gender” (genus) som de menar är könet som är konstruerat utifrån 

psykologiska, kulturella och sociala faktorer. Dock spelar de biologiska delarna en roll, 

exempelvis att en kvinna är moder, vilket grundar sig på det biologiska faktum att kvinnor 

föder barn och ammar. Det i sin tur påverkar en rad andra områden, exempelvis övriga sysslor 

i hemmet som utförs av kvinnor samt deras arbetsliv och hur det utformas (West & 

Zimmerman, 1987). Män och kvinnor är delaktiga i att ”göra kön” genom att följa vissa 

tillskrivna egenskaper i sina respektive könsroller. Kvinnor beskrivs utföra detta genom att 

minska sin tid i förvärvsarbete för att hinna hämta barn i förskola medan män står för att grilla 

och se till att bilen fungerar (Evertsson, 2016:56). Det är inte heller enbart vilka uppgifter 

eller sysslor vi tar oss an som är en del att av det konstruerade könet. Även hur vi beter oss i 

sociala situationer speglar hur vi reproducerar och gör kön. Evertsson (2016:56) beskriver hur 
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kvinnor inte ska vara för högljudda och dominanta medan män inte ska vara för tystlåtna. Att 

inte följa dessa normer och sociala regler kan resultera i att någon anses som avvikande och 

inte kan placeras in i en korrekt kategori.  

Genussystemet 

Hirdman (2001:84–87) använder sig av begreppet Genussystem för att beskriva relationen 

mellan man och kvinna. Hon menar att det i samhället finns ett strukturellt tvång vilket vi 

individer tvingas anpassa oss efter. Detta tvång består av förpliktelser, skyldigheter och 

rättigheter mellan könen. Mannen ses som den ”beskyddande”, och är förpliktigad att försörja, 

skydda och ta hand om sin kvinna. Kvinnan i sin tur ses som den ”beroende”, och har en 

skyldighet gentemot mannen att föda barn samt sköta hemmet (ibid). En av de två centrala 

logikerna i Genussystemet är hierarkin. Den syftar till att mannen är normen och med det den 

normala. Därmed skiljer sig kvinnan från normen (Hirdman, u.å.:53). Den andra logiken, 

dikotomin, belyser hur man särskiljer manligt och kvinnligt, dessa bör ej blandas eller 

överskridas. Kvinnor ska med andra ord förhålla sig till det typiska beteendet och utföra de 

uppgifter som tillskrivs hennes kön, mannen likaså. Något mittemellan dessa bör undvikas 

(ibid). Vidare framhäver Genussystemet att det i samhället finns en naturlig rangordning av 

könen där kvinnor är i en underlägsen position. Det är genom isärhållandet av manligt och 

kvinnligt som kvinnans underordning och mannens överordning uppstår. Detta isärhållande 

beskrivs återfinnas på alla nivåer i samhället, i de sysslor som utförs, på de platser man vistas 

på och i de olika egenskaper könen besitter (Hirdman, u.å.:52). Hirdman menar att 

Genussystemet bygger på gemensamma föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt 

och hur var och en ska bete sig. Dessa föreställningar föds vi in i och uppfostras därefter 

(ibid). 

Hirdman (u.å.:54) menar att detta Genussystem styrs av en osynlig överenskommelse 

(Genuskontrakt) som anger förhållandet man och kvinna. Detta kontrakt visar hur könen ska 

vara mot varandra och vilket beteende som förväntas uppvisas mot det motsatta könet (ibid). 

Det finns utrymme för förhandling mellan mannen och kvinnan men kräver även en balans 

mellan de båda könen (Hirdman, u.å.:55). Hirdman (2001:88–91) visar också hur detta 

osynliga system skapar skilda möjligheter och begränsningar för de olika könen. Hirdman 

(u.å.:57) ställer sig frågan hur en förändring av den naturliga ordningen är möjlig. Hon menar 

att det krävs att mannen som norm ifrågasätts och detta sker genom en minskning av 
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isärhållandets logik. Dock finns det biologiska skillnader, kvinnan bär och föder barn, som 

gör det omöjligt för Genussystemet att helt utplånas.  

Stress och sårbarhetsmodellen 

I vilken omfattning man drabbas av stress bygger på olika faktorer enligt stress och 

sårbarhetsmodellen (Broberg, Almqvist, Risholm Mothander & Tjus, 2015). Nivån av 

sårbarhet är grunden för hur en individ upplever och hanterar stress. Människor med hög 

sårbarhet påverkas lättare vid påfrestningar från den yttre miljön och riskerar i högre grad att 

drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom. Motsatsen råder för personer med låg sårbarhet 

eftersom deras stresströskel är betydligt högre. Dessa individer påverkas inte alls i samma 

utsträckning av stressrelaterade faktorer.  

Risken för att utveckla psykisk ohälsa kan bero på vilken grad av biologisk och psykologisk 

sårbarhet en individ besitter (Broberg et al. 2015:142). Den biologiska sårbarheten syftar på 

de anlag vi har att utveckla psykisk ohälsa. Vi föds med genetiska skillnader som till viss del 

ärvs från tidigare generationer. Biologisk sårbarhet kan även vara icke genetisk och beror då 

på den miljöpåverkan vi utsätts för under fosterlivet och uppväxten, det kan exempelvis vara 

att man är prematurfödd eller att mamman varit stressad under graviditeten. Vidare betonar 

Broberg et al. (2015:146) den psykologiska sårbarheten där temperamentet är en förklarande 

faktor för hur en individ förstår och hanterar sin omvärld. Temperamentet i samspel med 

miljön utvecklar personligheten och kan i vissa fall senare i livet leda till psykiska sjukdomar 

(Broberg et al., 2015:149). Det finns olika faktorer som Broberg et al. (2015:151) benämner 

riskstressorer, detta syftar till att det finns saker i omgivningen som anses framkalla stress. 

Hur dessa stressorer tas emot och hanteras samt huruvida man blir stressad beror på nivån av 

sårbarhet individen har. Risken att utveckla psykisk ohälsa ökar om faktorer i omgivningen 

får verka under lång tid (ibid). Vidare finns det likaså olika faktorer som även kan stärka 

motståndskraften och återhämtningsförmågan vid psykisk ohälsa. En hög social kompetens är 

en friskfaktor liksom problemlösningsförmågan och en stark jag-känsla (Broberg et al. 

2015:164–167). 

Kritiska reflektioner 

Doing gender och Genussystemet påminner i mångt om mycket om varandra. Dock fokuserar 

den sistnämnda teorin i större utsträckning på den ”osynliga” överenskommelser mellan 

kvinnor och män kring vem som är skyldig att göra vad och vem som har vilka rättigheter. 

Vidare belyser den ytterligare att kvinnor befinner sig i en underlägsen position med 
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skyldigheter som begränsar henne i stor utsträckning (Hirdman, u.å.:55). Doing gender syftar 

till hur människan reproducerar det inlärda typiskt manliga och kvinnliga beteendet 

generation efter generation. Hur reproduktionen av de två logikerna sker är något som 

Holmberg (1993:193) kritiserar Hirdman för att inte belysa när det gäller teorin om 

genussystemet. Därigenom kan det vara svårt att förändra de traditionella könsrollerna. I båda 

teorierna nämns aspekten av biologiska skillnader mellan könen, dock saknas en djupare 

diskussion. Man bör ta i beaktande de biologiska skillnader män och kvinnor besitter, kvinnor 

föder barn och ammar medan männen i majoritet har en starkare fysik som möjliggör visst 

tungt arbete. Därav kan det hävdas att könsnormer inte enbart är en följd av socialisering utan 

i vissa avseenden vilar på biologiska anlag. Det är således av stort intresse att fördjupa sig i, 

och särskilja vilka egenskaper som tillskrivits de respektive könen baserat på biologi och vad 

som är rent socialt konstruerat. Stress och sårbarhetsmodellen är en potentiell förklaring på 

varför individer reagerar med olika nivåer av stress vid liknande situationer och stressorer. 

