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Sammanfattning 
Detta är en sociologisk studie som med hjälp av kvalitativa intervjuer har undersökt 

hur föräldrar upplever övergången från par till föräldrar, samt hur föräldraskapet 

inverkar på jämställdhet. 
 

Att bli förälder är något många i vårt samhälle upplever. Denna övergång är fylld av 

emotioner, krav och förväntningar. I det svenska samhället har jämställdhet länge 

varit en högaktuell fråga. Lagar har konstituerats, belöningar har skapats för den som 

förmått vara jämställd i den bemärkelsen att de delat lika på föräldraledighetsdagarna. 

Att få barn och skapa en familj är ofta förknippat med kärlek och gemenskap, men 

sällan synonymt med att känna sig ledig. Snarare är det förknippat med oro, stress, 

ansvar över såväl barn som att sköta om hemmet. Hemmet kräver omsorg och arbete, 

men vem som ska utföra arbetet har blivit en fråga att diskutera både i politiken och i 

familjens vardag. Jämställdhet borde innebära lika ansvar och delaktighet i 

barnomsorg och hushållsarbete för båda föräldrar.  

 

Denna studie visar hur övergången från par till föräldrar ökar känslan av trygghet och 

gemenskap hos individerna, men också att övergången är liktydig med stress och 

förväntningar om jämställdhet. Studien visar även att dessa föräldrars syn på 

jämställdhet är förknippat med arbetsdelning och omsorg främst kring barnet. Då 

arbetsdelning och jämställdhet kring hushållsarbetet och i parrelationen verkar 

bortprioriteras, kan fädernas engagemang i barnen skapa en skenbar jämställdhet. I 

vår studie ser vi en anpassning som är gynnsam för männens relation till sina barn, 

men ogynnsam för kvinnors rättighet till lika möjligheter och samma värde. 
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Abstract  
 

This is a sociological study using qualitative interviews examining how parents 

experience the transition from couple to parenthood, and how parenthood affects 

equality. 

 

Becoming a parent is something many in our society experience during their lifetime. 

This transition is full of emotions, needs and expectations. In Swedish society, gender 

equality has long been a highly topical issue. Legislation has been constituted, and 

rewards have been created for those who manage to be equal in the sense that they 

share equally on parental leave days. To have children and create a family is often 

associated with love and fellowship, but rarely synonymous with feelings of freedom. 

Rather, it is associated with anxiety, stress and responsibility over children, as well as 

taking care of the home. The household requires care and work, but who of the 

parents that will carry out the work has become an issue to discuss, both in politics 

and in the family's everyday life. Gender equality should mean equal responsibility 

and involvement in childcare and household work for both parents.  

 

This study shows how the transition from couple to parents increases the sense of a 

stronger connection between the family members, but also that the transition is 

synonymous with stress and expectations of equality. This study also shows that the 

parents' views on gender equality are associated with the division of labor and care 

primarily concerning the child. As the division of labor and gender equality 

concerning the household work and in the couple’s relationship lack priority, the 

father’s involvement in the children create an apparent equality. In our study we see 

an adaptation favorable to men's relationship with their children, but unfavorable for 

women's rights to equal opportunities and equal value. 

 

Keywords: parents, division of labor, housework, gender, power 
 

 



	

Förord 
 
Vi vill här ta tillfället i akt och tacka våra familjer och vänner som varit viktiga 

stöttepelare och hjälpsamma kritiker i vårt uppsatsarbete. Vi är också tacksamma för 

att våra barn varit mer friska än vanligt (dock med vattkoppor som undantag) under 

denna arbetsperiod. Utan friska barn och en fungerande barnomsorg hade inte detta 

varit genomförbart. Vi vill tacka våra informanter som ville och vågade ställa upp på 

en intervju om den privata sfären, ni gav oss mycket och bra empiri. Vi vill också ge 

ett stort tack till vår handledare Gunilla Lönnbring som tålmodigt väntat på vårt 

arbete, samt ledsagat och stöttat oss genom processen. Utan dina kunskaper och 

glädjespridande så hade vi inte kunnat ro i land detta arbete. Vi tackar även alla vi 

glömt och inte nämnt så att ingen känner sig bortglömd. 

Tack till er alla! 

 

Tobias Högberg & Sara Ulveseth 
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1. Inledning 
Jämställdhetsfrågor är alltid aktuella, och även om mycket har hänt sedan 

jämställdhetskampen på 1970-talet, finns det fortfarande ojämlikheter mellan könen. I 

Sverige försörjer både män och kvinnor familjen, och 2013 var 77 % av kvinnorna 

sysselsatta jämfört med 82 % av männen (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). Även 

om båda män och kvinnor har hög grad av sysselsättning, har kvinnor fortfarande 

sämre löner än män, och om man ser till hela arbetsmarknaden tjänar kvinnor i 

genomsnitt 86 % av mäns löner (SCB, 2014). En stor andel av både kvinnor och män 

jobbar deltid när barnet är under två år, allteftersom barnen blir äldre är det 

framförallt kvinnor som går ned till deltidsarbete (SCB, 2014). I Sverige har familjen 

och hemmet blivit ett politiskt projekt för att skapa ett välfärdssamhälle, där 

jämställdhet värderas högt och är eftersträvansvärt (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, 

s. 27). Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) framhåller dock att medias bilder av kön och 

föräldraskap inte lever upp till detta jämställdhetsideal. Nya och gamla bilder av 

manligt och kvinnligt blandas, men det är oftast männen som framställs som hjältar i 

filmer och berättelser, medan kvinnan utgör en känslomässig bakgrund som männen 

avbildar sig i (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s. 55). 

Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) påpekar att familjen är central i livsplanen för båda 

könen, med barnen som den centrala punkten, och utöver barnen finns det i stort inte 

andra drömmar eller framtidsmål. Kvinnorna tar merparten av ansvaret för den direkta 

omsorgen av människorna i familjen och sköter om hemmet, medan männen tar 

huvudansvaret för det praktiska arbetet med hus, maskiner och transportmedel samt 

trädgårdsarbete. Uppdelningen blir mer könsspecifik ju flera barn som kommer 

(Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s. 114-120). I boken Våra barn och andras ungar 

diskuterar Liljeström (1976) maktförhållanden i hemmet. Hon beskriver även det 

komplexa i idén om det jämställda föräldraskapet, där kvinnor intar en dominant 

ställning i föräldraskapet som ger dem makt i hemmet (Liljeström, 1976, s. 45-46). 

Detta motsägs av Bekkengen (2002) som menar att det är en illusion att hemmet är 

kvinnornas arena. Snarare är det så att ansvaret och sysslorna överlåts från männen till 

kvinnor då de hellre vill undandra sig dessa praktiker. Genom detta överlåtande kan 
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det upplevas som att kvinnan har makt och gör hemmet till sin arena (Bekkengen, 

2002, s. 104).  

Collins (2008) förklarar hur hemmet har kommit att bli en symbol som skapar en 

känsla av tillhörighet, men det kan också vara en plats för konflikter. I det moderna 

hemmet fungerar familjen som en ekonomisk enhet och ett företag som kräver ett 

idogt arbete med planering, samarbete och engagemang (Collins, 2008, s. 143). 

Annan forskning visar även på att det ställs allt högre krav på det moderna 

föräldraskapet.  Föräldrarna ska välja värden i sin uppfostran, skolor, aktiviteter för 

sig själva och barnen samt ta ansvar och fördela arbetet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 

1997, s. 122; Dencik, 2011, s. 46-47). Hochschild (1989) har studerat amerikanska 

familjer över tid. Hennes studie visar att makarna var inställda på att dela 

hushållsarbetet lika, något som fungerade innan barnen kom. Allt efter som barnen 

föds, blir däremot mer och mer av arbetsbördan i hemmet kvinnans ansvar, något som 

leder till gräl och förhandlingar, där kvinnan till slut kommer till korta och 

underordnar sig (Hochschild refererad i Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s. 104). 

Ovanstående forskning tyder på att föräldraskapet medför negativa konsekvenser för 

konfliktnivån och jämställdheten i parrelationen. Historiskt sätt har också andelen 

föräldrar som går isär ökat under den senare del av 1900-talet, och speciellt efter 

1974, då en lagändring gjorde det lättare att skiljas (SCB, 2013). Varje år är knappt 50 

000 barn i Sverige med om att deras biologiska eller adoptivföräldrar separerar, något 

som motsvarar att ungefär en tredjedel av alla barn under 17 år har upplevt att 

föräldrarna separerat (SCB, 2013). Föräldrar som går isär drabbar barnen, och även 

andra närstående familjemedlemmar på ett emotionellt plan om det blir konflikter. 

Separationer får också ekonomiska konsekvenser för de involverade och för 

välfärdsstaten i form av ökade utgifter som ekonomiskt stöd till ensamstående 

föräldrar. Problematiken med föräldrar som går isär är därmed aktuell både på 

samhälls- och individnivå. Vi tycker därför det är intressant att undersöka hur 

parrelationen ändras i föräldraskapet, för att försöka förstå vilka utmaningar 

föräldraskapet innebär. Personligen så har vi ett intresse i ämnet, då vi båda är 

föräldrar och intresserade av att förstå livsövergången och jämställdhetsaspekten i ett 

större perspektiv. 
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1.1. Problemformulering 
Vi kan konstatera att både politiker och forskare varit upptagna av jämställdhetsfrågor 

de senaste 50 åren. Vi vill i vår studie problematisera en aspekt av jämställdhet och 

ställa oss frågan hur svenska par ser på jämställdhet, vad som förändras i relationen 

när barnen föds och vad som är positivt och negativt med föräldraskapet.  

1.2. Syfte 
Studiens syfte är att skapa förståelse för hur föräldrar upplever övergången från par 

till föräldrar, samt hur jämställdhet upplevs hos småbarnsföräldrar.  Metoden vi 

använt är djupgående kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkman (2013) är den 

kvalitativa forskningsintervjun inriktad på att förstå undersökningspersonens 

perspektiv, och utveckla förståelse ur deras erfarenheter, med mål att skapa kunskap 

om området (Kvale & Brinkman, 2013, s. 17-18). Vi anser därför djupgående 

intervjuer som en bra metod för att besvara vårt förståelsesinriktade syfte. 

1.3. Frågeställningar 
1. Hur upplevs livsövergången från par till föräldrar? 

2. Hur ser paren på jämställdhet bland småbarnsföräldrar? 

3. Hur ser arbets- och ansvarsfördelningen ut i hemmet? 

4. Hur jämställda är paren i praktiken? 

1.4. Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att göra vissa avgränsningar. Vi har valt att undersöka 

parrelationer som består av män och kvinnor, då samkönade par sannolikt hade 

medfört en mer komplex information, något som blivit för omfattande för vår 

undersökning. Vi har också valt föräldrar i åldersgruppen 25-40 år, för att undvika 

tonårsgraviditeter eller föräldraskap sent i livet, då vi anser att detta kan föra med sig 

en annan problematik. Vi tror att både tonårsgraviditeter och graviditeter sent i livet 

även kan medföra större reaktioner från omgivningen, något som tar fokus bort från 

parrelationen och den egna upplevelsen av livsövergången.	Vi har valt att intervjua 

föräldrar i Karlstad av praktiska skäl, detta innebär att svaren i större grad reflekterar 

urbana miljöer. Paren har ett eller flera barn som är mellan 6 månader och tio år.	
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2. Bakgrund 
2.1. Barnafödande i Sverige 

Enligt SCB (2011b) har barnafödandet i Sverige varierat mycket genom tiderna. 

Historiskt sett är det liten skillnad när det gäller andelen som föder ett första barn. 

Däremot har det varierat hur många barn som föds. Senare generationer föder också 

sina barn allt senare i livet, och personer med lång utbildning får i genomsnitt barn 

senare än personer med kort utbildning. Slutgiltigt antal barn för kvinnor och män 

med olika utbildningsnivåer skiljer sig dock inte särskilt mycket åt (SCB, 2011b). Det 

är något fler som får två barn nu jämfört med tidigare, men det är få som får ett tredje 

eller fjärde barn. Dock finns det vissa tendenser till att flera kvinnor väljer få ett tredje 

barn i hög ålder (SCB, 2011b; 2011c). I Sverige blir mer än 80 % av befolkningen 

föräldrar någon gång under sin levnadstid (SCB, 2011a). Merparten av befolkningen 

upplever alltså att bli föräldrar. Övergången från par till föräldrar är därmed aktuellt 

för en stor del av befolkningen.   

2.2. Jämställdhet i Sverige 

Jämställdhetspolitiken började utvecklas på 1960-talet i Sverige, och det var också på 

1960-talet som kön började diskuteras utifrån socialt inlärda normer och 

förväntningar (Jämställdhetsombudsmannen [JämO], 2016). På 1970-talet 

genomfördes ett antal jämställdhetsreformer, och gifta kvinnor beskattades för första 

gång som egna individer, något som bidrog till att det blev mer fördelaktigt att arbeta. 

Barnomsorgen utökades, och moderskapspenningen gjordes om till 

föräldraförsäkringen (JämO, 2016). På 1980-talet lanserades brytprojekt med mål att 

bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Det upprättades också en egen 

myndighet, Jämställdhetsombudsmannen, som hade som uppgift att övervaka att 

jämställdhetslagen följdes. Jämställdhetslagen förbjöd könsdiskriminering i 

arbetslivet.  På 1980-talet utvecklades också kvinno- och jämställdhetsforskning, nu 

kallad genus-forskning, på universiteten i Sverige (JämO, 2016). 