Det bör dock belysas att teorin i praktiken saknar metod för hur sårbarhet kan mätas hos 

individer. Något som är av vikt för att tydligt urskilja om det är en hög sårbarhet som ligger 

bakom stressrelaterad sjukdom. 

Tidigare forskning 

Det finns sedan tidigare forskning kring de relevanta områden som tas upp i denna studie: 

fördelning av hemarbete och omsorg av barn, i vilken utsträckning kvinnor och män 

förvärvsarbetar samt stress och vad som orsaker den. Dock finns det i begränsad utsträckning 

studier som undersöker samband mellan de tre delarna. Nedan följer ett avsnitt gällande 

forskningsläget.  

Det har tidigare forskats kring mäns och kvinnors fördelning av hemarbete. En avhandling av 

Carin Holmberg (1993:106–112) visar att par utan barn ofta delar på ”det stora” som städning, 

disk och tvätt, men när det kommer till ”det lilla” osynliga arbetet som att vattna blommor, 

byta sängkläder och plocka undan tar kvinnorna ett större ansvar. Männen däremot ansvarar 

för det arbete som anses tungt som att bära ut soporna och bära matkassar från mataffären. 

Vidare belyser Holmberg (1993:114) att ansvaret ligger på kvinnan att sysslor blir utförda. 

Fördelningen kring hemarbete tenderar dock att förändras i samband med att man får sitt 

första barn.  
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Björnberg och Kollind (2003: 93–100) har studerat hur arbetsfördelningen i hemmet ser ut 

hos par med barn. Studiens resultat belyser tre olika förhållningssätt som paren antar i 

fördelningen av hushållsarbetet. Det kontraktsorienterade paret har en tydlig och strukturerad 

uppdelning av hushållsarbetet. Det finns en överenskommelse om vem som ska göra vad och 

båda vet vilka sysslor som förväntas att de utför. Uppdelningen bygger på rättviseprincipen, 

att båda gör lika mycket, dock är det ofta kvinnorna som driver på för att uppnå rättvis 

uppdelning av hushållsarbetet (Björnberg & Kollind, 2003:94). Det behovsinriktade paret har 

ej gjort en aktiv uppdelning av hushållsarbetet utan det är behovet som styr. Inställningen är 

att man spontant gör det som behöver göras. Det är bådas ansvar att se efter gemensamma 

behov. Båda parterna har förmåga att utföra alla typer av göromål och är således inte bundna 

till könsspecifika sysslor (Björnberg & Kollind, 2003:95). Det könsgrundade paret anser att 

de lever jämställt men har traditionella arbetssysslor uppdelat efter kön, där kvinnan anses 

bättre på att städa, laga mat och tvätta, medan mannen anses bättre på teknik, renovering och 

reparation. Paren kan utföra könsöverskridande sysslor men är då medvetna om att de utför en 

”manlig” respektive ”kvinnlig” syssla. I de förhållanden där uppdelningen följer en 

könsgrundad ordning uttrycker kvinnor mest missnöje över sin situation (Björnberg & 

Kollind, 2003:96). 

Hur man fördelar föräldraledigheten har visats påverka fördelningen av omsorg av barn och 

hemarbete. I en studie av Almqvist och Duvander (2014:24) finner resultaten att män som tar 

ut lång föräldraledighet tar mer ansvar för barnen även resterande år av uppväxten och till viss 

del större ansvar i hushållet, dock är sambandet mellan det sistnämnda inte lika starkt. 

Indikationerna som resultaten pekar på är att par som delar mer lika på föräldraledigheten 

lever i ett mer jämställt förhållande samt att de har reflekterat och diskuterat mer kring hur de 

ska göra för att uppnå det (Almqvist & Duvander, 2014:25). Män som inte tar ut någon längre 

föräldraledighet uppger bland annat som orsak att de behöver ha något att göra och inte vill 

bli rastlösa vilket indikerar att de inte förknippar omsorg av barn som något ansträngande 

eller krävande (Almqvist & Duvander, 2014:23). Män som är hemma tenderar att prioritera att 

vara med barnet framför hushållsarbete. Vidare uppger män som spenderat en längre tid 

hemma med sina barn att barnet tyr sig till båda föräldrarna (Almqvist & Duvander, 2014:25). 

Att leva i en jämställd relation minskar risken för separation och bygger en mer stabil 

situation. Främst högutbildade kvinnor prioriterar att leva i relationer där man delar lika på 

hemarbete och omsorg av barn, de accepterar inte i samma utsträckning att män inte bidrar 

och hjälper till i hemmet (Oláh, 2002). 
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När vi blir stressade ökar stresshormoner och pulsen stiger. Detta är en reaktion vi ärvt av 

våra förfäder. Kroppen ställer in sig på “kamp”- eller “flykt” beteende. En lagom nivå av 

stress är inte skadligt för hälsan, men vid långvarig stress och små möjligheter till 

återhämtning ökar de skadliga effekterna som kan leda till hälsorisker (Frankenhaeuser, 

1993:21–22). Tidigare forskning visar samband mellan hemarbete och stress. Kvinnor 

upplever till större del stress relaterad till hemmets arbetsuppgifter medan männen upplever 

stress relaterad till yrkesarbetet (Hjärt & lungfonden, 2016:14). Det är inte enbart 

förvärvsarbete eller hemarbete var för sig som gör kvinnor stressade utan kraven som de 

upplever av att utföra kombinationen av dessa (Hall, 1989:249). Kvinnor förväntas till stor del 

förvärvsarbeta i hög utsträckning samt bära ansvar för barn, hem och hushåll. Enligt Almqvist 

och Duvander (2014:24) är kvinnor, oavsett fördelning av hemarbetet, familjens organisatör. 

Deras upplevda vardagsstress kan dock variera beroende på olika faktorer. Stress behöver inte 

enbart ha en negativ effekt på människor, tvärtom kan en viss stress i vardagen föra med sig 

positiva effekter om det finns möjlighet till återhämtning (Hjärt & lungfonden, 2016:4).  

Även inflytande över arbetssituationen och möjlighet att påverka eventuell hög 

arbetsbelastning är av betydelse för den upplevda stressen (Hall 1989:730). Frankenhaeuser 

(1993:24) belyser att den mängd inflytande man har över sitt arbete och möjligheterna till att 

påverka sin eventuellt höga arbetsbelastning är avgörande. Detta stöds även av Karaseks och 

Theorells krav-kontroll-modell som påtalar att en balans mellan krav och kontroll i arbetslivet 

är en avgörande aspekt för den psykiska hälsan och stress (Währborg, 2002:70–71). Ju mer 

kontroll man har över sitt arbete samt om man trivs på sin arbetsplats spelar en kritisk roll i 

välmående samt om man drabbas av positiv eller negativ stress (Frankenhaeuser 1993:24).  

Det finns forskning som påvisar att i de fall där män tar ett större ansvar för hemarbetet kan 

även de uppleva stress (Björnberg, 1994:116). Såtillvida är inte den upplevda stressen 

nödvändigtvis könsbunden utan påverkas av den mängd hemarbete som faktiskt utförs. Då 

kvinnor bär huvudansvaret för hushållsarbetet upplever de fortsatt mer stress (Lundberg, 

1990:127). Ytterligare en konsekvens av ansvaret för hemarbete är att kvinnor har ett lägre 

deltagande i samhälleliga och sociala sammanhang. Vidare framhålls det att mängden 

hushållsarbete och mängden deltagande i samhälleliga och sociala sammanhang har ett 

samband med psykisk (o)hälsa (ibid). 

En studie av Frankenhaeuser (1993) belyser kvinnliga och manliga chefers stressnivå. 

Resultatet visar att vid arbetsdagens slut, sjunker manliga chefers blodtryck och puls medan 

kvinnors stressnivå ökar. Detta enligt Frankenhaeuser (1993:64) på grund av att kvinnors 
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obetalda arbete tar vid. Studien visar också att kvinnliga chefer ofta tar med sig arbetet hem 

och har väldigt lite tid för återhämtning (ibid). I likhet med Frankenhaeuser visar även en 

studie av Ulla Björnberg (1994:119) att kvinnor mår sämre än männen vid arbetsdagens slut. 

Kvinnorna uttrycker även att de upplever hemarbetet betungande samt en problematik kring 

att finna en balans mellan familjeliv och arbetsliv. En högre andel kvinnor än män väljer att 

arbeta deltid (SCB, 2018:59), kanske delvis för att minska vardagsstressen. Det förklaras ofta 

bero på att de prioriterar familjen i form av att lämna och hämta barn på förskolan samt ägna 

mycket tid åt hushållsarbete. Att kvinnor inte når upp till samma positioner och löner som 

män grundar sig också i att kvinnor väljer karriärvägar med större flexibilitet. Att ha flexibla 

arbetsvillkor möjliggör för kvinnorna att kunna kombinera förvärvsarbete med hemarbete och 

omsorg av barn (Goldin, 2014:21–25). Möjligheten att styra sina arbetstider, arbeta hemifrån 

samt göra avbrott i karriären underlättar för kvinnors familjebildning och upprätthållande av 

övergripande ansvar för hem och hushåll. Dock visar tidigare forskning att detta begränsar 

karriären och bidrar till minskade valmöjligheter. Vidare resulterar det i att kvinnor har 

minskade förutsättningar för att klättra i karriär och löneutveckling (ibid). 

Flera studier kring kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden visar hur kvinnor slår i 

“glastaket” och diskrimineras på grund av familjebildning (Wahl et al. 2011:154). En chef 

förväntar sig tillgänglighet av sina anställda vilket innebär långa arbetsdagar och fullt fokus 

på enbart arbetet. Kvinnor har ofta andra prioriterade åtaganden kring familjen och försöker 

kombinera dessa med arbetslivet. Detta uppskattas inte av manliga chefer vilket resulterar i att 

de anställer andra män (Wahl et al. 2011:155–156). Wahl et al. (2011:160–161) visar också 

hur jämställdhet i hemmet påverkar stressnivån på arbetet. Kvinnor som stöttas av sina män i 

form av delat ansvar för barn och hushållsarbete upplever mindre stress på arbetet. Män i sin 

tur ses som traditionella familjeförsörjare och kan satsa på karriären om det på hemmaplan 

finns en fru som sköter merparten av hemarbetet (Wahl et al. 2011:175). 
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Metod 

Kvalitativ ansats 

En kvalitativ undersökningsmetodik fokuserar på ord istället för siffror som i en kvantitativ 

metod. Metodiken i vår undersökning utgår från ett induktivt synsätt mellan teori och empiri, 

det vill säga där praktiken ligger som grund för skapandet av teorin (Bryman, 2011:340). 

Fokus ligger på att förstå individers tolkningar av den sociala värld de lever i, med 

utgångspunkt i att sociala sammanhang skapar den sociala verkligheten (ibid). Det finns olika 

tillvägagångssätt för att genomföra en kvalitativ studie. Datainsamling kan bland annat ske 

genom deltagande observationer, fokusgrupper eller som i denna studie, intervjuer. Målet har 

varit att samla information om respondenternas liv över flera år. Då studiens syfte är att fånga 

respondenternas subjektiva upplevelser föll det som ett naturligt val att använda 

intervjumetoden. De alternativa tillvägagångssätten hade varit alltför tidskrävande.  

Med anledning av studiens syfte har en kvalitativ ansats valts. För att få en uppfattning om 

motiven bakom uppdelning av hemarbete och omsorg av barn är det av betydelse att få ta del 

av kvinnors och mäns resonemang på en djupare nivå. Djupintervjuer är även bäst lämpade 

till att fånga upp känslor kring upplevelse av stress och välmående. Tillvägagångssättet 

möjliggör att fånga variationen av resonemang och reflektioner som män och kvinnor har 

kring uppdelning av hemarbete, omsorg av barn samt stress. Att en kvalitativ metod lämpar 

sig bäst för att studera fenomenet förstärks tillika av den moderna tid vi lever i, där 

förutsättningar för att dela jämlikt på ovan nämnda områden är goda. Därför är det av stort 

intresse att få en inblick i uttalade motiveringar till varför fördelningen ej faller jämnt i 

familjer alternativt om fördelningen är jämn, hur det uppkommit.   

Förförståelse och förkunskap 

Som forskare har man en viss förförståelse och uppfattning kring området som undersöks. En 

forskare är precis som andra människor en individ som vuxit upp och formats av omgivning 

och miljö, vilket leder till olika tolkningar och tankesätt om ting som är svåra att undkomma. 

Det är av stor vikt att forskaren fokuserar på det vetenskapliga perspektivet och undviker egna 

värderingar i förhållande till sitt forskningsområde. Det bör dock understrykas att kunskap 
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inom det område som studeras är nödvändig och av betydelse för att forskaren ska förstå 

helheten och inte vara vilse inom området (Aspers, 2011:39). Om forskaren saknar denna 

kunskap riskerar man att gå miste om meningsfull information som är av relevans för 

resultatet (ibid). Det är av stor vikt för forskaren att redovisa sin förförståelse kopplat till 

området som denne ska forska kring (Olsson & Sörensen, 2011:101). 

Gällande området för denna uppsats var vi sedan tidigare insatta i några av områden som 

berörs. Vi har tidigare genomfört två studier som huvudsakligen behandlar fördelning av 

föräldraförsäkringen samt omsorg av barn. I motsats till dessa var förhållandet stress, arbete, 

familj ett förhållandevis nytt område för oss. För att skapa en förkunskap har vi studerat 

tidigare forskning och en mängd litteratur som berör området. Vi har lagt stor vikt vid att inte 

låta våra tidigare resultat vinkla denna uppsats samt förhålla oss objektivt vid insamling av 

data för att inte ställa ledande följdfrågor eller påverka respondenternas svar. 

Urval  

För att på bästa sätt kunna besvara forskningsfrågan i denna studie har ett målinriktat urval 

använts. Det innebär att finna respondenter som uppfyller förutbestämda kriterier (Bryman, 

2011: 434). En form av målinriktat urval är snöbollsurval, där inledningsvis kontakt tas med 

en respondent som uppfyller kriterierna för studien. Denna bidrar sedan med ytterligare 

respondenter (Bryman, 2011:194–196). Inför denna studie togs en första kontakt med en 

föreståndare på en förskola i Örebro. Denne fick ta del av missivbrevet (bilaga 1) där 

kriterierna för att delta i studien presenterades. Denna deltog själv i studien och kunde sedan 

förmedla kontakt med ytterligare respondenter i sin bekantskapskrets, vilka i sin tur 

förmedlade nya kontakter. Detta ledde till att respondenter boende i Stockholm kontaktades.  

Totalt var tre respondenter bosatta i Örebro och fem bosatta i Stockholm.  