På 1990-talet var jämlik lön mellan könen en stor politisk fråga och likaså 

kvinnorepresentation i företagsledningar och i maktpolitiska poster. Det gjordes två 

stora utredningar om kvinnors makt och ekonomiska resurser och fokus hamnade på 
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kvinnors inflytande på samhällsutvecklingen. Lagstiftning runt våldtäkt och 

diskriminering skärptes också på 1990-talet (JämO, 2016). På 2000-talet får våld mot 

kvinnor stort fokus. Det riktas också uppmärksamhet mot att pappor inte tar ut mer än 

20 % av föräldrapenningen, och under 2008 inför Försäkringskassan en 

jämställdhetsbonus, detta för att stimulera till ett mer lika uttag av 

föräldraförsäkringen (JämO, 2016; Försäkringskassan, 2011). År 2001 skärps 

jämställdhetslagen, och 2009 ersätts den av Lagen mot diskriminering (JämO, 2016; 

Diskrimineringsombudsmannen [DO], 2016). Under 2009 avvecklades också 

Jämställdhetsombudsmannen som istället slogs samman med Ombudsmannen mot 

etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 

läggning och Handikappombudsmannen, vilket senare fick namnet 

Diskrimineringsombudsmannen (JämO, 2016).   

2.3 Politiska mål för jämställdhet 

I dag har Regeringen (2016) uttalade mål för jämställdhet som de arbetar mot. Det 

övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv (Regeringskansliet, 2016). De fyra delmålen regeringen arbetar 

utifrån är målet om jämn fördelning av makt och inflytande, som går ut på att kvinnor 

och män ska ha samma möjligheter och rättigheter för beslutsfattande i samhället. Det 

andra delmålet är målet om ekonomisk jämställdhet, som innefattar att kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter till utbildning och betalt arbete livet ut. Det tredje 

delmålet är målet om jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, 

något som innebär att kvinnor och män ska ta lika ansvar för hemarbetet, och ha lika 

möjligheter att ge och få omsorg. Det fjärde delmålet är målet om att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra, och säger att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

rätt till kroppslig integritet (Regeringskansliet, 2016). 
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3. Tidigare forskning 
3.1. Inledning 

Den tidigare forskningen på jämställdhet är omfattande. Vi har därför valt att göra 

vissa nedslag i litteraturen som vi bedömer speglar forskningen och samhället vid 

olika tidpunkter. Vi gör definitivt inte anspråk på att göra en heltäckande beskrivning 

av denna omfattande forskningstradition. I Sverige stod familjesociologin stark på 

1960- och 70-talet och vi har därför valt att beskriva Liljeströms (1976) Våra barn 

och andras ungar för att sätta in föräldraskapet i ett historiskt perspektiv. Liljeström 

(1976) lyfter också jämställdhetsfrågan, som var i fokus även på denna tid. På 1990-

talet fick familjeforskningen ett uppsving igen, och vi har valt att använda Bäck-

Wiklund & Bergstens bok Det moderna föräldraskapet (1997) för att visa hur 

könsroller och jämställdhet i föräldraskapet diskuteras. I Risksamhället lyfter Beck 

(1998) fram framväxten av förhandling i familjen, medan Collin tolkar 

familjerelationer som en form av egendomsrelationer som är fyllda med olika sociala 

ritualer i familjens vardag. Giddens (1995) beskriver hur det moderna samhället sätter 

sin prägel på nära relationer.  

3.2. Föräldraskapet i ett historiskt perspektiv 

Liljeström (1976) söker svar på hur innebörden av att vara förälder har förändrats 

under det senaste seklet. Hon beskriver detta genom att särskilja bondesamhällets 

familjer med fattigdom, storfamiljer och husaga som rätt, mot de moderna familjer i 

den samtid som hennes bok gavs ut. Familjen i bondesamhället levde i en lokal sfär 

där de hade stöd och kontrollfunktioner av varandra. Det var i familjen som 

individerna uppfostrades, fick omsorg och vård (Liljeström 1976, s. 27). I och med 

industrialiseringen skedde förändringar för familjen. Med ett ökat välstånd för landet 

som gav högre levnadsstandard för familjen resulterade även i ökade förväntningar 

och krav på familjen. Ett välfärdssamhälle utvecklades vilket också verkade splittra 

familjen.  

Det växte fram institutioner i välfärdssamhället inom produktionssektorn, 

vårdsektorn, utbildningssektorn med flera. Detta medförde en uppdelning av den 

tidigare familjen, såväl rumslig som social. De nya institutionerna tog över familjens 
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tidigare sociala funktioner (Liljeström 1976, s. 27). Detta hänger även samman med 

den urbanisering som påverkades av industrialiseringen och välfärdssamhället 

framfart då dessa resulterade i en omflyttning av individer och familjer från 

landsbygd till storstäder (Liljeström 1976, s. 29). 

Familjerna påverkades genom en arbetsfördelning mellan könen, samt även 

skillnaden i att vara förälder. Männen i det moderna samhälle som Liljeström 

beskriver tvingas dela sin personlighet i olika del-jag som exempelvis: make, far, 

försörjare, medborgare och fritidsmännniska. Detta för med sig ett krav på förmågan 

att växla mellan del-jagen. Då arbetsmarknaden som var mannens arena, krävde 

lönsamhet och effektivitet, förutsattes det att mannen skulle ha känslokontroll och 

opersonlighet då arbetet var kopplat till lönsamhet och effektivitet. Deras del-jag 

skiljde sig rumsligt från varandra jämfört med kvinnors del-jag som var fru, mor, 

hushållerska vilka var mer sammanlänkade. Skillnaden mellan män och kvinnors del-

jag består i en rumslig uppdelning där kvinnan kopplades till hemmet medan mannen 

hade flera olika rum/platser för sina del-jag (Liljeström 1976, s. 33). 

3.3. Jämställdhet 

Liljeström citerar en rapport från den svenska regeringen från 1968 där det fastslås att 

om en fullständig jämställdhet ska uppnås måste det finnas samma möjligheter för 

kvinnor till arbete och utbildning som för männen, och att det ska vara lika ansvar för 

barnuppfostran och hushållsarbete (Liljeström 1976, s. 37).  Dock dröjde det fram till 

1974 innan föräldraförsäkringen fick laga kraft (Liljeström 1976, s. 43). 

I Risksamhället menar Beck (1998) att män och kvinnors position i 

jämställdhetsarbetet snarare har blivit en förändring i medvetande än i beteendet. 

Trots en ökad juridisk rätt och ett ökat krav på jämställdhet verkar det inte påverka 

individens vardag i stor utsträckning (Beck, 1998, s. 169). Män verkar endast ha lärt 

sig jämställdhetens retorik och har då inte vänt ord till handling (Beck, 1998, s. 164).  

3.4. Jämställdhet och föräldraskap 

I Det moderna föräldraskapet beskriver Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) skillnader i 

hur män och kvinnor ser på föräldraskapet. Män tenderar att ta en passiv roll och är 

mer avvaktande, medan kvinnor är mer engagerade och aktiva i föräldraskapet. 
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Kvinnorna tar sig an ett barncentrerat föräldraskap och anser sig ha ansvaret för 

barnet och dess framtid. Barnens behov är i kvinnornas värld det primära, medan män 

är ifrågasättande av denna ordning (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s. 119). De 

klargör även att par ofta har gemensamma mål med föräldraskapet men att det finns 

könsskillnader i hur man når målen. Föräldrar vill uppfostra sina barn till att bli 

jämställda och bra individer, men kvinnan har en vårdande roll och mannen en 

ledarroll (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010 s. 122). 

Män och kvinnor har samma mål med föräldraskapet och värderar även jämställdhet 

högt, samtidigt som arbetsfördelningen i hemmet och barnomsorgen faller på 

kvinnornas ansvar vilket bidrar till att skapa en ambivalens hos dem (Bäck-Wiklund 

& Bergsten, 2010, s. 132). De tenderar dock att rättfärdiga sin ojämlika position 

genom att påvisa en egen autonomi, att arbetsdelning och ansvar främst är baserat på 

tidseffektivitet inom den egna familjen (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s. 166). 

Man pratar öppet om denna ambivalens och ojämna arbetsdelning för att ge 

jämställdhet en annan betydelse. Den kommer numer att gälla effektivitet, allas lika 

värde och autonomi istället för likhet mellan kön (Bäck-Wiklund & Bergsten, 2010, s. 

166). 

3.5. Förhandling i familjen 

Idag ställs det krav på att välja och möjligheten att välja är stor. Beslut måste 

begrundas innan åtgärder vidtags, då det idag finns en stor medvetenhet om 

ojämlikhet. Det kräver att individen ska välja mellan att agera ojämlikt eller jämlikt 

(Beck 1998, s. 192). Det kommer då i förhandlingen i parrelationen att gälla en 

fördelning av risker, vem ska avstå sina intressen och välja bort sina värderingar. 

Barnet kan komma att bli en del av vad det förhandlas om i hemmet, barnet kan 

framstå som ett hinder för föräldrarnas självutvecklingsprocesser. Detta samtidigt som 

barnet blir till parets kärna, och primära relation (Beck 1998, s. 193).  

Beck (1998) menar att familjer måste välja och förhandla i det vardagliga livet om 

arbetssysslor, och även i relationer kan barnen få en dubbel funktion för familjen. 

Likväl som barnet blir ett centrum för familjen så blir även barnet en 

förhandlingsvara. Vem ska vara föräldraledig, ta ut vård av sjukt barn? Barnet kan då 

ses som det som begränsar föräldrarnas individuella frihet. Beck (1998) menar att 
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genom att se vad familjen förhandlar om och med vilka medel det förhandlas, så 

synliggörs skillnader i mäns och kvinnors resurstillgångar och valmöjlighet. 

Bekkengen (2002) menar dock att valmöjlighet är tillägnad mannen och hans 

livsvärldar. 

Hochschild (2001) beskriver hur kvinnor spenderar mer tid på lönearbetes plats än 

tidigare, samtidigt som män inte väljer att vara hemma och göra de dagliga sysslorna. 

Hemmet har blivit en plats för konflikt och förhandling medan arbetet kommit att bli 

en plats för gemenskap. De båda verkar tillsynes ha bytt plats. Hon beskriver hur 

människor hellre väljer att vara på jobbet än att vara hemma. Detta för att hemmet har 

kommit att bli mer likt en arbetsplats, där det är ont om tid och ständigt krav på behov 

av arbete (Hochschild, 2001). 

3.6. Familjerelationer som ägande  

Collins (2008) lägger fram en teori om hur man kan tolka familjerelationer, och detta 

görs då utifrån tanken om att kärlek och ägande hänger samman. Familjens individer 

kopplas samman med hjälp av olika former av ägande, familjen verkar bestå av 

egendomsrelationer. Med hjälp av detta kan vi då skapa förståelse för system och 

hierarkier som produceras och reproduceras inom familjen. Att se på kärlek som en 

ägandeform väcker frågan vem som äger, hur reglerna för ägandet ser ut samt vilket 

stöd ägandet har (Collins, 2008, s. 130).   

Inom äktenskapet återfinns ofta en kärlekens terminologi som är fylld av 

ägandeuttryck: min man, din för evigt, vår dotter osv. Detta refererar då till en form 

av ägande, ett ägande som berör kropparna och tillgivenhet till varandra. Att ingå i 

äktenskapet innebär också ett tvång att visa intim tillgivenhet till den andre. Denna 

ägandeform innefattar även emotioner som skapar emotionella band. Vi kan känna 

olika sorter av känslor när äktenskapets regler bryts, exempelvis svartsjuka och ilska 

men också emotionell uppladdning som förälskelse, tilltro och trygghet när sociala 

ritualer lyckas (Collins, 2008, s. 131). Collins (2008) förklarar att par som är mer 

dramatiska, instabila och fyllda av oro kommer att känna starkare känslor än de som 

inte utsätts för påfrestningar. Genom att lösa konflikter och förhandlingsprocesser 

som är fyllda av spänning kan de efter processens upplösning transformeras till kärlek 

(Collins, 2008, s. 136). Detta kan sedan kommuniceras till partnern genom 
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symboliska handlingar som både kan vara kroppsliga njutningar och laddade 

emotioner, och precis som religiösa ritualer kan kärleksritualer skapa symboler som 

står för äktenskapliga band (Collins, 2008, s. 137). 

Collins (2008) menar att det finns en generell äganderätt, där barn ses som en 

egendom till vilken föräldrarna har särskilda rättigheter och skyldigheter. Föräldrar 

har även starkt stöd till dessa rättigheter genom konstituerade lagar (Collins, 2008, s. 

139-141). Den generella äganderätten kräver tillgivenhet. Här betonas främst den 

emotionella tillgivenheten, som idag har kommit att bli en rätt som båda föräldrar vill 

kräva och förväntas att kräva. I dagens samhälle vill fäder ha en nära relation till sina 

barn (Collins, 2008, s.141). Collins (2008) menar att det råder en uppfattning om att 

familjen inte är lika starkt sammanslutna som familjer förr i tiden, men att dagens 

familjer sätter de emotionella relationerna i fokus. Det är de emotionella banden som 

håller samman dagens familj, till skillnad från familjer från tidigare samhällen, där de 

främst höll ihop av ekonomiska skäl (Collins 2008, s. 142). 

Genom ett hushållsligt ägande, ser Collins (2008) familjen och hemmet likt en 

verksamhet som både kräver engagemang, planering och ett samarbete. Det är oftast 

mannen som tjänar mest pengar genom sitt arbete utanför hemmet, medan kvinnan är 

den som tar hand om hemmet och barnen. Även om det skett förändringar inom det 

hushållsliga ägandet så är det fortfarande präglat av manlig dominans (Collins, 2008, 

s. 144). 