Intervjuerna har genomförts på totalt åtta individer, fyra män och fyra kvinnor i åldern 30–45 

år (ej par). Respondenterna har 1–2 barn i ålder 5–10 år och är sammanboende med den andra 

föräldern. Respondenterna som intervjuats är ej par då likartade beskrivningar ur olika 

infallsvinklar riskeras att fås. Dock prioriterades att intervjua båda könen för att fånga män 

och kvinnors upplevelse av sin situation och kunna jämföra dessa. Valet av barnens ålder 

grundar sig i att den sammanhängande föräldraledigheten ska vara avslutad men att barnen 

fortfarande är i behov av vård och omsorg. Detta för att få en tydlig bild av hur män och 

kvinnor kombinerar hemarbete och arbetsliv. För att undvika påverkan på grund av kulturella 
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skillnader har endast respondenter födda och uppvuxna i Sverige deltagit. Utbildningskrav har 

ej ställts, dock har vi samlat in information om högst avslutade utbildning för att eventuellt 

analysera dess betydelse för resultaten. Att ta del av båda könens upplevelser var viktigt för 

att kunna göra jämförelser dem emellan och se om mängden ansvar i hemarbete och omsorg 

av barn lade grund till eller hade samband för nivån av upplevd stress. 

Intervjuguide 

Vid genomförandet har en semistrukturerad intervjuguide använts med motivering att syftet är 

att belysa tydliga områden samtidigt som det är av intresse att fånga upp nya aspekter som 

respondenterna kan tänkas uppge. En semistrukturerad intervju är utformad med tydligt 

angivna frågor men lämnar även utrymme att ställa eventuella följdfrågor (Aspers, 2011:143). 

Eftersom studies undersökningsområden var tydliga strukturerades intervjuguiden till stor del 

utefter dessa. Inledande frågor avsåg bakgrundsinformation som exempelvis ålder, antal barn, 

yrke och utbildning. Detta är något som Dalen (2008:31–32) lyfter som en fördel för att sedan 

gå in på fördjupande frågor. Intervjuguiden tar sedan upp frågor kopplat till våra 

undersökningsområden, arbetsliv, fördelning av hemarbete och omsorg av barn samt stress (se 

bilaga 2). Vidare har det inte ställts frågor kring familjens inkomst och ekonomi, då det inte är 

av relevans för studiens syfte. 

Tillvägagångssätt och analysmetod 

För att besvara studiens frågeställningar tillfrågades kvinnor och män baserat på de relevanta 

kriterier som fanns för att medverka. Första kontakten med respondenten har skett genom 

telefon där en genomgång av studiens syfte presenteras samt de etiska riktlinjerna. Efter 

respondenterna gett sitt samtycke att delta har dessa fått bestämma tid och plats för 

genomförandet av intervjun. Merparten av intervjuerna har genomförts på kvällstid i 

respondenternas hem vilket bidragit till att skapa en lättsam och trygg miljö för 

intervjusammanhanget. Andra familjemedlemmar har ej varit närvarande vid intervjuernas 

genomförande. En av intervjuerna ägde rum under respondentens arbetstid på dennes enskilda 

kontor, tillika där upplevde respondenten en lugn och trygg miljö och intervjun genomfördes 

ostört. Samtliga intervjuer spelades in med samtycke från respondenterna och pågick ca 20–

30 minuter.  
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Uppsatsförfattarna har genomfört fyra intervjuer vardera. Den part som ej medverkat under 

intervjun har ansvarat för transkriberingen för att bli väl bekant med materialet. Således har 

var och en ansvarat för genomförandet av fyra intervjuer och fyra transkriberingar. Då båda 

författarna av denna studie genomfört intervjuer har det varit av stor vikt att förhålla sig till 

intervjumallen och eventuella nödvändiga följdfrågor med anledning av att ha en hög grad av 

kontinuitet. Intervjuerna har kontinuerligt transkriberats efter utförande och materialet har 

sedan analyserats med hjälp av ett kodschema som utformats. Kodschemat har till stor del 

följt strukturen i intervjuguiden för att underlätta analys. Vid analys av vårt empiriska 

material har vi sökt hitta gemensamma teman samt skillnader för att dra samband kopplat till 

tidigare forskning och teorier. Genom den fördjupning i tidigare litteratur som skett innan och 

under insamling av det empiriska materialet var det enkelt att hitta kopplingar vid analys.   

Etiska aspekter 

Som forskare finns det riktlinjer att förhålla sig till för att bedriva god forskning samt värna 

om informanternas etiska rättigheter. Vetenskapsrådet har arbetat fram etiska principer vilka 

forskaren bör förhålla sig till för att informanten inte ska känna sig utsatt eller komma till 

skada. Dessa principer innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innefattar att upplysa respondenten om studiens syfte samt vad denne 

bidrar med genom sitt deltagande. Vidare bör respondenten informeras om att det är frivilligt 

att medverka samt deras rätt att avbryta sitt deltagande om de önskar (Vetenskapsrådet, 

2002:7). För att tillgodose detta krav har respondenterna innan intervjun informerats om 

studiens syfte. Respondenterna har upplysts om att deltagandet är frivilligt och kan när helst 

avbrytas. Då vissa frågor kan upplevas privata och känsliga har respondenterna även delgetts 

sin rätt att avstå svar. I samband med att respondenterna informerats om studiens syfte har de 

även delgetts information om nyttjandekravet vilket innebär att insamlat material om enskilda 

individer endast får användas i forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Samtyckeskravet innebär att erhålla samtycke från respondenterna att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). Då respondenterna i denna studie tillfrågades att medverka har de 

gett sitt muntliga samtycke att delta. Konfidentialitetskravet omfattar individens rätt till 

anonymitet samt skydd av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att uppfylla detta 

krav informerades deltagarna tydligt, innan intervjun påbörjades, att anonymitet respekteras. 

Samtliga intervjuer för denna studie har spelats in med respondenternas samtycke, 
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inspelningarna har dock raderats i samband med transkriberingen för att ytterligare värna om 

respondenternas anonymitet. I transkriberingarna är individerna avidentifierade på ett sådant 

sätt att enskilda ej ska kunna identifieras. Eventuell information som kunnat härledas till 

respondenten har uteslutits alternativt kodats om. Vidare har respondenterna erbjudits ta del 

av den godkända uppsatsen i form av att mottaga den via mejl. Detta har merparten av 

respondenterna tackat ja till. 

Metoddiskussion 

Att genomföra denna studie med kvalitativ ansats beslutades och motiverades av att få en 

djupare förståelse och känslomässiga resonemang kring hur kvinnor och män genomför och 

upplever de olika områden som togs upp vid intervjuerna. Med anledning av det begränsade 

antalet deltagare är vi medvetna om att resultatet ej är generaliserbart men dock en 

uppluckring till att lyfta problematiken i avsaknad av jämställdhet inom familjen och 

konsekvenserna av detta fenomen. Vidare har det diskuterats att en kvantitativ ansats hade 

varit av intresse för att belysa den totala skillnaden som män och kvinnor upplever. Gällande 

det empiriska materialet har alla frågor besvarats, såväl av kvinnorna som männen. Männen 

som intervjuats visar på större osäkerhet att redovisa på detaljerad nivå hur den 

sammanhängande föräldraledigheten fördelats med deras respektive. I motsats har kvinnorna 

som deltagit angivit väldigt detaljrik information kring hur man delat upp den 

sammanhängande föräldraledigheten och specifika sysslor i hemmet. Ahrne och Svensson 

(2015:46) framhäver att det i vissa fall kan uppstå en ojämn maktfördelning mellan 

respondenten och forskaren. Detta skulle kunna vara en bidragande förklaring till männens 

osäkerhet kring intervjusvaren. Att vi som kvinnor ställer frågor kring jämställdhet kan 

möjligtvis få mannen att känna ett behov av att framställa sig själv på ett visst sätt vilket kan 

ha lett till svävande svar i vissa frågor. Dock är männens erfarenhet och den information de 

delgivit ej av mindre betydelse för uppsatsen, då den avser att jämföra deras upplevelser.  

Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas det empiriska materialets resultat. De olika områden som är i 

fokus för studien behandlas och analyseras i förhållande till tidigare forskning och de teorier 
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som redovisats. Resultatet kommer presenteras dels som ett totalt resultat av samtliga 

respondenternas information, dvs båda de intervjuade män och kvinnor och även den 

information de delger oss om sina partner. Vidare kommer materialet särskiljas vid tillfällen 

gällande hur kvinnorna respektive männen upplevt eller beskrivit de olika områdena som 

efterfrågats. Först redovisas fördelning av omsorg om barn följt av fördelning av hemarbete. 

Sedan presenteras ett avsnitt om arbetslivet och därefter ett avsnitt om stress. 

Fördelning av omsorg av barn 

Resultatet av fördelning gällande omsorg av barn och föräldraledighet har delats in i olika 

stycken enligt följande; sammanhängande föräldraledighet, vård av sjukt barn, lämna och 

hämta i förskola/skola samt ansvar för barnens fritidsaktiviteter. Övrig omsorg av barn såsom 

nattning, läxläsning, hygien och packa skolväskan följer sedan i ett stycke.  

Fördelning av den sammanhängande föräldraledigheten 

Fördelningen av den sammanhängande föräldraledigheten varierar bland respondenterna och 

deras respektive. Två av männen uppger att de avstått helt från att ta ut sammanhängande 

föräldraledighet och enbart använt enstaka dagar för att ha längre helger eller förlänga 

semestern tillsammans med familjen. En av de andra två männen beskriver att de delat relativt 

jämt på ledigheten. Den andra beskriver att han själv tagit övervägande del av 

föräldraledigheten, detta enligt respondentens egna preferenser att vara föräldraledig samt att 

dennes partner blev erbjuden ett nytt arbete.  

”Jag ville ju vara hemma, det sa jag innan vi skaffade barn, och sen så blev min fru erbjuden ett nytt 

jobb som hon inte kunde tacka nej till, så det är så det blev.”- Man 3 

Enbart en av kvinnorna uppger att hon tagit samtliga föräldradagar själv medan övriga tre var 

hemma under hela eller största delen av barnets första levnadsår och sedan har pappan tagit 

över, varierat ca 3–7 månader, fram tills barnen börjat förskolan. I de två fall där männen ej 

nyttjat föräldraledighet har det berott på att de haft ett jobb som de ej ansett sig ha möjlighet 

att vara borta från samt i ett fall uppgav mannen att hans respektive ville vara hemma och han 

ej kände behov av att själv ta föräldraledigt.  

“[...] hon fick ta allt eftersom jag är egenföretagare, [...]”. - Man 1  

“Resonemanget var att hon ville vara hemma, och jag kände att, vill du vara hemma så är det helt 

fine med mig.”- Man 2 
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Således varierar paren kraftigt i hur den sammanhängande föräldraledigheten delats upp men 

kvinnorna har tagit en övervägande del i sex av åtta fall. Detta överensstämmer med statistik 

från SCB (2018:46) att kvinnor fortsatt tar ut en majoritet av den sammanhängande 

föräldraledigheten. Genom att kvinnor tar merparten av föräldradagarna följer de den 

naturliga ordningen för vad som är kvinnligt och manligt. Som Hirdmans Genussystem 

(2001:84–87) påtalar följer man här normen att män huvudsakligen står för försörjning medan 

kvinnan följer sitt uppdrag i att föda och ta hand om barnet och paren upprätthåller därigenom 

sina traditionella könsroller. Det överensstämmer även med Doing gender teorin i avseende 

att man reproducerar typiskt manligt och kvinnligt beteende (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2012:22). 

Vård av sjukt barn 

Rörande vård av sjukt barn upplever två av kvinnorna att man delar lika, en kvinna uppger att 

det är mannen som tar övervägande del och slutligen uppger den sista kvinna att det är hon 

som tar den övervägande delen. En av männen uppger att de delar lika medan en uppger att 

han själv tar merparten. Övriga två män hänvisar till att kvinnan tar majoriteten av vård av 

sjukt barn. Här kan en relativt jämn total fördelning urskiljas som inte uppges vara förankrad 

till könsrollerna, i motsats till den sammanhängande föräldraledigheten. Samtliga 

respondenter uppger att bakgrunden till fördelning av vård av sjukt barn är baserad på båda 

parternas förvärvsarbete.  

“Måste jag vara på jobbet så vabbar X [partners namn] liksom, så att det är väldigt beroende på hur 

det ser ut på mitt jobb, det är det som styr lite.”- Kvinna 2  

Den i parrelationen som har bäst förutsättningar att vara borta från jobbet den dagen eller 

kontinuerligt, alternativt har möjlighet att jobba hemifrån tar sig an uppgiften att stanna 

hemma med barnet. Detta resultat stöds således inte av teorin Doing gender som refererar till 

att reproducera kön i form av att utföra typiskt manliga och kvinnliga sysslor (West & 

Zimmerman, 1987). Resonemanget som respondenterna anger här liknar i stor bemärkelse det 

så kallade behovsorienterade paret som går ut på att båda kan utföra könsöverskridande 

sysslor och fördelningen baseras på behov och vad som är nödvändigt att göra för familjens 

framgång (Björnberg & Kollind, 2003:95). 

Lämna och hämta på förskola och skola 

Fördelningen att lämna och hämta barn på förskola/skola faller övervägande på kvinnorna i 

respondenternas parrelationer. Två av kvinnorna uppger att de har det totala ansvaret för att 
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lämna och hämta medan de andra två delar ungefär lika med sina partners. Endast en av 

männen uppger att han och hans partner delar lika medan övriga tre män uppger att kvinnorna 

tar hela ansvaret med enstaka undantag. Samtliga respondenter uppger att de får hjälp av 

närstående antingen kontinuerligt en dag i veckan eller vid behov av främst mor- och 

farföräldrar. Grunden till uppdelningen här uppges av alla bero på anpassning till arbete 

alternativt att kvinnan valt att anpassa sina arbetstider för att ha möjlighet att ta ansvaret.  

“Jag har valt att lägga mina arbetstider så att jag lämnar mina barn kl. 8 [...] och sedan går jag 

senast kl. tre. Men det har också gjort att så fort barnen har somnat har jag tagit upp datorn och 

jobbat hemma [...]”. - Kvinna 1 

“Ja, i och med att hon jobbar 95% så slutar ju hon tidigare på dagarna vilket innebär att hon hämtar 

nästan varenda dag.”- Man 2 

Detta stämmer överens med Goldins (2014:21–25) forskning kring att kvinnor i större 

utsträckning nyttjat flexibla arbetsvillkor för att lämna utrymme att ta hand om barn. Antingen 

förvärvsarbetar de i mindre utsträckning alternativt har flexibla tider och kan ta igen arbete 

vid senare tillfälle, ofta hemifrån under kvällstid eller helger. Innan det första barnet arbetade 

kvinnorna heltid och flexade ej i tid vilket förstärker argumentet att de anpassat sig för att ta 

huvudansvar för barnen (Evertsson, 2016:56). 

Ansvarsfördelning barns fritidsaktiviteter 

Rörande barnens fritidsaktiviteter är detta ett område där männen deltar i stor utsträckning, 

anmärkningsvärt är dock att det ofta är kvinnorna som planerar och ser till att schemat kring 

aktiviteterna går ihop. Tre av fyra kvinnor anger att deras respektive, alltså mannen i 

relationen tar övervägande ansvar kring fritidsaktiviteter, i form av deltagande och 

lämna/hämta. Även tre av de manliga respondenterna menar att de spenderar betydligt mer tid 

runt aktiviteterna än sina partners. Två av de kvinnliga respondenterna uppgav också att 

männen i parrelationen var tränare i barnens lagsporter vilket var en bakomliggande faktor till 

ansvarsfördelningen. I övrigt har ansvaret baserats på vilka möjligheter respektive förälder i 

paren har i förhållande till sitt förvärvsarbete. 