3.7. Moderna familjerelationer 

Giddens (1995) beskriver hur framväxten av det moderna samhället påverkat våra 

nära relationer. Under 1900-talet får kvinnor större frihet, då de blir politiskt och 

ekonomiskt mer jämställda. På grund av preventivmedel får kvinnor större sexuell 

frihet, då sexualitet frikopplas från reproduktionen. Det blir mer socialt accepterat att 

välja när, hur ofta och med vem man ska ha sex med. Giddens (1995) påstår att den 

romantiska kärlekens ideal ersätts med en flytande kärlek, som är frivillig och 

villkorlig. I motsats till den romantiska tanken om att kärlek är för evig baseras dessa 

moderna flytande relationer på emotionell närhet och sårbarhet. Men den avslutas 

också om inte båda parter tycker relationen är tillräcklig belönande för att fortsätta. 

De rena relationerna präglas av sexuell och känslomässig jämställdhet, och parterna 
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stannar endast kvar om de önskar det. Rena relationer kan anta många former och 

begränsas inte till heterosexuella relationer och kärnfamiljer.  

Collins (2008) menar att det skett en kärleksrevolution, där man nu förväntas att ingå 

äktenskap av kärlek. Detta genom att de ritualer som skapar band, genom att isolerar 

två personer, tvinga dem i en ständig närvaro och exkluderar utomstående nu också 

kommit att kräva en matchning på emotionell nivå (Collins, 2008, s. 149). 

Gaunt (2005) förklarar hur familjens form och innehåll inte är stabilt utan tenderar att 

förändras när samhället förändras. Familjens form har förändrats så att människor i 

dag lever i olika familjekonstellationer. Samkönade äktenskap har blivit vanligare, 

och efter skilsmässor utgör ofta en vuxen och ett barn en familj, för att nämna några 

exempel. Familjens innehåll, dess emotionella band har också förändrats över tid, 

vikten av att vara en känslosam och empatisk förälder har blivit mer central än 

tidigare (Gaunt 2005, s.208). 

Bekkengen (2002) menar att kärnfamiljen består av två interna sociala relationer: 

förälder – barn och man – kvinna. Det är dessa som bär upp kärnfamiljens existens 

som sen socialt konstruerad levnadsform. I likhet med Beck (1998) förklarar hon hur 

barnet kan vara parets hot eller kitt. Barnet skapar familjen, det blir dess centrum som 

mannen och kvinnan samlas kring. Att barnet kan framstå som ett hot yttrar sig då 

paren i Bekkengens (2002) studie förklarar att man inte får glömma bort varandra som 

par och att föräldrarna måste få tid för varandra. 

3.8. Sammanfattning 

Jämställdhet är fortfarande en aktuell fråga i vår tid, både politiskt och i den enskilda 

familjen. Jämställdhetsarbetet riktar sig mot flera arenor, något som regeringens mål 

för jämställdhet visar. Den tidigare forskningen vi valt att fokusera på, handlar 

mycket om jämställdhet, förhandling och relationer. När vi nu går över till vår 

teoretiska referensram har vi valt att använda forskning som mer specifikt fokuserar 

på övergången från par till föräldrar, och hur parrelationen ändras i det man blir 

föräldrar, samt jämställdhet i parrelationen. Det finns inte så mycket tidigare 

forskning på dessa aspekter, något som också var anledningen att vi valde att utforska 

detta område närmare. 
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4. Teoretisk referensram 

4.1. Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa aktuell forskning till vår studie. Att gå från 

par till föräldrar har vi kallat en livsövergång, något som innebär att gå från en fas i 

livet till en annan. Vi har använt Roy et al.s Transition to Parenthood (2014), samt 

olika forskningsartiklar för att belysa diverse konsekvenser av denna övergång, samt 

faktorer som påverkar om den upplevs som positiv eller negativ. Från livsövergång 

går vi vidare till att lyfta olika aspekter av jämställdhet i den moderna familjen med 

hjälp av bland annat Bäck-Wiklund & Bergstens Det moderna föräldraskapet (2010) 

och Bekkengens Man får välja (2002). Vi avslutar med Denciks Att växa upp i 

turbosamhället (2011) och hans teoretisering kring det moderna samhällets tid- och 

effektivitetskrav och dess konsekvenser för familjen.     

4.2. Livsövergång 

Här kommer vi att redovisa ny empirisk forskning, som vi använt för att förstå vår 

empiri kring övergången från par till föräldrar.  

Roy et al. (2014) påpekar att forskning visat att övergången från par till föräldrar är en 

stressande händelse. Den kräver anpassning både av den enskilde modern och fadern, 

men även av föräldraenheten eller paret (Roy et al., 2014, s. 107). En utmaning för 

parrelationen är att föräldraskap ofta leder till mer stabila, men också mindre 

tillfredsställande parrelationer (Roy et al., 2014, s. 386). Tidigare forskning har visat 

en ökning i nöjdhet med relationen under graviditet och efter födseln. Men nyare, mer 

långtgående undersökningar, visar att par som får barn först har en uppgång i nöjdhet, 

men att denna sedan följs av en otillfredsställdhet som är brantare än hos par som inte 

får barn. Par som inte får barn upplever också otillfredsställdhet med parrelationen 

över tid, men processen med att få barn verkar bidra till att processen går snabbare 

(Roy et al., 2014, s.105-106).  

Hildingsson & Thomas (2014) gjorde en longitudinell undersökning av 783 kvinnor 

och 671 manliga partners för att mäta stress bland mödrar och fäder ett år efter 

födseln. Resultatet från undersökningen visade att kvinnor hade en mer negativ 
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inställning till graviditet, födsel och den första spädbarnstiden jämfört med män. De 

första veckorna efter födseln upplevde både mödrar och fäder stor stress. Efter denna 

period visade undersökningen att kvinnor upplevde mer stress kring föräldraskapet. 

Stressen de upplevde var relaterat till rollbegränsning, social isolation och 

parrelation. Rollbegränsningar kan innebära att känna sig fångad av ansvar, att inte 

ha tid för egna intressen och ha mindre tid tillsammans med sin partner (Hildingsson 

& Thomas, 2014). 

Shapiro et al. (2000) genomförde en 6 års longitudinell studie av nygifta amerikanska 

par för att identifiera faktorer som skyddar relationen mot nedgång i nöjdhet efter att 

första barnet föds. Undersökningen visade att faktorer som skyddar relationen är om 

mannen uttrycker kärlek till kvinnan och uppskattning för deras relation, samt om 

kvinnan uppmärksammar sin make och deras relation. Faktorer som indikerar 

försämring av relationen är om mannen är negativ mot sin fru och besviken över 

äktenskapet, samt om någon av makarna beskriver livet som kaotiskt (Shapiro et al. 

2000). Trillingsgaard et al. (2014) genomförde en enkätundersökning av 228 stycken 

danska par från graviditet till 30 månader efter födsel. Detta för att kartlägga 

riskfaktorer för förändring av nöjdhet i relationen efter övergången till föräldraskapet. 

Undersökningen visade att högre grad av psykiska symtom, sämre kommunikation 

och en kortare relation innan graviditet, alla förutspådde större nedgång i nöjdhet 

genom de 30 månaderna efter födseln (Trillingsgaard et al., 2014). 

Roy et al. (2014) lyfter fram att höga förväntningar på tiden efter födseln kan vara 

negativt för parrelationen. Om paret har en för idealistisk bild på hur parrelationen 

kommer att påverkas av att bli föräldrar, så kan de vara oförberedda på hur sömnlösa 

nätter, kamp om hushållsarbete och barnuppfostran, samt sämre ekonomi kommer att 

påverka relationen. Detta eftersom de flesta föräldrar upplever ökad stress i sitt 

dagliga liv och i relationer efter att de blivit föräldrar (Cowan & Cowan, 2000, 

refererad i Roy et al. s. 349). Oinfriade förväntningar om att båda parter ska dela lika 

på barnomsorg och hushållsarbete efter födseln är en stor del av orsaken till att 

nöjdheten i äktenskapet går ned. Det finns förväntningar om att dela lika, även om 

man inte gör lika innan barnen föds (Cowan & Cowan, 2000, refererad i Roy et al. s. 

114). Både positiva och negativa förväntningar om föräldraskapet kan göra 
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övergången till förälder svårare, medan realistiskt förberedda föräldrar verkar ha de 

bästa förutsättningarna (Delmore-ko & Mark, 2000).  

Adamsons (2013) undersökte 29 par av förstagångsföräldrar för att se vilka faktorer 

som gjorde att paren klarade övergången från par till föräldrar på bäst sätt. Likheter i 

hållningar gällande ansvarsfördelning och förväntningar runt föräldraskapet var 

viktiga för båda parter, och gjorde övergången från par till föräldrar lättare. 

Undersökningen visade också att uppfattningen om att fäderna gjorde lika mycket 

som mödrarna, var viktigare än det faktiska beteendet fäderna uppvisade (Adamsons, 

2013). 

4.3. Familjelivets skillnader i praktiken  

Här kommer vi att redovisa teori som beskriver hur kvinnor och män fördelar arbets- 

och ansvarsfördelningen i hemmet, och hur föräldraskap påverkar denna 

arbetsdelning.  

Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) beskriver hur män och kvinnors livsplaner 

sammanförs i familjen eftersom båda könen har barnen som den centrala punkten i 

sina livsplaner. Skillnaden mellan män och kvinnor, blir dock att kvinnorna främst 

fokuserar på nuet, och att barnen därmed styr tankarna om både nutid och framtid. 

Männen däremot skymtar även en framtid utan barn, och ser framför sig att resa och 

umgås med partnern igen när barnen vuxit upp och flyttat hemifrån. Männens fokus 

blir därför att ta sig genom barnens uppväxt, för att sedan kunna förverkliga egna och 

gemensamma drömmer tillsammans med sin partner, medan kvinnorna inte tänker så 

mycket på framtiden (Bäck-Wikström & Bergsten, 2010, s. 115-116). 

Enligt Bäck-Wikström & Bergsten (2010) skiljer sig också det praktiska vardagslivet i 

familjen sig åt mellan könen. Kvinnorna tar huvudansvar för det som berör den 

direkta omsorgen om människorna i hushållet, som tvätt, matlagning och att ta hand 

om barnen. Männen i sin tur, tar huvudansvar för det som berör familjens bostad och 

ägodelar, som reparationer av hus och transportmedel. Männen gör också mer 

trädgårdsarbete (Bäck-Wikström & Bergsten, 2010, s. 119). Både kvinnor och män 

upplever tidsbrist, men också denna yttrar sig olika utifrån kön. Kvinnornas tid 

domineras av rutinarbete i hemmet. Känslan av tidsbrist uppstår när flera olika 
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uppgifter måste utföras samtidigt. Det blir också kort tid mellan varje uppgift, något 

som gör det svårt att ta ledigt från rutinarbetet då de hela tiden får invänta nästa 

uppgift. Männens tidsbrist framträder när de måste dela upp tiden mellan lönearbete, 

umgänge med familjen, reparationer av bostad och fritidsaktiviteter (Bäck-Wikström 

& Bergsten, 2010, s. 122-123). 

Baxter et al. (2008) undersökte hur livsövergångar som äktenskap och föräldraskap 

påverkade tiden som spenderas på hushållsarbete, i Australien. Resultaten visar att 

tiden som män spenderar på hushållsarbete är stabil och oberoende av 

livsövergångarna. Kvinnor som går från sammanboende till äktenskap, får en liten 

förhöjning i andel tid de lägger på hushållsarbete, men det är inte en signifikant 

ökning. Däremot visar resultatet att kvinnor spenderar avsevärt mer tid på 

hushållsarbete efter övergången till föräldraskap. Resultatet visar också att kvinnor 

spenderar ännu mer tid på hushållsarbete om fler barn föds, medan tiden män 

spenderar på hushållsarbete minskar för varje barn som föds (Baxter et al., 2008). 

Resultatet visar även att män med en kandidatexamen lägger mer tid på hushållsarbete 

än män med kortare utbildning, och att kvinnor med kandidatexamen lägger mindre 

tid på hushållsarbete (Baxter et al., 2008). Den enda livsövergången som ändrar tiden 

män lägger på hushållsarbete är vid separation, då ökar tiden män spenderar på 

hushållsarbete avsevärt. Kvinnor som separerar spenderar mindre tid på 

hushållsarbete, men skillnaden är inte signifikant (Baxter et al., 2008). 

Bäck-Wikström & Bergsten (2010) påpekar att fördelningen av arbetet i hemmet, 

oftast baseras på att männen får stå för det övergripande ekonomiska ansvaret. En 

konsekvens av detta blir att kvinnorna oftast måste ta det direkta ansvaret i hemmet. 

Genom detta påtvungna ansvar får kvinnorna mer kontroll över familjeprojektet, 

något som blir nödvändigt för barnets överlevnad och föräldrarnas förverkligande av 

sina livsplaner (Bäck-Wikström & Bergsten, 2010, s. 129). Bilden av den jämställda 

familjen där arbete och ansvar delas lika står som en kontrast till detta. Det gör också 

det traditionella familjeidealet som ett gemenskapsprojekt baserat på kärlek. I 

vardagslivets praktik fungerar familjen utifrån effektivitet och tidspress snarare än 

kärlek och harmoni. Det moderna jämställdhetsidealets möte med vardagslivets 

praktiska utformande medför en ambivalens mellan självbestämmanderätten och 

beroendeförhållandet i familjen (Bäck-Wikström & Bergsten, 2010, s. 130).    
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Familjegemenskapen är viktig för båda kvinnor och män. Gemensamma 

familjeaktiviteter och ritualer som fredagsmyset blir viktiga i familjerna, samtidigt 

som det finns en ambivalens i vardagslivet mellan gemenskapsidealet och 

individualitetsidealet (Bäck-Wikström & Bergsten, 2010, s. 124-125). När barnet föds 

blir det svårare att förverkliga sin individualitet och utöva självbestämmande över sitt 

eget liv, då det utökade ansvaret innebär att man måste prioritera barnet (Bäck-

Wikström & Bergsten, 2010, s. 126-127).   

4.4. Makt och jämställdhet 

Här kommer vi att redovisa lite olika teorier kring makt i hemmet, och hur makten 

fördelas mellan män och kvinnor.  

Bekkengen (2002) beskriver kvinnans makt i hemmet som en föreställning, vilken 

grundar sig i antagandet om att kvinnor bland annat inte släpper in män på hemmets 

arena. Då det inte råder någon konkurrens om det arbete som ska utföras i hemmet så 

väljer mannen att invänta att kvinnan ska ta på sig ansvaret och utföra hushållsarbetet. 

På så vis överlåter mannen ansvaret till kvinnan, det är inget hon tar. Då det oftast blir 

kvinnan som gör de flesta sysslorna får hon även större kunskap om dem än mannen. 

Därmed faller det även på kvinnan att planera och ta beslut kring hemmet. Kvinnan 

får en praktik som mannen inte önskar och på så vis upplevs det som att det är 

kvinnan som har makten i hemmet (Bekkengen, 2002, s. 104). Det bör alltså inte ses 

som att kvinnan hindrar eller begränsar mannen, snarare tvärtom. Genom att kvinnan 

tar ansvar över barnen och hemmet får mannen större handlingsutrymme och befrias 

från ansvaret. Detta icke-görande kan vara en strategi från männens sida, att leva efter 

jag-gör-sen-inställning kan krocka med hur kvinnans kunskaper om hur hemmet 

fungerar (Bekkengen, 2002, s.106). 

Holmberg (2007) beskriver det asymmetriska rollövertagandet som grundar sig i att 

den underordnade i relationen, exempelvis i relationen kvinna – man, oftare gör ett 

rollövertagande. Detta medför att den underordnade, oftast kvinnan, lever sig in i 

mannens roll och då kan bli mer öppen och förstående för mannens behov. Den 

överordnande däremot, mannen, väljer att inte sätta sig in kvinnans situation och kan 

då styra den underordnande kvinnan på detta sätt (Holmberg 2007, s. 76). Bekkengen 

(2002) menar att ett asymmetriskt rollövertagande blir synligt när det diskuteras 
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jämställdhet då det är viktigare att parterna ska vara nöjda än att arbetsdelningen är 

rättvis. Detta kan då med hjälp av begreppet asymmetriskt rollövertagande ses som att 

det främst handlar om att mannen ska vara nöjd. De kommer båda två att gemensamt 

sätta mannens intresse och mål som det primära (Bekkengen 2002, s. 109). 

I Bekkengens (2002) studie framkommer även hur kvinnan talar mer positivt om sin 

man än vad män gör om sin kvinna. På så sätt ses kvinnor värdera mannens praktiker 

och egenskaper högre och de kritiserar ofta sig själva. Medan mannen skämtar om 

kvinnors negativa sidor. Det asymmetriska rollövertagandet skapar således en 

reproducerande underordningsmekanism (Bekkengen 2002, s. 110). Detta sker 

samtidigt som att när män förfogar över feminint kodade egenskaper så värderas de 

högre än om kvinnan skulle förfoga över dem. Detta resulterar i att kvinnor riskerar 

att reproducera sin underordning och mäns överordning genom att främst tillgodose 

mannens intresse och värdera hans praktiker högre än de egna (Bekkengen, 2002, s. 

111). 

En barnorienterad maskulinitet gäller enligt Bekkengen (2002) relationen mellan barn 

och män. Att män tar sin halva av föräldraledigheten men inte delar föräldraansvaret 

över barnet eller arbetet i hushållet är ett sådant exempel. Att mäns föräldralediga tid 

främst handlar om mannens egna intressen eller att vara med barnet. Tiden med 

barnet är även skäl till att inte ta ut föräldraledighet då somliga ser sig vara hemma så 

mycket ändå, detta beskriver hur en barnorienterat maskulinet kan se ut. Det är alltså 

inte jämställdhet i parrelationen som är i fokus för dessa män (Bekkengen, 2002, 

s.117).   

Bekkengen (2002) menar att fördelningen av föräldraledigheten har blivit ett 

riktmärke för hur män och kvinnor fördelar ansvaret över hemmet. Effekten av att 

dela på föräldradagarna blir en symbol för jämställdhet. Bekkengen (2002) menar att 

delningen av föräldraledighet också påverkas av kvinnans socioekonomiska status. I 

förhållande där kvinnan har högre inkomst och flexibelt jobb än mannen så tar oftast 

mannen ut mer föräldradagar och kan då tänkas leva mer jämställt (Bekkengen 2002, 

s. 191). Dock är det mer komplext än så menar Bekkengen (2002) då föräldrar kan 

jobba på oregelbundna tider, ta ut semester och liknande, så kan exempelvis män ha 

tillbringat mer tid med barnen än vad som syns i statistiken (Bekkengen, 2002, s. 

189). I föräldraskap där de delar lika eller där kvinnan måste arbeta av ekonomiska 
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skäl är det männen som får uppskattning från både partner och omgivning 

(Bekkengen, 2002, s. 192). 

4.5. Turbosamhället 

Här kommer vi att beskriva några aspekter av Denciks teori kring turbosamhället, och 

hur det påverkar vårt vardagsliv och familjen.  

Dencik (2011) beskriver sin tolkning av vårt samhälle som att vi lever i ett 

turbosamhälle. Dencik (2011) menar att i detta samhälle har föräldraskapet förändrats. 

I och med att allting går i turbofart, kommer det samhälle föräldrarna själva växte upp 

i och det de lever i nu inte vara det samma. Detta medför ökade krav på individen att 

den ska vara reflexiv och selektiv för att klara av att leva i ett snabbt förandligat 

samhälle (Dencik, 2011, s. 44). Föräldraskapets utmaningar ligger i att snabbt kunna 

ta in kunskap, värdera den och sedan låta den genomgå en selektiv process – ska den 

kunskapen omvandlas i praktik eller förkastas? Det handlar om att värdera och agera, 

och det snabbt. Individens habitus måste ständigt ifrågasättas då de inlärda blir 

praktikerna är passé (Dencik, 2011, s. 45). Habitus är förkroppsligade sociala regler 

som präglar individens sätt att tänka, välja och handla (Bourdieu, 1995, s. 15)  

Dencik (2011) menar att vi befinner oss i nya sociala landskap där det skett radikala 

förändringar på villkoren och reglerna för hur vi ska leva våra liv (Dencik, 2011, s. 

39). Vi måste därmed uppdatera vår sociala radar som vi använder för att registrera 

det som sker, och finna lösningar till det. Man måste således alltid vara på tårna för 

vad som sker (Dencik, 2011, s. 45). Varje arena, eller sociotop som Dencik 

(2011)  använder som begrepp för familjen är att den kräver ett visst sätt att 

kommunicera som sker med en inlärd social grammatik. Denna grammatik styr då 

interaktionen och kan också användas för att skapa interaktionsstrategier (Dencik, 

2011, s.44). 

Vi ska i det nya sociala landskapet vara förmögna, vara kreativa och snabbt hitta nya 

lösningar på de problem vi ställs inför, då de tidigare inlärda grammatikerna som vi 

fått genom vårt habitus inte längre är oss till tjänst. Detta påverkar individens villkor 

för att leva på så sätt att dennes livsrum, som den befinner och rör sig i, ständigt är i 

rörelse. Detta livsrum utgörs av fyra dimensioner som är: dess materiella villkor, de 
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sociala relationsmönster, kulturella normer samt en temporal dimension (Dencik 

2011, s. 36). Alla dessa dimensioner är i förändring i turbosamhället, och det är den 

sistnämnda som blivit allt viktigare att anpassa sig till, att vara up to date för att hänga 

med i samhällsförändringar som påverkar de kulturer och normer som finns i våra liv 

(Dencik, 2011, s.37). 

De sociotoper, arenor vi lever i, påverkar hur vi klarar av livet utanför dem. Familjens 

arena är en plats för att känna tillhörighet, få stöd, visa omsorg och kärlek (Dencik, 

2011). Det ställs även högre krav på kontroll över sig själv då det tillkommit ökad 

tillgänglighet och ett ökat utbud av frestelser, och att andra arenor har kommit att få 

andra betydelser (Dencik, 2011, s. 43). Dencik (2011) ser att det finns ett ökat behov 

av en känsla av tillhörighet som är känslomässigt förbunden. Således ställs ytterligare 

krav på föräldraskapet, nämligen att göra insatser i och etablera en stark 

upplevelsegemenskap för de individer som ingår i familjen. Detta för att då skapa en 

arena där individerna kan känna tillhörighet, få ett andrum samt bearbeta sina känslor 

och intryck (Dencik, 2011, s. 47). 

4.6. Team och teamframträdande 
Här kommer vi kort beskriva Goffmans dramaturgiska perspektiv på teamframförande 

och intrycksstyrning, med ett exempel relaterat till parrelation/äktenskap.  

 Goffman (2009) för fram begreppen team och teamframträdande i sin klassiska 

dramaturgiska teorimodell. Han menar att team utgörs av en grupp individer som 

agerar utifrån en gemensam referensgrupp. Denna referensgrupp tillhandahåller 

normer, dvs. uppsättningsregler som de agerande förhåller sig till under sina 

framträdanden. Goffman (2009) menar att teamframträdandet påverkas av flera 

faktorer, den första är publiken, vilka som beskådar framträdandet, den andra är 

vilken roll den agerande väljer att agera som. Framförandet avgörs också hur 

trovärdigt de agerar- vilket intryck de vill ge till publiken. Goffman (2009) har ett 

exempel på en man och hustru som under en middag med vänner framträder som 

team. Hustrun kan välja att spela rollen som vördnadsfull hustru, och mannen som 

dominant man, även om de inte är ett sådant par i andra sammanhang, detta 

teamframträdande påverkar då vännerna, publiken som får intrycket av att de spelar 

sina roller trovärdiga. Det kan tolkas som att sällskapets har uppsättningsregler som 
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får mannen och hustrun att spela sina roller som dominant och vördnadsfull. I 

teamframträdandet kan de agerande överta rollen som publik och själva bli övertygad 

av framförandets trovärdighet. Det gäller också i framförandet att de agerande kan lita 

på varandra, att den andra inte saboterar framträdandet och på så vis skadar 

trovärdigheten (Goffman, 2009, sid 75-75).  
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5. Metod 

5.1. Inledning 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga för att besvara 

frågeställningarna. Vi kommer också att reflektera över våra metodologiska 

utgångspunkter samt vår förförståelse inom området vi studerat. Vidare kommer vi att 

reflektera över etiska aspekter av undersökningen, samt undersökningens reliabilitet 

och validitet. Vi avslutar med en diskussion av vår metod och metodval.   

5.2. Val av metod 
Syftet med vårt uppsatsarbete är att skapa kunskap om våra informanters livsvärldar 

och deras sätt att uppfatta den. Det är informanternas subjektiva tolkning som är 

fokus, och vår uppgift är att tolka och beskriva denna kunskap som skapats. Vårt val 

blev därmed att genomföra kvalitativa intervjuer för att nå dessa förvetenskapliga 

livsvärldar. Den förvetenskapliga livsvärlden är den sfär informanter lever och verkar 

i (Asper, 2011, s. 38). Enligt Trost (2010) används den kvalitativa forskningsintervjun 

för att skapa förståelse om hur informanter upplever och känner sin livsvärld. Den 

används för att utveckla kunskap om den sociala verklighet som vi lever i (Trost, 

2010, s. 23). Hade vi valt en kvantitativ metod hade vi inte fått en så djup förståelse 

för fenomenet som vi gjorde. Eftersom vi gjorde intervjuer i par, fick vi också en bild 

av dynamik, makt och förhandling som vore svårt att fånga med en kvantitativ metod. 

5.3. Urval 
Vi valde att använda oss av ett bekvämlighetsurval då tiden var en faktor som 

begränsade oss. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att man intervjuar personer i 

sin omgivning och kontrollerar så de överensstämmer med de kriterier man önskar 

(Trost, 2010, s. 120). Vid kvalitativa metoder är det av särskild vikt att få fram 

variation av den grupp man valt att intressera sig för. Det finns dock ingen mening 

med att sträva efter att få ett representativt urval då varje informant endast är en 

representant för sig själv (Trost, 2010, s. 121). På grund av tidsbrist fick vi en slagsida 

av studenter och högskoleutbildade individer, då det i förstahand var dessa som 

tackade ja till att ställa upp på våra intervjuer. Våra kriterier på informanter var att de 
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skulle leva i en parrelation, vara föräldrar till minst ett gemensamt barn, och uppnått 

25 års ålder.  Det visade sig att våra informanter var både lika och olika. De liknade 

varandra genom att de flesta hade en akademisk bakgrund. Det som skiljde dem åt var 

familjeförhållandena. Vi intervjuade familjer med ett, två och tre barn samt familjer 

där ena eller båda hade barn från tidigare förhållanden. Detta fann vi fruktbart för att 

avspegla de förändrade familjekonstellationer som finns i det moderna samhället.  