Övrig omsorg av barn 

Resultatet för övrig omsorg av barn visar till stor del på en jämn fördelning mellan män och 

kvinnor. Övrig omsorg avser generellt omhändertagande av barn i form av nattning, hygien, 

läxor, se till så att skolväskan är packad m.m. Samtliga kvinnliga respondenter uppger att de 

delar omsorgen med sina män. Likaså säger tre av de manliga respondenterna att detta 
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ansvarsområde är jämnt fördelat, endast en av dessa medger att kvinnan vid tillfällen tar något 

mer ansvar kring detta. Den fjärde mannen uppger att hans partner, alltså kvinnan tar mycket 

om inte allt ansvar för omsorg av deras gemensamma barn. Trots den jämna fördelningen i 

detta avseende upplever kvinnorna att de alla bär ansvaret för att se till så att saker blir utfört 

och att säga till sina partners att något behöver göras eller inte glömma olika moment och 

tider. Precis som Almqvist och Duvander (2014:24) belyser är kvinnorna familjens 

organisatörer. 

“Jag skulle väl säga att jag är den som planerar och har koll på kalendern. Och sen så blir det att 

jag får ge order [...] ska bli hämtad där och sen måste du köpa det här, sen får du inte glömma det 

här. Så han gör det men jag säger till honom att göra det.”- Kvinna 3 

Fördelning av hemarbete 

Vid fördelning av hemarbete visar resultaten av det empiriska materialet att kvinnor fortsatt 

utför merparten av hushållsarbete i majoriteten av paren, främst relaterat till städning och 

tvätt. Fem av våra totalt åtta respondenter har städhjälp var eller varannan vecka, däremellan 

uppger dessa fem att det är kvinnan i paren som plockar och småstädar betydligt mer. Att det 

är kvinnorna som gör detta i större utsträckning hänvisas av flera respondenter, både män och 

kvinnor, bero på att kvinnorna tidigare blir störda av oreda och smuts i hemmet.  

“[...] jag har nog lite högre smärttröskel för städning så hon är nog en dag snabbare med 

dammsugaren än jag.” - Man 1 

De övriga tre respondenterna, bestående av en kvinna och två män uppger att de delar 

förhållandevis jämt på städning i hemmet, dock är det kvinnan som är initiativtagare i två av 

familjerna. Detta kan relateras till Holmbergs (1993:111) studie som också belyser att det är 

kvinnor som initierar hemarbetet. 

“Jag skulle ju önska att han tog initiativ till att göra saker och inte väntar på att jag säger till.” - 

Kvinna 3 

Att laga mat är en syssla som männen till stor del utför i flertalet av paren. Vidare är tvätten 

ett arbetsområde där kvinnorna tar merparten av ansvaret. Några av de manliga 

respondenterna uppger att de tvättar dock ej i samma utsträckning som kvinnorna. Några 

respondenter nämner att männen i familjen ansvarar för arbete rörande bilen. Detta skulle 

kunna kopplas till Björnberg och Kollinds (2003:96) könsgrundande par där paren anser att de 

lever jämställt men utför traditionella kvinnliga och manliga sysslor.  
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“Han tankar alltid bilen, han tvättar alltid bilen, han städar alltid bilen, han lagar alltid bilen.”- 

Kvinna 2 

Att mannen i familjen tar ansvar för alla uppgifter rörande bilen definieras Evertsson 

(2016:56) som att han ”gör kön”. På frågan hur man har resonerat kring uppdelningen av 

hemarbete svarar flera respondenter att arbetsdelningen fallit sig naturligt. Detta skulle kunna 

härledas till både behovsinriktade paret och könsgrundade paret (Björnberg & Kollind, 

2003:95–96) då det inte framgår tydligt om det är en naturlig fördelning utifrån kön eller 

behov. En av respondenterna beskriver en arbetsdelning utifrån kontraktorienterade paret 

(Björnberg & Kollind, 2003:94) där det finns en överenskommelse om vem som gör vad. 

“Det var nog någon form av deal vi hade.”- Man 4 

Arbetsliv 

Respondenternas svar på frågor angående om de kan släppa arbetet när de går hem samt styra 

över arbetsbelastning varierar i stort och saknar tydliga samband med varandra. Inte heller 

kan någon slutsats dras kopplat till upplevd nivå av stress då det ej går att finna en anknytning 

mellan vilka som är stressade, möjlighet att styra arbetsbelastning och släppa arbete under sin 

fritid. Här finner resultaten ingen koppling till krav-kontrollmodellen som belyser att kontroll 

i arbete är avgörande för upplevd stressnivå. Vidare uppgav respondenterna att det var 

kvinnorna som i betydligt större utsträckning nyttjade sina möjligheter till flexibla arbetstider, 

arbetade hemifrån samt gått ner i arbetstid. I dessa familjer var det främst kvinnorna som 

lämnade och hämtade barnen vilket förklaras vara orsaken till att de anpassar sina arbetstider. 

Några av de manliga respondenterna uppgav att de hade möjlighet till flexibilitet men att de 

sällan utnyttjar den.  

“Ja alltså just tidsmässigt kan jag säkert flexa en timme om dagen, beroende på om jag är på 

kontoret eller ute. Sedan kan jag arbeta hemifrån, någon gång i veckan.”- Man 2 

Vid frågan om detta var något respondenten nyttjar var svaret “Nej” 

Som Goldin (2014:21–25) belyser är det vanligare att kvinnor väljer flexibla arbetsvillkor 

trots att det kan påverka deras karriärmöjligheter negativt i form av att gå miste om 

befordringar och att de riskerar att missgynnas i arbetslivet. Utöver att undersöka i vilken 

utsträckning respondenterna och deras respektive förvärvsarbetar samt hur de omfattas av 

flexibla arbetsvillkor och nyttjar dessa, har vi ej kunnat fånga upp någon uttalad negativ 

konsekvens hos våra kvinnliga deltagare i form av lön eller framgång i arbetslivet.  
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Utbildningsnivå har ej varit i fokus för studien och dess resultat. Dock har denna information 

efterfrågats vid insamling av det empiriska resultatet. Respondenterna har fått uppge sin samt 

sin partners högsta avslutade utbildning. Enligt Oláh (2002) prioriterar högutbildade kvinnor i 

högre utsträckning en jämställd fördelning av hemarbete och omsorg av barn. Respondenterna 

i denna studie uppger att tre kvinnor i paren är högutbildade, dock är det dessa tre par som 

upplevs minst jämställda i det obetalda arbetet, i det insamlade materialet. Denna studie är för 

liten för att generalisera och kan således inget tillföra angående resultatet i Oláhs studie. 

Stress 

Nivån av stress som respondenterna upplever skiljer sig markant mellan de män och kvinnor 

som deltagit i studien. Samtliga kvinnor uppgav att de känner sig stressade ofta eller 

vardagligen. De uppgav att det är en kombination av förvärvsarbetet och hemarbete som 

orsaker detta och att de har flera områden att täcka och ska hinna göra “allt”.  

“A men det kan vara när det är så här mycket asså hela tiden när man liksom inte hinner andas 

någon gång asså, det är mycket på jobbet, det är mycket med barnen asså det är mycket liksom så 

här på alla fronter, [...]”. -Kvinna 2 

“Ja men just det här att man ska hinna… eh…a men hinna med precis allting, man ska komma iväg 

på morgonen, lämna in i tid till frukost, åka till jobb, hinna hem, [...]”. - Kvinna 4 

Enbart en av männen hade en hög nivå av upplevd stress, som denne själv relaterar främst till 

arbetet. Det bör dock tilläggas att mannen uppgett att han och hans partner delade lika eller till 

och med att han tog mer ansvar för hemarbetet. Således kan detta tolkas som att han utför 

dubbelarbete, något som ofta refereras till kvinnor.  