5.4. Informanter 
Här kommer vi att kort presentera våra informanter. Namnen på personerna är fiktiva 

eftersom intervjuerna är konfidentiella. 

 

Par 1, Leo och Anna – har ett gemensamt barn. Barnet är 1,5 år när intervjun 

genomförs, och de har varit ett par i nästan 2 år innan barnet kom. Anna är 36 år, 

statligt anställd på en myndighet och Leo är 26 år och arbetar som lärare. De 

intervjuades i sitt hem av båda skribenterna. 
 

Par 2, Alice och Kristian – har ett gemensamt barn och mannen har ett barn från ett 

tidigare förhållande. Det gemensamma barnet är 1,5 år när intervjun genomförs. De 

har varit ett par i 6 år innan barnet kom. Alice är 33 år och studerar. Kristian är 37 år 

och är egenföretagare. De intervjuades i sitt hem av båda skribenterna. 

Par 3, Annika och Karl – har två gemensamma barn. Barnen är 1 år och 4 år när 

intervjun genomförs. De har varit ett par i cirka 5 år innan första barnet kom. Båda är 

33 år och arbetar som lärare. De intervjuades av enskild skribent. 

Par 4, Ella och Lukas – har ett gemensamt barn och varsitt barn från tidigare 

förhållanden. Det gemensamma barnet är 1,5 år när intervjun genomförs. De har varit 

ett par i 1,5 år innan det gemensamma barnet kom. Ella är 33 år och studerar samt 

arbetar inom handels. Lukas är 37 år och arbetar som hantverkare. De intervjuades av 

båda skribenterna. 

Enskild kvinna, Ida – har ett barn med sin sambo. Barnet är 6 månader när intervjun 

genomförs. De har varit ett par i 5 år innan barnet kom. Ida är 29 år, är föräldraledig 

och sambon arbetar som hantverkare. Hon intervjuades av enskild skribent. 
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Enskild man, Simon – har tre barn med sin fru. Barnen är 4 år, 7 år och 10 år när 

intervjun genomförs. De har varit ett par i fem år innan första barnet kom. Simon är 

37 år, arbetar som egenföretagare och konsult och hans fru studerar. Han intervjuades 

av enskild skribent. 

Att vi intervjuat en enskild kvinna och man som inte är ett par beror på att vi hade 

svårt att få informanter till studien, därför föll det sig att vi fick göra detta val.  

5.5. Intervju och intervjuguide 
Vid förfrågan om att ställa upp på intervju, skickade vi med ett introduktionsbrev som 

beskrev vilka vi är, vilken utbildning vi läser, undersökningens syfte och teman till 

intervjun (se bilaga 1). Vi valde att beskriva intervjuernas tema på förhand, då vi 

märkte att få var villiga till att ställa upp på intervjuer, och tänkte att detta kunde ha 

med intimitetsaspekten att göra. En intervju om parrelationens förändring i 

föräldraskapet kan vara av mycket privat och intim karaktär, men vi valde medvetet 

att hålla fokus på andra aspekter av relationen av etiska skäl. 
 

Vi intervjuade fyra par, en enskild kvinna samt en enskild man. Intervjuerna tog i 

genomsnitt en timme, men varierade mellan 45 minuter och 1 timme och 15 

minuter.  Platsen för intervjuerna skiljde sig åt, då vi valde att låta informanterna 

själva få bestämma tid och plats. Alla intervjuer spelades in och transkriberades 

ordagrant. Intervjuguiden var tematiskt uppbyggd med följande teman: känslor i 

föräldrarollen och parrelationen, arbetssituation, föräldraledighet, ansvars- och 

arbetsdelning i hemmet och arbetslivet, kommunikation, samt jämställdhet (se bilaga 

2 och 3). 

5.6. Förförståelse 
Eftersom vi båda är föräldrar och fortfarande i parrelation med andra föräldern till 

barnen så har vi en förförståelse av området vi undersökte. Vi har båda upplevt 

övergången från par till föräldrar, med allt vad det innebär. Vi anser att detta varit 

både en fördel och kanske även en nackdel, då man har vissa egna erfarenheter som 

kan påverka tolkningen av empirin. Det kan även ha påverkat intervjuerna, då det kan 

vara svårt att hålla tillbaka igenkännande blickar och skratt vid vissa berättelser, något 
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som kan ha påverkat informanternas vidare berättelser. Vi kan ha gått miste om 

information på grund av att vi själva lever i liknande familjeförhållanden som våra 

informanter. Vi har försökt vara medvetna om detta, och vi tror att det främst varit till 

fördel för oss att vara jämförliga med våra informanter. Vi anser också att vår 

förförståelse kan ha gjort det lättare för oss att konstruera intervjuguiden samt 

följdfrågor, då vi har förståelse för situationen. För att få tillträde till en 

intervjusituation, och som ett sätt att komma närmre våra informanters livsvärldar har 

vi medvetet presenterat oss själva som småbarnsföräldrar i mötet med dem. Detta tror 

vi har varit fruktbart för att skapa en trygg situation för våra informanter där de kan 

prata öppet i intervjusituationen, då vi har flera gemensamma egenskaper och där vi 

talar samma språk.  

Vi tror också att det varit en fördel att vi som intervjuare bestod av en man och en 

kvinna. Vi anser att det kan ha bidragit till att båda parter i relationen kände att vi 

kunna förstå deras position, då en av oss alltid delade samma livsvärld och sociala 

position som den som besvarade frågorna. Att vi är man och kvinna var också positivt 

när vi tillsammans formulerade frågor till intervjuguiden. Vi upplevde att vi hade 

liknande förförståelse till undersökningen, men att vi betonade olika aspekter av 

frågeställningarna i utformandet av intervjuguiden. Vi hade också lättare för att ställa 

följdfrågor till situationer vi kände oss igen i när vi genomförde intervjuerna, något 

som kan ha påverkats av kön. 

Molander (2003) framhåller att språket är viktigt för att känna tillhörighet, göra sig 

förstådd och för att förstå (Molander, 2003, s. 104-105). Då vi delar samma 

erfarenhet, anser vi även att vi kunnat skapa oss en förståelse för våra informanter och 

deras livsvärldar. Vi har försökt att förhålla oss neutrala i språket och ställa så öppna 

frågor som möjligt, för att påverka informanterna så lite som möjligt. Berger & 

Luckmann (1979) menar att språket kan hjälpa oss att gå över gränser som annars 

begränsar oss, språkets förmåga att förmedla förnimmelser gör det möjligt att få en 

inblick i vardagslivets verklighet, någon annans livsvärld (Berger & Luckmann, 1979, 

s. 53).  
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5.7. Metodologisk utgångspunkt 
Vi intar ett fenomenologiskt förhållningssätt till vår studie där fokus är på förståelse 

och mening utifrån aktörens perspektiv och hur denne tolkar sin livsvärld. Enligt 

Kvale (2007) är den fenomenologiska metodens ansats att beskriva upplevelsen utan 

vidare avsikt att få veta varifrån dessa kommer ifrån (Kvale, 2007, s. 55). Fokus har 

varit på våra informanters beskrivningar och vi försöker att tolka dessa så närliggande 

deras egen uppfattning som vi förmår. Detta kräver en vidare förklaring av hur läsaren 

bör betrakta vårt material.  Vårt arbete har inte som syfte att leverera en absolut 

sanning om den förvetenskapliga världen, den våra informanter befinner sig i, utan 

endast en tolkning av den. Med hjälp av studiens informanter och vår teoretiska 

kunskap skapar vi en bild av hur fenomen och livsomvälvande händelser kan påverka 

individer i det samhälle vi lever i. I vårt fall handlar det om att förstå hur individer 

upplever förändringar i parrelationen när de blir föräldrar.  

5.8. Kunskapssyn 
Metaforen forskaren som malmletare innebär en kunskapssyn, där forskaren hämtar 

kunskap från intervjupersonens inre, på liknande sätt som malmletaren kan gräva ut 

metall ur berget. Kunskapen ses som en neutral företeelse som kan hämtas av 

forskaren utan att förändras (Kvale & Brinkman, 2013, s. 64). Metaforen forskaren 

som resenär innebär däremot en konstruktivistisk kunskapssyn, där intervjuaren 

samtalar och delar världen med dem hen intervjuar/samtalar med, som en resa där hen 

upptäcker nya saker, lär sig och förändras. Kunskapen är därmed kanske inte 

densamma när forskaren sen återger berättelserna (Kvale & Brinkman, 2013, s. 64). 

Vi har utgått från den senare kunskapssynen under vår undersökning, och uppgiften 

har därmed en konstruktivistisk ansats. Vi är därför medvetna om att empirin är 

situationsbunden, och beroende av oss som återberättare, och att vi därför kan ha lagt 

mer eller mindre vikt vid viktiga aspekter av undersökningens olika fenomen, 

beroende på vår uppfattning och tolkning. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

innebär nämligen att forskaren kan ses som en medskapare av resultatet (Asper, 2011, 

s. 26).  

Eftersom kontexten är viktig är det nödvändigt att vara medveten om att resultatet 

skulle kunna ha varit annorlunda, om det undersöktes under andra omständigheter, 
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och att de intervjuades livsvärldar också kunnat se annorlunda ut om t.ex. 

maktfördelningen sett annorlunda ut i samhället (Asper, 2011, s. 26-27). Det är svårt 

att veta hur undersökningen har påverkats av att intervjuerna är gjorda i hemmet, på 

universitetet eller på ett café. Vi har upplevt informanterna som öppna och 

tillmötesgående oberoende av plats, och tror inte just den kontexten har påverkat 

resultatet. Däremot är det svårare att objektivt värdera hur vårt tonläge och övriga 

bemötande påverkat informanternas svar och innehåll.   

5.9. Etik 
Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) har formulerat 

forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. Forskningskravet 

innebär att det ska bedrivas forskning som gynnar samhället och individernas 

utveckling. Kravet innebär också att tillgängliga kunskaper utvecklas och att 

forskningen ska hålla hög kvalitet (Forskningsrådet, 1990, s. 5). Individskyddskravet 

innebär att individen inte ska utsättas för fysisk eller psykisk fara, förödmjukelse eller 

kränkning i förbindelse med forskningen (Forskningsrådet, 1990, s. 5). 

Individskyddskravet sammanfattas i fyra huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte och 

villkor som gäller för undersökningspersonernas deltagande (Forskningsrådet, 1990, 

s. 7). Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över egen 

medverkan, och att det ska vara möjligt att avbryta undersökningen efter önskemål 

(Forskningsrådet, 1990, s. 9).  I vår undersökning skickade vi först ut ett 

introduktionsbrev till alla vi frågat i förväg, där vi informerade om undersökningens 

syfte, samt lämnade våra kontaktuppgifter om de hade frågor om undersökningen. 

Innan vi startade intervjuerna upplyste vi om att deltagandet var frivilligt och att de 

kunde låta bli att svara på frågor, eller avbryta intervjun om de önskade. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna i undersökningen ska 

förvaras så att obehöriga inte har tillträde till dem, och att det inte ska gå att 

identifiera undersökningsdeltagarna (Forskningsrådet, 1990, s. 12). I vår 

undersökning har vi ändrat namn på alla deltagare, och raderat alla uppgifter om 

deltagarnas verkliga namn. De inspelade intervjuerna var det endast vi som lyssnade 

på, och under transkriberingen anonymiserades deltagarna. Nyttjandekravet innebär 



27	
	

att de insamlade uppgifterna om undersökningsdeltagarna endast får användas för 

forskningsändamål (Forskningsrådet, 1990, s.14). Informationen vi har samlat i vårt 

material kommer endast att användas för vår uppsats.     

Utifrån ett fenomenologiskt synssätt undersöks hur människor upplever sin livsvärld, 

och i vårt sammanhang innebär det hur de upplever övergången från par till föräldrar 

(Kvale & Brinkman, 2013, s.30). Intervjusituationen är beroende av den sociala 

relationen mellan intervjuare och intervjupersonen, och berör en viktig etisk aspekt 

som går ut på att hitta en balans mellan att bygga upp en tillit och en säker miljö för 

att prata om privata saker där intervjupersonens integritet skyddas, samtidigt som att 

forskaren behöver ställa nyfikna och undersökande frågor för att få svar på sin 

forskningsfråga (Kvale & Brinkman, 2013, s. 32-33). Vi upplevde att det var svårt att 

få tag på informanter till vår undersökning, något vi tror kan bero på undersökningens 

privata tema. För att skydda de intervjuades integritet, valde vi att inte ställa för 

intima frågor om parrelationen, utan ställde öppna frågor om hur parrelationen hade 

ändrats, och lämnade det upp till de som intervjuades att inkludera de aspekter de var 

bekväma med.  