“Jag har varit det. Jag var liksom på väg in i väggen, väldigt, väldigt, väldigt nära. Eh… men då var 

det också väldigt mycket arbetsrelaterat… tror jag. Och sen givetvis ungarna också, det bråkas och 

kivas och liksom så.”- Man 4 

Detta i likhet med tidigare forskning där män upplever stress när de utför mer hushållsarbete 

och tar mer ansvar, det vill säga när de närmar sig utföra den mängden hushållsarbete som 

kvinnor gör på vardaglig basis (Björnberg, 1994:116). De övriga tre männen menade att de 

nästintill aldrig kände stress och om det förekom i enskilda situationer var det kopplat till 

deras förvärvsarbete. Således visar resultatet på vissa gemensamma faktorer som 

Frankenhaeusers (1993) studie lyfter, om skillnad i män och kvinnors puls i relation till tid på 

arbetet och det obetalda arbetet.  
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Vikten av utrymme för återhämtning poängteras då detta kan motverka stressrelaterad ohälsa 

(Hjärt & lungfonden, 2016:4). Vid frågor kring återhämtning och enskilda aktiviteter gav 

respondenterna en stor spridning av svar. En kvinnlig och en manlig respondent uppger att de 

inte har någon egentid utanför hushållet. Resterande respondenter uppger att de har egentid i 

form av träning och träffa vänner. Rörande återhämtning beskriver två av de kvinnliga 

respondenterna att de arbetar i trädgården för att återhämta sig. En manlig och en kvinnlig 

respondent återhämtar sig genom att umgås med familjen. Vidare beskriver en man att hans 

återhämtning består av lång semester, indirekt kan då tolkas att även denne återhämtar sig 

genom att umgås med familjen. I motsats nämner en annan manlig respondent att denne trivs 

på arbetet och upplever att det ger mer energi än det tar. 

“Och sen tycker jag att mitt arbete är väldigt kul så att även om jag kan vara trött för att jag har haft 

mycket att göra så har ofta dagen gett mig energi, just för att jag trivs med mitt arbete.”- Man 3 

Det finns väldigt lite tid över till egentid och återhämtning när man kombinerar förvärvsarbete 

och hemarbete (Frankenhaeuser, 1993:131). Frankenhaeuser belyser främst kvinnors 

situation, dock framkommer inga större skillnader överlag mellan kvinnors och mäns egentid 

och återhämtning i denna studie. Det varierar i familjerna kring huruvida det är män eller 

kvinnor som utför mest enskilda aktiviteter och om de har tillräckligt med tid för 

återhämtning.  

Med anledning av att resultaten inte visade på samband mellan stress och inflytande i arbete 

och huruvida det går att släppa arbetet vid hemgång, pekar resultaten från denna studie att 

kombinationen av obetalt arbete och förvärvsarbete utgör en triggande faktor till att uppleva 

stress. Detta med anledning av att samtliga kvinnor uppgav att de känner stress och bevisligen 

fortsatt tar stort ansvar i hemarbete, dock med en viss avlastning från sina respektive. Detta 

förstärks av att den manliga respondent som upplever hög stress tog ett uttryckligen stort 

ansvar i hemmet och för barnen. Det rent empiriska resultatet stödjer således att det är 

kombinationen av förvärvsarbete och det obetalda arbetet som leder till en stressad vardag. 

Dock kan vi inte uttala att det är den enda orsaken till stress. Stress-och sårbarhetsmodellen 

skulle här argumentera för att de fem respondenter som upplever stress kan vara exempel på 

individer med hög sårbarhet. Detta innebär att dessa individer påverkas mer av s.k. stressorer 

och kan förklara att de upplever mer stress än de andra respondenterna (Broberg et al. 

2015:142). Då det ej finns ett tydligt vetenskapligt sätt att mäta sårbarheten hos människor, 

inkluderat våra respondenter kan vi inte med säkerhet urskilja den definitiva orsaken. 
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Diskussion 

Studiens syfte att undersöka hur fördelning av obetalt arbete ser ut samt dess påverkan på 

arbetsliv och stress i dagens Sverige, har i stora drag uppnåtts som resultatavsnittet ovan visar. 

Vilka slutsatser man kan dra baserat på materialet, samt alternativa förklaringar belyses här. 

Det öppnas även upp tolkningar samt samtal för vad som vidare skulle vara intressant att 

undersöka.  

Fördelningen av obetalt hemarbete och omsorg av barn har förändrats genom åren, männen 

tar i helhet ett betydligt större ansvar för detta idag. Hur individuella familjer har delat upp 

sysslorna varierar emellertid mycket. Det finns familjer som mer och mer suddar ut de 

traditionella könsrollerna och fördelar arbetet och de tidigare typiskt kvinnliga sysslorna lika. 

I motsats så finns det familjer som fortsätter reproducera kön genom att mannen ansvarar för 

försörjning medan kvinnan prioriterar skötsel av hem och barn. Här sätts kvinnor i en slags 

beroendeställning och får sämre ekonomiska förutsättningar på ett individuellt plan. Som 

angivits av respondenterna för denna studie finns det liknande upplägg som drar åt de olika 

hållen. Resonemangen varierar men uppges inte bero på ekonomi utan främst vilket arbete 

föräldern har samt preferenser kring att vilja stanna hemma med barnen. Två respondenter 

nämner att kvinnan själv tagit ut hela den sammanhängande föräldraledighet med anledning 

av att männen i dessa familjer är egenföretagare. En intressant vinkel baserat på detta 

argument är hur kvinnliga egenföretagare löser detta dilemma när man blir förälder. Avstår de 

precis som manliga egenföretagare helt från föräldraledighet eller hittar de en kompromiss 

och alternativ lösning? Tyvärr var ingen av kvinnorna i intervjumaterialet egenföretagare, så 

vi kan bara spekulera kring detta. Eventuellt hänger preferens i många fall ihop med i vilken 

utsträckning man söker efter lösningar att vara borta från arbetet. Om individer, män som 

kvinnor verkligen vill och prioriterar att vara hemma tillsammans med sitt barn, går det oftast 

att hitta en möjlig lösning.  

En aspekt från samtliga kvinnliga deltagare i denna studie är att de allesammans lyfter sin 

känsla kring ansvarsrollen för familj och hem. Gällande allt som rör barnets eventuella läxor, 

packa skolväskan till att föra kalender över familjens aktiviteter. Även gällande 

hushållssysslor såsom städning delar några av paren lika men det är kvinnans som tar 

initiativet. Detta bidrar således med stor sannolikhet att männen slappnar av i hemmet och 

känner trygghet i att deras respektive påminner om när saker behöver bli gjorda. Att kvinnor 
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upplever sig inneha huvudansvaret för att allt blir gjort sätter en ökad press på dem. Därav kan 

detta vara en förklaringsfaktor till att de upplever en högre nivå av stress även i familjer där 

man delar relativt jämt på det obetalda arbetet. 

De teorier som använts i avseende att förklara typiskt manligt och kvinnligt beteende, Doing 

gender och Genussystemet, förekommer i stor utsträckning även i dagens samhälle. 