5.10. Reliabilitet och validitet och generaliserbarhet 
Trost (2010) ser reliabilitet som något som tillhör den kvantitativa studien då den 

syftar till studiens stabilitet och att dess resultat inte påverkas av tid och rum. I den 

kvalitativa studien ligger fokus på förändring och skillnader, detta utifrån perspektivet 

att människor är aktiva och föränderliga (Trost, 2010, s. 111). Vår studie är av 

kvalitativ art och har då inte som syfte att göra anspråk på reliabilitet. Dock anser vi 

det angeläget att diskutera vår studie i relation till två av de fyra komponenter som 

utgör reliabilitet. Dessa fyra grundläggande komponenter menar Trost (2010) är: 

kongruensen som rör frågornas likhet och att de mäter samma sak.  Den andra 

komponenten, precision gäller hur svaren registreras. Det tredje är dess konstans där 

studien inte ska påverkas av tidaspekten, och den fjärde gäller objektiviten som 

handlar om hur olika personer registrerar samma svar (Trost, 2010, s. 111). Då vi 

varit noga med att transkribera ord för ord, samt att båda skribenterna arbetat 

gemensamt i transkriberingsprocessen, kodning och i analys anser vi att det ökat 

studiens precision och objektivitet. Vi har exempelvis först kodat materialet enskilt 

för att sedan diskutera fram teman.  
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Molander (2003) konstaterar att objektiviteten är utopisk och inte genomförbar i 

praktiken, men att en viss objektivitet är väl värd att eftersträva. Han menar att det är 

av vikt att beskriva den intersubjektivitet som skapats för att påvisa studiens relevans 

och trovärdighet (Molander, 2003, s. 248-251). Trost (2010) menar att det är 

forskarens uppgift att visa på hur seriös och relevant studien är i förhållande till sin 

problemställning och hur trovärdigheten påverkas av hur intervjun genomförs. Att 

ställa följdfrågor och undvika påståenden är ett sätt att öka trovärdigheten, även att 

vara empatisk under intervjun. Även att reflektera över etiska aspekter är ett sätt att 

visa på trovärdighet i forskningsarbetet (Trost, 2010, s. 111-113). 

Valididet gäller studiens giltighet, att man mäter det som är planerat att mäta, vilket är 

svårt att mäta i kvalitativa studier (Trost, 2010, s. 113). Då syftet i studien är att skapa 

förståelse, och att få en ökad kunskap om våra informanters livsvärldar kan vi endast 

försöka redogöra för vårt tillvägagångssätt, utförande och tolkning av det insamlade 

materialet så utförligt som möjligt för att bringa klarhet i vår studies relevans.  Vi har 

exempelvis valt att redovisa var och hur intervjuerna genomfördes, intervjuplatsens 

inverkan, samt även diskuterat vår syn på kommunikationen i intervjusituationen. 

Detta för att skapa förståelse för den enskilda intervjuns intersubjektivitet. Vi har även 

valt att klargöra intervjuns teman i ett försök att påvisa vår studies trovärdighet och 

relevans i relation till problemställning. 

Enligt Kvale & Brinkman (2013) är det av värde att kunna påvisa undersökningens 

generaliserbarhet inom vetenskaplig forskning. Att generalisera betyder att studiens 

resultat är liktydigt även om tid och rum skiljer sig åt mellan studierna. Humanistiska 

läroämnen skiljer sig dock rörande tanken om generaliserbarhet. Inom humaniora 

finns ett konstruktivistiskt tankesätt, där varje människa och sociala fenomen ses som 

unikt. Inom humaniora är därför inte generaliserbarhet något som eftersträvas (Kvale 

& Brinkmann, 2013, s. 310). Då detta är en sociologisk studie inom humaniora, som 

utgår från att den förveteskapliga världen är social konstruerad, görs heller inget 

anspråk på att generalisera. Dock vill vi tillägga att studien är av informativ art, det 

vill säga att den kan skapa förståelse och sprida kunskap om hur övergången mellan 

par och föräldrar kan upplevas.  
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5.11. Metoddiskussion 
Enligt Kvale och Brinkmann (2013) kan forskningsintervjuer ses som samtal med 

struktur och syfte, där intervjuaren försöker skaffa sig kunskap om den intervjuade 

och dennes livsvärld, genom att ställa frågor och vara lyhörd. Eftersom forskaren 

kontrollerar och definierar intervjusituationen genom att introducera ämnen och ställa 

kritiska följdfrågor, har forskaren en maktposition (Kvale & Brinkman, 2013, s. 19). 

Intervjusituationen utgörs alltså inte av likställda parter, något som kan påverka 

resultatet. Det finns t.ex. en risk att de intervjuade anpassar sig till vad forskaren vill 

höra. Att intervjuaren är den som tagit initiativ till samtalet, samt styr samtalet, bidrar 

till att ställa denna i en maktposition.  

Vi valde att konstruera en semistrukturerad intervjuguide med teman (se bilaga 2 och 

3). Under intervjuerna försökte vi ställa så öppna frågor som möjligt. Vi förhöll oss 

tysta och neutrala och lät de intervjuade prata så mycket de ville som svar på de olika 

frågorna. Detta för att påverka de intervjuade minsta möjliga. Dock anser vi att det är 

omöjligt att förhålla sig helt neutral till de ämnen som diskuterats, och vi är medvetna 

om att vårt kroppsspråk, instämmande till utsagan etc., kan ha påverkat det 

datamaterialet vi fått. 

Molander (2003)  framhåller att språket används för en växelverkan av makten. Han 

menar, att olika typer av perspektivval, exempelvis att tala i jag-form, eller att 

uttrycka sig mer generellt påverkar maktrelationen i samtal mellan individer 

(Molander, 2003, s. 104-105). Asper (2011) betonar att forskare inom 

samhällsvetenskap delar samma livsvärld som de studerade aktörerna, och därmed har 

samma vardagsförståelse, språk och liknande omständigheter som sina informanter. 

Detta kan vara en fördel då det gör det lättare att förstå varandra, samtidigt som det 

kan vara svårt att skapa distans mellan forskare och undersökningsobjekt, något som 

kan försvåra en neutral och opartisk tolkning av empirin (Asper, 2011, s. 27). 

Dessutom till denna gemensamma vardagsförståelse har också forskaren en teoretisk 

förförståelse, och båda förförståelserna spelar in i interaktionen med aktörerna, 

datainsamlingen, samt tolkningen av empiri (Asper, 2011, s. 27-28). För att hålla en 

balans i maktrelationen och mötas i en gemensam förståelse, valde vi att använda oss 

av ett vardagsspråk framför ett teoretiskt influerat språk. Vi anser att vi lyckades i att 

möta informanterna på ett gemensamt plan. 
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Asper (2011) betonar att en förutsättning för att skapa förståelse så måste en 

interaktion ske mellan forskaren och den förvetenskapliga världen. Han menar även 

att intervjupersonerna bör ses som rationella och logiska vars utsagor är meningsfulla, 

där informanterna tillskrivs en första personens auktoritet, dvs. att det som säger är 

dennes sanning om hur de upplever sin livssfär (Asper, 2011, s.44). Detta görs för att 

skapa en balans i värdering av utsagor. Om inte detta reflekteras över finns risken att 

det skapas en distans och ett maktförhållande mellan forskaren och informanten där 

empiriskt material kan avfärdas av forskaren då denne ser sig ha den rätta kunskapen 

(Asper, 20011, s.45). Trots detta resonemang anser vi det viktigt att reflektera över 

sanningshalten i vårt material. Exempelvis ser vi i det empiriska materialet att 

informanterna ofta framställer sig själva som jämställda och att det finns en jämlik 

arbetsfördelning i hemmet, medan vi också kan se motsatsen i vissa fall. Detta kan 

tolkas med Arvidsons (2007) diskussion om att fabricera sig själv, att aktören 

uppträder önskvärt inför en motpart genom att använda en strategisk normanpassning 

för att smälta in och framställa sig själv som trovärdig (Arvidson, 2007, s.104).  

Vi syftar inte på att vi eller våra informanter är några bedragare, snarare att vi som 

sociala individer försöker anpassa oss till situationer och det i sin tur påverkar 

materialet. Fokus har varit på våra informanters beskrivningar och vi har försökt tolka 

dessa så närliggande deras egna uppfattningar som vi förmår, men med ett kritiskt 

perspektiv. 

5.12. Kodning 
Efter att vi genomfört intervjuerna och transkriberat dem påbörjade vi tolkningen av 

resultatet och analysen. Ahrne & Svensson (2015) påpekar att den kvalitativa 

analysen kräver att man lär känna sitt material på djupet, och även att man ordnar och 

delar materialet på ett sätt för att få översikt (Ahrne & Svensson, 2015, s. 223). Vi 

läste först igenom de transkriberade intervjuarna ett flertal gånger för att få översikt 

över materialet. Som analysverktyg valde vi kodning. Kodning kan användas för att 

organisera intervjutexter, då det ger översikt och struktur till materialet, och kan även 

användas för att förstå den underförstådda meningen i det som sagts (Kvale & 

Brinkmann, 2013, s. 217). Kodning innebär att man skriver nyckelord till textstycken 

för att underlätta senare identifiering av dessa delar och uttalanden (Kvale & 

Brinkmann, 2013, s. 217).  
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Vi började med en öppen kodning, något som innebär att läsa texten noga flera 

gånger, samt markera eller anteckna nyckelord i texten om det är något som framstår 

som extra intressant eller förekommer flera gånger (Ahrne & Svensson, 2015,s. 224). 

Vi försökte att förhålla oss öppna och nyfikna till texten, och utförde öppen kodning 

flera gånger, tills vi tyckte att vi fått med det viktigaste. Vi hade ett induktivt 

förhållningssätt till empirin, något som innebär att vi inte på förhand letade efter 

uttänkta teman eller begrepp (Asper, 2011, s. 32). Vi jämförde de olika transkriberade 

utskrifterna och vilka koder vi antecknat och markerat. Vi ställde också frågor till 

texten för att få en djupare förståelse för vad de olika textsegmenten innebar och för 

att få en översikt över hur vi skulle sortera dem. För att få klarhet i de olika koderna 

klippte vi ut de olika textsegmenten med nyckelord och sorterade dem för att få 

översikt över hur de relaterade till varandra. Vi gick därmed över i den fokuserade 

kodningen.  

Fokuserad kodning innebär att man kodar mer selektivt och letar efter teman, och 

efter specifika koder i texten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 224). De mönster som 

växer fram kan utgöra teman eller kategorier, men det som skiljer sig och bryter 

mönstret kan också vara väl så intressant som det som bekräftar det (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.224). Avvikelserna kan ge upphov till nya perspektiv och 

tolkningar. Aspers (2011) föreslår också att man ställer frågor om koden efter att man 

kategoriserat dem. Exempel på frågor som kan underlätta kodningsarbetet är hur, 

varför, med vem (Asper, 2011, s.192).  Efter en lång process där vi läste 

intervjuutskrifterna, jämförde, ställde frågor till texten och sorterade den, tyckte vi att 

vi kunde utläsa följande teman: jämställdhet, ansvar, arbetsfördelning och 

föräldraledighet.   

Asper (2011) använder begreppen första och andra ordningens konstruktion i sin 

förklaring till vad som sker i mötet mellan forskaren och informanten. Detta är 

begrepp som är fruktbara för att beskriva hur forskaren kan representera aktören i en 

vetenskaplig text, en återgivelse av informanternas tolkning av deras livsvärldar 

(Asper, 2011, s.46). Den första ordningens konstruktioner är baserat på 

informanternas egna tolkningar av deras livsvärldar, och vilka uttryck de använder för 

att beskriva den. Dessa konstruktioner ska tolkas i relation till andra tolkningar som 

ligger i informanternas meningsnivå. Med detta menas att det finns begrepp som 
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fungerar i relation till andra begrepp eller individer i deras liv, teorier, 

maktförhållanden, experter och nybörjare (Asper, 2011, s. 48). Exempel på detta i vår 

studie är hur informanterna förhåller sig till experter i deras livsvärld, såsom 

barnmorskor, media, psykologer etc. Det kan också handla om informanternas 

förhållningssätt till jämställdhet, som då inkluderar maktförhållanden, exempelvis hur 

informanterna själva definierar jämställdhet och deras syn på den. Andra exempel på 

första ordningens konstruktion i vår studie är begreppen: vardagskaos, team, trygghet, 

känslomänniska, anpassningsbar.  

Den andra ordningens konstruktioner är enligt Asper (2011) en abstraktion av den 

förvetenskapliga världen, med utgångspunkt i den första ordningens konstruktion. 

Forskaren konstruerar med hjälp av vetenskapliga teorier och sin förförståelse en 

förklaring av det empiriska materialet. Den andra ordningens konstruktioner är 

således en selektiv produkt med kopplingar till forskarens eget intresse och hur denne 

vill presentera sitt arbete (Asper 2011, s. 49). Exempel på våra andra ordningars 

konstruktioner är begrepp som livsövergång, assymetriskt rollövertagande, 

barnorienterad maskulinitet och förväntningar. 

Kunskap kan ses som relationell, den finns och skapas i relation mellan individer. Den 

kunskap som skapas existerar bara i relationen mellan de närvarande och är svår att 

överföra. Det är därför viktigt att beskriva sammanhanget för varje mening som 

används till tolkning för att på så vis öka förståelsen (Kvale, 2007, sid. 47).   
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6. Analys och Resultat 

6.1 Inledning 
Vi kommer i analys- och resultatavsnitten redovisa för hur våra informanter berättat 

om deras livsvärldar under våra intervjuer med dem. Detta resultat analyseras med 

hjälp av vår teoretiska referensram samt tidigare forskning.  

 

Vi har gjort en tematisk analys och vi kommer att gå igenom hur våra informanter 

upplevde övergången från par till föräldrar. Under detta tema kommer vi att redovisa 

hur informanterna upplevde att livet ändrades, om det instämde med deras 

förväntningar och om det påverkade parrelationen. Därefter går vi in på temat 

jämställdhet, hur de intervjuade ser på jämställdhet och hur de valt att fördela 

föräldraledigheten. Sedan beskriver vi hur de intervjuade fördelar arbete och ansvar i 

hemmet. Vi avslutar med att diskutera konsekvenserna av deras definition av 

jämställdhet och arbetsfördelning kring barn och hushållssysslor, hur jämställda paren 

är i praktiken. 