Människor reproducerar kvinnliga och manliga beteenden och har en slags överenskommelse 

kring vem som är ytterst ansvarig för olika områden. Däremot bör det inte negligeras att 

förändring skett och det är idag inte lika tabubelagt att utföra könsöverskridande sysslor eller 

frångå normen. Då man frångår normen kan dock åsikter från omgivningen vara av variation, 

både positiva och negativa åsikter. Baserat på statistik gällande kvinnors deltagande i 

förvärvsarbete och mäns uttag av föräldradagar har främst införandet av olika reformer 

bidragit till förändring. Det är efter instiftandet av dessa reformer som de mest markanta 

ökningarna av exempelvis mäns uttag av föräldradagar har skett. Således indikeras att 

ändringar i lagstiftningen är bidragande faktorer mot ett mer jämställt samhälle. Införandet av 

fler öronmärkta föräldradagar är ett omdebatterat ämne med många starka åsikter, främst att 

det ska vara upp till varje individuell familj att avgöra vad som är bäst för dem. Dock kan man 

diskutera om individerna som för detta resonemang ej har ett intresse i att fördela jämnt samt 

främja jämställdheten i samhället.  

I likhet med tidigare forskning, visar de empiriska resultaten från denna studie att kvinnor 

dominerar i att nyttja flexibla arbetsvillkor. Även i familjer där det delas relativt lika på 

hemarbete, omsorg av barn samt den sammanhängande föräldraledighet är detta synligt. Detta 

indikerar, om såväl i liten utsträckning och omedvetet, att det är männens inkomst och arbete 

som prioriteras. Likaså tilldelas kvinnor i slutändan ansvaret för hur barnen ska få kortare 

dagar på förskola/skola eller helt enkelt hur vardagen ska gå ihop. Många av respondenterna i 

denna studie uppger att fördelning av det obetalda arbetet har fallit sig naturligt. Är det då 

förvärvsarbete som är avgörande eller beror det på reproduktion av könsroller? En av de 

medverkande respondenterna kan tolkas bekräfta den traditionella könsrollsfördelningen.  

Denne uppgav att han hade möjlighet till flexibilitet men avstod detta då kvinnan i familjen 

gått ner i arbetstid och därmed tog ansvar för att hämta deras gemensamma barn.  

Det empiriska resultatet visar tydligt att kvinnor upplever mer stress än män. Trots att det går 

att urskilja kopplingar mellan stressen och mängden hemarbete är det svårt att avgöra om 

detta är den ensamt avgörande orsaken. Här är det värt att lyfta aspekten att biologiska 

faktorer faktiskt kan tänkas påverka. Utan att försumma kvinnors högre belastning av 
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dubbelarbete, kan det även bero på att kvinnor har anlag att drabbas av stress. Som stress och 

sårbarhetsmodellen hävdar är det människor med hög sårbarhet som löper högre risk att 

påverkas att stressorer. Kan exempelvis en bidragande förklaring till det höga antalet 

stressrelaterade sjukskrivningar bland kvinnor bero på att de har en högre biologisk sårbarhet? 

Även då modellen inte påvisar genetiska skillnader mellan män och kvinnor, kan de kanske 

ändå inte uteslutas. Det som argumenteras emot ovanstående, baserat på det empiriska 

materialet, är att den man som upplevde en hög stressnivå även hade mycket ansvar i det 

obetalda arbetet. Med detta som bakgrund skulle det vara av intresse att undersöka huruvida 

män som tar huvudansvar i hemmet samt förvärvsarbetar upplever högre nivå av stress på 

samma sätt som kvinnor. En sådan undersökning med kvantitativ ansats skulle kunna främja 

att tydligt urskilja om det finns korrelation mellan det biologiska könet, huvudansvar för det 

obetalda arbetet och hög stress, eller om det beror på slumpen.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Vi är två sociologistudenter på Stockholm Universitet som läser vår sista termin och ska nu 

skriva kandidatuppsats. Vi ska genomföra en studie där vi undersöker eventuellt samband 

mellan hemarbete, arbetsliv och stress. I studien fokuserar vi på fördelningen av hemarbete 

och omsorg av barn samt hur den påverkar kvinnor och män i relation till vardagsstress och 

arbetsliv. Vi söker nu respondenter som är villiga att ställa upp i en kortare intervju om detta.  

Som respondent är du helt anonym och informationen kommer behandlas konfidentiellt. 

Ingen obehörig kommer att få ta del av informationen. Att delta är frivilligt och du har som 

deltagare rätt att när som helst under intervjuns gång avbryta deltagandet alternativt avböja att 

svara på specifika frågor. En intervju beräknas ta ca 30 minuter och kommer ske i en ostörd 

miljö, vid en tid och på en plats som passar för dig. Vi söker mammor och pappor som:  

 

 Är mellan 30–45 år gammal  

 Född och/eller uppvuxen i Sverige 

 Har 1–2 barn i åldern 5–10 år 

 Lever tillsammans med barnets/barnens andra förälder 

 Endast har gemensamma barn  

 Förvärvsarbetar heltid/deltid 

 

Studien är ett examensarbete i sociologi på Stockholms Universitet och ansvariga för studien 

är Irene Udden och Madeleine Nordström med handledare Livia Oláh, Sociologiska 

institutionen, SU. 

Vill du delta eller har några frågor kring studien kontakta Irene eller Madeleine.  

 

Madeleine Nordström, 0730–724523     

madeleine.nordstrom@live.se 

 

Irene Uddèn, 0737-333969 

irene.udden@live.se 
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Bilaga 2 

Intervjumall  

Hur gammal är du? Och din partner?  

Hur många barn har ni och hur gamla är de?  

Vad är din högst avslutade utbildning? Och din partners utbildning?  

Uppdelning av förvärvsarbete:  

Vad arbetar du och din partner med?  Titel och befattning 

Berätta kortfattat hur ditt yrkesliv sett ut de senaste åren? Bytt tjänst, befordran, utbildning?  

I vilken utsträckning förvärvsarbetar du och din partner? Heltid/deltid 

Hur har ni resonerat kring denna uppdelning? 

Har du flexibla arbetsvillkor? Hur ser det ut för din partner? Dvs, möjlighet att jobba 

hemifrån, gå tidigt, komma senare, jobbar ni obekväma tider, helger/kvällar?  

Kan du släppa arbetet när du går hem? 

Har du inflytande över ditt arbete och möjligheterna att påverka eventuellt hög 

arbetsbelastning? 

Förvärvsarbetade du och din partner i samma utsträckning som innan ni fick ert första barn? 

Uppdelning av hemarbete och barnomsorg: (obetalt arbete) 

Hur ser uppdelningen av hemarbete ut för er? Exempelvis tvätta, diska, laga mat, städa 

Hur har ni resonerat kring denna uppdelning? 

Berätta om hur ni delade upp den sammanhängande föräldraledigheten?  

Berätta hur ni fördelar vård av sjukt barn?  

Berätta hur ni delar upp lämning och hämtning av barn?  

Hur ser uppdelningen av omsorg rörande barnet/barnen ut? Nattar, badar, packar väska, gör 

läxor, föräldramöten?  

Hur ser uppdelningen av barnens fritidsaktiviteter ut? 
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Vad är bakgrunden till att fördelningen av ovanstående faktorer är uppdelade på detta sätt? 

Hur har ni resonerat?  

Är ni båda tillfredsställda med denna uppdelning eller skulle ni önska förändra något? 

Har fördelningen förändrats genom åren?  

Finns stöd och hjälp av andra aktörer? 

Vardagsstress 

Känner du dig stressad i din vardag? Om ja, hur yttrar det sig och upplever du att det påverkar 

din prestation på jobbet, i relation till partner och/eller barn? Om nej, vad tror du det beror på?  

I vilka situationer känner du dig mest stressad? 

Upplever du att din partner verkar stressad i sin vardag? 

I vilken utsträckning har du egentid och/eller enskilda aktiviteter? Vad och hur ofta?  

I vilken utsträckning har din partner egentid och/eller enskilda aktiviteter? Vad och hur ofta?  

Vad gör du för att vila upp dig och samla energi? Har du möjlighet till den mängd 

återhämtning som du upplever behov av?  

Skulle du förändra din vardag om du kunde? Om ja, hur? 

 

 

 

 