6.2. Upplevelsen av livsövergången  
Att bli förälder är en stor begivenhet. En begivenhet som för med sig omställningar 

för individen och paret. Vi kommer under detta tema beskriva hur våra informanter 

upplevt övergången från par till föräldrar.  

 

Bland våra informanter kunde vi tydligt se att de kände sig stressade i början. Roy et 

al. (2014) beskriver övergången från par till föräldrar som en stressande händelse. En 

övergång som leder till mer stabila, men mindre tillfredsställande parrelationer (Roy 

et al., 2014, s. 386). Hildingsson och Thomas (2014) undersökning visar att både män 

och kvinnor känner stress de första veckorna efter födseln, men att det sedan är 

kvinnor som upplever störst stress.  

 

Föräldrarna Anna och Leo berättar att de kände sig lite osäkra då de kom hem från 

sjukhuset. Det var ovant att ta hand om ett barn, och de visste inte riktigt hur de skulle 

göra. Första eller andra natten efter att de kommit hem från sjukhuset upplevde de en 

panikkänsla. Anna berättar att allt plötsligt kom över dem, och att hon tänkte: ”Men 
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Gud! Hur ska detta gå?!”. Leo berättar att han kände sig orolig och att han var rädd 

för att barnet skulle sluta andas eller råka ut för plötslig spädbarnsdöd, ”man skulle ha 

koll på att hon låg åt rätt håll. Så man vaknade och såg att hon sov… men det gick ju 

över på några veckor, sen förstod man ju att så kan man inte hålla på då blir man ju 

knäpp”. 
 

Föräldrarna Alice och Kristian berättar att de fick stanna kvar på sjukhuset i fem 

dagar efter födseln då Alice hade högt blodtryck. Alice berättar att hon tyckte det var 

skönt att vara på sjukhuset och ha mycket folk runt sig, men att hon fick en reaktion 

när de åkte hem. Hon säger: ”Jag kommer ihåg när vi åkte i bilen hem så grät jag för 

jag har aldrig känt världen så himla stor och såhär farlig, och bara, hur ska jag förhålla 

mig till att ta hand om ett barn nu”. När hon kom hem gick hon i gång med att 

storstäda och hon upplevde att hon aldrig sett så små detaljer tidigare. Hon berättar att 

hon tyckte den första veckan var kaotisk. Kristian har ett barn sen tidigare och var 

därför lugnare. Han tyckte det var skönt att komma hem från sjukhuset och få lite mer 

lugn och ro. Han erinrar att han var mer orolig med första barnet, och säger: ”Det är 

väl en tydlig skillnad när mamman har det där orosmolnet runt hela föräldraskapet, 

hur ska det gå, lever han, andas han. Som andrahandspappa har man ju ett helt annat 

lugn i det där så det är ju stor skillnad”. 
 

Alla föräldrarna har liknande upplevelser och berättar att det kändes som ett stort 

ansvar att bli förälder, de undrar hur det ska gå och om de kommer att klara det. När 

Simon blir frågat om att beskriva känslan av att bli föräldrar svarar han; ”Det är svårt, 

det kändes liksom som att man fick ju väldigt ansvar helt plötsligt, som att det var 

något mer än en själv som var oerhört viktigt.[…] och man insåg att man har en egen 

roll i att ta hand om någon som inte kan ta hand om sig själv”. 
 

Den första stressen som finns omedelbart efter födseln verkar vara knuten till ansvaret 

om att ta hand om en annan människa, som är beroende av föräldrarna. Världen känns 

full av faror och man är rädd för plötslig spädbarnsdöd. Det verkar också vara svårt 

att lita på sin egen förmåga som föräldrar i början, men att detta är något som kommer 

på plats efter lite träning och erfarenhet. Vi tolkar detta som att det att vara föräldrar 

helt enkelt är något man får lära sig. Hildingsson & Thomas (2014) påpekar som 

tidigare sagt att mödrarna känner mer stress än fäderna efter denna första period. En 
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stress som är relaterad till rollbegränsning, att känna sig fångad av ansvar, vara 

isolerad samt ha mindre tid för egna intressen och den vuxna parrelationen. I vårt 

material ser vi tecken till att de kvinnorna som var sammanhängande hemma länge 

upplever det som jobbigt samtidigt som de uppskattar tiden med barnet. 
 

Anna blev sjukskriven 4 månader innan förlossningen, och var sedan föräldraledig till 

barnet var ett år och en månad gammalt. Efter det tog pappan ut föräldraledighet. 

Anna säger så här; ” Jag kände att jag var oerhört färdigt med att vara föräldraledig, 

och du sa ju att du gärna ville vara hemma […]”. Leo instämmer och säger han är 

glad för att vara hemma med barnet. Han har varit hemma med barnet ungefär fyra 

månader vid intervjutidpunkten, och ska vara hemma fyra månader till. Han säger; 

”Så nu i efterhand, om det skulle komma fler barn, så kommer jag garanterat att ta 

mycket föräldraledighet. För det har ju varit fantastiskt”. Anna håller med om att det 

var fantastisk, men att det blev jobbigt i längden. Alice var sjukskriven i två månader 

innan förlossningen och föräldraledig i tio månader med sonen, och säger så här: ”Sen 

så tycker jag då, alltså jag var ju hemma i tio månader, man får ju dåligt samvete när 

man säger det, men sista tiden tyckte jag att det var ganska jobbigt och tråkigt att vara 

hemma hela tiden”. Lite senare i intervjun säger hon också: ”Den viktigaste uppgiften 

i livet är ju att vara mamma nu så klart, men jag är ju nånting mer än det också och 

det behöver jag”. 
 

De andra intervjuade har inte varit hemma i så långa perioder och uppger att de tyckt 

om tiden de varit föräldralediga. Vi tolkar det som att längden av föräldraledighet 

eller hemmavarande inverkar på upplevelsen av att vara hemmavarande. Simon 

beskriver att det jobbigaste för honom med att vara förälder är att det är så repetitivt 

och lika hela tiden. Han säger: ”Man har ett konstant ansvar och press som aldrig går 

över. Den dynamiken som man hade förut med att man hade jobbiga stunder och sen 

paus, vila, paus, vila, den försvinner lite grand. Och det tycker jag är jobbigt […]”. 

Ida säger att det är underbart att vara föräldraledig, men att hon kan sakna en 

gemenskap ibland, och säger: ”Man kan känna sig lite ensam ibland. I att man har 

mycket frågor och sån. Men man kan ju hitta mycket svar själv”. 
 

I denna del har vi gått genom hur våra informanter upplevt övergången till 

föräldraskapet. De intervjuade beskriver övergången som en stressig, omtumlande 
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upplevelse och att den stundom upplevs som enformig och isolerande. Vi vill dock 

understryka att alla våra informanter också berättat att det varit fantastiskt att bli 

föräldrar. Intervjuerna visar på så vis att övergången från par till föräldrar har positiva 

och negativa sidor. 

6.3. Förväntningar om att bli föräldrar 
I denna del kommer vi att redovisa hur informanterna upplevde att föräldraskapet 

instämde med förväntningarna de hade innan. Stora livshändelser kommer gärna med 

förväntningar och vi upplevde att alla intervjuade hade mer eller mindre uttalade 

förväntningar om föräldraskapet. Dessa varierade från väldigt negativa till positiva 

förväntningar.  

 

Leo och Anna, samt Ida berättar alla att de medvetet inte läst upp sig för mycket på 

föräldralitteratur och andras berättelser, då de inte ville bygga upp förväntningar som 

sedan var svåra att leva upp till. 
 

Annika och Karl berättar att de målat upp en bild om att det skulle vara svårare och 

jobbigare än det visade sig att vara. Ida berättar att personer i hennes omgivning 

varnat henne om att hon inte kom att få tid till att varken äta, gå på toa eller duscha, 

men att hon inte upplevt det själv. Dessa informanter hade alltså mer negativa 

förväntningar än vad som väntade dem. Simon berättar däremot att det var jobbigare 

att bli föräldrar än han hade förväntat sig, och att han mest hade tänkt på hur 

fantastiskt allt skulle bli. Detta tror han beror på att de som redan var föräldrar i hans 

omgivning, endast pratade om de positiva sidorna vid föräldraskapet, och målade upp 

en förskönad bild. Han var därför inte helt förberedd på de negativa sidorna vid 

föräldraskapet. Leo och Anna hade väldigt skilda förväntningar, då Anna säger hon 

tänkte: ”Hur svårt kan det vara”, medan Leo däremot hade sett för sig en väldigt stor 

och jobbig omställning. Leo berättar: 
 

Ja, men jag tänkte ju… I värsta fall kommer jag att sova en timme per natt, och sen 

måste jag i väg till jobbet, och man kommer aldrig att kunna åka hemifrån kanske... 

Nej, men inte riktigt. Men att man är väldigt låst. Var beredd att liksom ge upp mycket 

av livet i övrigt kanske så där… Ja, men ”jag gör det jag måste göra. Jobba och vara 
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hemma med barnet, resten får man vara beredd på att ja, det får jag ge upp nu”. Och sen 

visade det sig att det inte blev så. 

 

Anna hade mer förväntningar till sig själv som mamma, och säger hon hade en bild 

om att hon skulle vara en känslosam och omhändertagande mamma, något hon tycker 

hon levt upp till. Leo, Ella och Lukas hade barn med andra sedan tidigare, och visste 

därmed mer om vad de hade att förvänta sig.  

 

Delmaro-Ko & Mark (2000) påstår att positiva och negativa förväntningar till 

föräldraskapet kan göra övergången svårare, samt att föräldrar med realistiska 

förväntningar verkar ha de bästa förutsättningar för att klara övergången väl. Våra 

informanter hade lite olika berättelser om sina förväntningar. Vi tyckte det var 

intressant att flera aktivt hade reflekterat över att inte bygga upp förväntningar genom 

att läsa föräldralitteratur eller lyssna på andra föräldrar. Några av informanterna hade 

positiva och några hade negativa förväntningar på att bli föräldrar, detta verkar dock 

inte orsakat stora problem. Efter en omställningsperiod verkar alla ha landat i den nya 

vardagen och justerat förväntningarna till den nya livssituationen.  

6.4. Föräldraskap och parrelation 
I denna del kollar vi på hur föräldraskapet påverkat parrelationen och tiden paren 

spenderar med varandra. Att bli föräldrar innebär att man blir något mer än ett par, 

något som både kan vara berikande men också sätta press på parrelationen. Vi anser 

att föräldraskapets inverkan på parrelationen utgör en stor del av livsövergången, då 

många delar av livet organiseras runt parrelationen och familjen. 

 

På frågan om hur parrelationen har ändrats efter föräldraskapet, får vi olika svar.  

Leo och Anna uppger att de inte tycker relationen förändrats särskilt mycket. De 

tycker de lever ungefär som tidigare, de tar med sig barnet på aktiviteter och 

restauranger, men de anpassar tiden efter henne. Anna säger lite humoristiskt: 

 
Hon var ju inte många månader när vi drog med vagnen och käkade kvällsmat på Harry´s och 

tyckte det var jättetrevligt och så där – men sen är det klart, det gör vi ju klockan 18 i stället 

för att stå på dansgolvet klockan 23… 
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Alice och Kristian tycker också att det är viktigt att fortsätta med intressen och 

aktiviteter som de hade innan föräldraskapet. De har åkt utomlands tillsammans när 

barnet var åtta månader, och fortsatt gå ut och äta på restauranger. Dock saknar de tid 

själv som par, det att kunna vara spontana och känna sig fria. Alice svarar så här på 

vad hon saknar: ”Ja, att få göra sig i ordning och känna sig lite fin och gå ned och 

käka och få prata med varandra”. De har haft svårt att be om barnvakt då barnet 

vaknar så tidigt. Alice uttrycker dock att kärleken vuxit sedan de blev föräldrar och att 

de blivit sammansvetsat som ett team. 
 

Annika och Karl berättar också att de upplever sig som ett bra team efter att de blev 

föräldrar. Karl säger: ”Ja det har vi till och med på papper, ni är bra som team, så stod 

de på förlossningspappret”. Annika lägger till att hon känner trygghet i att Karl finns 

där för henne och att de blivit mer sammansvetsade efter att de fick barn. Hon säger: 
 

Det kan jag känna en trygghet i att jag inte behöver vara stark hela tiden eftersom att jag har 

dig med mig också, och det har förstärkts efter att vi fått barn. Innan hade man kanske inte 

samma behov att vara stark för någon annan, då var det bara för en själv som en skulle klara 

utbildningen och det som var ens eget. Då tycker jag nog att det svetsat ihop oss mer att få 

barn. 

 

Att de blivit mer sammansvetsat och trygga med varandra kan tyda på det Roy et al. 

(2014) beskriver om att parrelationerna brukar bli mer stabila i föräldraskapet. Att 

paren beskriver hur deras kärlek vuxit, och att de känner sig mer sammansvetsade 

efter att de fick barn kan även relateras till Collins (2008) påstående om att familjen i 

dag har fått en starkare sammanhållning Detta i och med en den innehåller mer och 

starkare emotioner då konflikter och förhandlingar skapar mer kärlek i familjen.  

 

Annika och Karl berättar att parrelationen också blivit mer sammanvävd med 

familjerelationen efter att de blev föräldrar och att de prioriterar gemensamma 

familjeaktiviteter i stället för tid som par. Karl nämner ett exempel: 
 

Ja för det är ju då vi stärks mest, när vi är alla fyra, då stärks parrelationen också. Exempel 

som när vi monterare studsmattan, det var ju jättemysigt och så. Vi gjorde nånting 

tillsammans alla fyra verkligen, vi krattar och åker skottkärra alla fyra. Att det är viktigare än 

att vi delar upp oss. 
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De säger också att de är bra på att stärka relationen genom att visa uppskattning till 

varandra genom att ge komplimanger, som att säga att den andra är fin. Karl säger 

också: ” jag tror ju att jag visar dig uppskattning genom att göra såhär logistiska saker 

som jag vet att du uppskattar. Att dammsuga mattan innan du kommer hem”. Under 

intervjun blir de uppmärksamma på att de kanske glömt att prioritera tid med varandra 

som par och skämtar om att slutsatsen för uppsatsen blir att de inte längre har en 

parrelation.  

 

Ella och Lukas berättar också att de har svårt att få tiden att räcka till för att göra egna 

saker som par. Ella jobbar 60 % och pluggar 100 %, Lukas jobbar deltid och pendlar 

till jobbet. I tillägg har de varsitt barn från tidigare som de också ska hinna umgås 

med. Ella har ensam vårdnad för sitt tidigare barn. De har möjlighet till barnvakt men 

tycker det är lite besvärligt att lämna de tre barnen hos olika barnvakter. Det gör de 

till exempel om en av dem fyller år eller det är något annat speciellt. De försöker ta 

till vara på tiden som finns i vardagen, gripa stunden om de har tio minuter för sig 

själva. När vi frågar dem om vad de gör med dessa tio minuter svarar Ella: ”Då tar vi 

en kopp kaffe och ser på nyheterna som ett jävla pensionärspar (skrattar). Det är 

pensionärerna det vet du, och så pratar vi politik”.  Politiken har de som ett 

gemensamt intresse, berättar de. Ella säger också att Lukas är mån om att se till det 

lilla i vardagen som att pussa varandra när de kommer hem och att fråga hur dagen 

varit. Ifall de märker att de glider ifrån varandra så prioriterar de tid tillsammans. Ella 

säger: ”Och jag känner väl också att vi glider ifrån varandra. Men får vi en kväll 

tillsammans att vi sitter i soffan ser på tv, pratar, skrattar ihop då liksom kommer vi 

ihop igen”. De försöker också hitta på saker tillsammans med alla tre barnen och ifjol 

åkte de tillsammans till Spanien under sommarlovet. 

 

Även om alla paren berättar om tidsbrist i vardagen, är den nog mest påtaglig för Ella 

och Lukas. I och med att Ella både jobbar och läser, medan Lukas jobbar deltid och 

pendlar så har de ett omvänt mönster av det Bäck-Wikström & Bergsten (2010) 

skriver om att männen ofta får svårt att dela upp tiden mellan olika arenor, medan 

kvinnans tidsbrist uppträder i form av att hon blir låst i hemmet. I detta fall blir det 

Ella som kämpar för att räcka till medan Lukas är bättre på att uppmärksamma 

relationen, och sätta av tid för att göra god mat samt höra hur dagen varit. 
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Ida berättar att de fortsatt med sina gemensamma paraktiviteter som de hade innan 

barnet föddes men att de nu har barnet med sig i vagnen. Tillexempel är de aktiva i en 

dansförening tillsammans, något de fortsatt med efter dottern föddes. Det fungerar 

jättebra tycker de, då barnet oftast är nöjd och tycker det är roligt att sitta och titta på 

lektionerna, eller sover i vagnen. Det svåraste som Ida tycker, har varit att växla 

mellan de olika rollerna som mamma och flickvän. Hon berättar:   
 

Men jag tyckte det var jobbigt att vara både mamma, kanske man sitter och ammar och känner 

sig, ja, lagom snygg klockan åtta. Och så somnar hon. Och så förväntas partnern att nu ska 

man vara den snygga flickvännen som bara tycker att… a ja, man ska ha sex och allt, och 

känna… Men nej, jag är inte riktigt där… Det tyckte jag var jobbigt, för att… att fortvarande 

vara... Den delen liksom. Alltså mysa och hålla hand och så, men just den delen tyckte jag var 

tuff faktiskt. Och då kände man sig liksom otillräcklig, för man ville ju visa den personen att 

”jag tycker jättemycket om dig” […] 

 

Ida berättar att hon har landat mer i det nu, och att de har pratat om det och hört 

varandras sidor av det. Hon berättar att sambon frågat om det bara fanns han och 

bebisen, hon och bebisen, och inte de två som par längre. Efter att de pratat om detta 

kändes det bättre för båda och de passar på att sätta av tid för varandra som par.  

 

Simon berättar att han och frun har fortsatt göra samma gemensamma aktiviteter som 

de gjorde innan de fick barn. Av gemensamma aktiviteter nämner han att resa, gå ut 

och äta samt gå på bio. Nu gör de detta tillsammans med barnen i stället som par, 

något som stärker familjegemenskapen. Dock tycker han det är svårt att få nog tid att 

umgås som par. Han tycker också det är svårt att få nog tid att prata med partnern och 

säger: 
 

Även fast en familj ska handla om gemenskap så blir man mer isolerad mellan varandra som 

par när barnen kommer.  […] Jo, men man går lite i sin egen bubbla. Och det är samtidigt en 

känsla av ensamhet i det hela, även fast man är flera. […] Jag tror kanske det är brist på 

kommunikation på något sätt, så man känner… Alltså när man inte har tid att kommunicera, 

blir det mer så att man går runt oh kommunicerar med sig själv på något sätt. Man bygger upp 

det inne i sig själv, och då mister man den förbindelsen med den andra liksom… 

 

Enligt Bekkengen (2002) finns det två relationer i föräldraskapet. Relationen mellan 

barn - vuxen och relationen mellan vuxen - vuxen. Det verkar finnas en viss svårighet 
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bland alla paren att balansera den vuxna relationen, den egna relationen till barnet 

samt den gemensamma familjerelationen. I tillägg har de jobb och studier att sköta 

samt egna kompisar. Föräldraskapet medför tidsbrist då barnet eller barnen är det som 

anses behöver prioriteras. Simon är en av dem som nämner tidsbrist som en utmaning 

med föräldraskapet. För att illustrera hur annorlunda vardagen är med tre barn jämfört 

med innan säger han: 
 

Man kan inte sova så länge man vill på morgonen, och man måste plocka grejer över allt hela 

tiden, och det räcker inte bara att plocka grejer, man måste plocka grejer snabbt för att hinna 

med (skrattar). Och en annan sak som är annorlunda är det känns som en semester att gå på 

butiken (skrattar).  

 

Detta kan sättas i relation till det Hochschild (2001) skriver om att hemmet har blivit 

mer och mer likt en arbetsplats där det är ont om tid och ett ständigt krav och behov 

på arbete.  

 

Det finns motstridande intressen och många att ta hänsyn till i en familj, jämfört med 

tvåsamheten i parrelationen. Samtliga par har berättat att gemensamma 

familjeaktiviteter är viktiga för dem, men vissa uppger också att det medför mindre 

tid för den vuxna parrelationen. Att informanterna framhåller de gemensamma 

familjeaktiviteterna som viktiga och positiva kan relateras till Bekkengens (2002) 

resonemang om att barnet blir det centrum som mannen och kvinnan samlas kring. 

Bekkengen (2002) förklarar även att barnet kan bli ett hot eller kitt, då det kan 

sammansvetsar familjen men även hotar parrelationen om paret inte får tid utan 

barnet. Denna kluvenhet mellan familjegemenskap och parrelation verkar absolut vara 

närvarande i dessa föräldrarnas liv. Shapiro et al. (2000) nämner att det är viktigt att 

uppmärksamma relationen, annars riskerar man att nöjdheten med relationen avtar. 

Dock skyddas också relationen av att man visar uppskattning och uttrycker kärlek för 

varandra (Shapiro et al. 2000). 

 

I denna del har vi visat att övergången från par till föräldrar påverkar olika delar av 

parrelationen. Flera av våra informanter uppger att det blir mindre tid för att vara 

tillsammans som par, och att det ofta blir mer fokus på gemensamma 

familjeaktiviteter i stället. Det finns flera personer att ta hänsyn till i en familj, något 

som kan påverka upplevelsen av frihet. Föräldraskapet medför mer 
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hushållsarbete samt att man får lägga tid på barnomsorg, vilket leder till att det finns 

mindre tid för kommunikation med sin partner jämfört med innan man blev föräldrar. 

Föräldraskapet kan även påverka intimitetsaspekten, och som vår ena informant 

berättar kan detta bero på att det blir svårt att växla mellan de olika rollerna som 

förälder och kärlekspartner.  

6.5. Jämställdhet och föräldraledighet 
I denna del av analysen kommer vi ta upp de intervjuades syn på jämställdhet samt 

hur de fördelat föräldraledigheten. Detta relaterar vi sedan till den rådande 

jämställdhetsdebatten. Föräldraledigheten redovisas då den kan tolkas som en 

måttstock för jämställdhet (Bekkengen, 2002), men är också något som nämns av de 

intervjuade. 

 

När vi intervjuade Annika och Karl frågade vi hur de hade delat på 

föräldraledigheten. De berättar att de tycker det är viktigt att dela lika på 

föräldraledigheten, men att de ändå inte delat lika av praktiska skäl. Annika och Karl 

svarar så här på frågan om föräldraledighet: 
 

Annika: Jag har en idé om att om man delar på föräldraledigheten, att det är en förutsättning 

för att man ska kunna leva jämställt. För att jag ska kunna känna, det är nog mitt 

kontrollbehov. Det är nog viktigt att vi tvingas dela på det så jag kan släppa kontrollen och för 

att vi ska kunna fortsätta leva jämställt och för att såklart att du ska knyta an till barnet. Att du 

också skulle få den möjligheten. 

 

Karl: Ja och lite ideologiskt också, man ville ju kunna säga att vi, kanske mest för min skull, 

jag vill kunna säga att ja vi har tagit ut lika mycket föräldrapenning. Att man liksom visar upp 

en medvetenhet och så blev det verkligen inte så, det har ju varit nästan lite pinsamt. Vi liksom 

tänkte dela lika men det blev inte så. Man läste sen att kvinnan tar ut sjuttiofem procent och 

mannen tjugofem och det var ju nästan exakt på dagen av vad vi gjorde. Då blev det liksom 

såhär att ja, folk säger att de vill vara jämställda men så blir det inte så och vi hamnade precis 

så och vi hamnade i den fällan, det blev bortförklaringar. Och det är ju sådana bortförklaringar 

alla har.  

 

Att Annika och Karl tycker det är viktigt att dela föräldraledigheten lika, men ändå 

inte gör det tolkar vi med hjälp av Becks (1998) beskrivning av att jämställdhets-
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arbetet lett till en förändring i medvetenhet, men inte i beteende. Karl uttrycker även 

att han tyckte det var pinsamt att han inte tog ut lika mycket föräldraledighet som sin 

fru. Han verkar ha en bild om att vara jämställd som han inte klarar att leva upp till, 

något som medför en ambivalens i förhållande till den föräldraledigheten de tog ut. 

Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) påpekar att kvinnor och män idag har samma mål 

med föräldraskapet och att de värderar jämställdhet högt. Men då barnsomsorg och 

arbetsdelning ändå blir till kvinnans ansvar och då uppstår en ambivalens (Bäck-

Wiklund & Bergsten, 2010).  

 

Ella berättar att hon var föräldraledig i fem månader efter födseln av hennes och 

Lukas gemensamma barn. Efter det var hon tvungen att börja arbeta av ekonomiska 

skäl. Hon tyckte det var okej att gå tillbaka till jobbet, men säger att hon blev bemött 

negativt i sin omgivning. Hon säger: 
 

Det är människor runt omkring. De ifrågasätter och undrar, varför började du jobba så tidigt 

då liksom [...]. Det känns som man måste förklara sig […] man måste ursäkta sig hela tiden. 

 

Lukas berättar däremot att han som pappa fått beröm för att han var föräldraledig i 

åtta månader. Och Ella lägger uppretat till: 
 

Ja, det har man ju märkt. Vilken kred. han får, vilken fantastisk man jag har som är hemma, 

tar hand om barnen och lagar mat. Jag bara... Jag blir tokig, jag blir vansinnig. Min pappas 

nya, hon är ju så traditionell, hon har lyft dig till skyarna. Ja det är fantastiskt att du är sån, 

men det är fantastiskt att jag också är sån. Det ska inte tas för givet att jag är sån bara för att 

jag är kvinna 

 

Det kan verka som att det finns flera förväntningar på föräldraledighet och 

barnomsorg i samhället. Samtidigt som det finns ett jämställdhetsideal och en 

förväntan om att föräldrarna ska dela lika på föräldraledigheten, verkar det också 

finnas en förväntan om att fäder inte tar ut mer föräldraledighet än mödrarna. Som 

Ella påpekar så är det hennes pappas flickvän som bland annat gett beröm till Lukas 

för att han är delaktig i hemmet. Detta kan bero på att hon tillhör en annan generation, 

där jämställdhetsidealet inte är lika inarbetat. Enligt Försäkringskassan (2014) tar 

kvinnor fortfarande ut 75 % av all föräldrapenning, medan män endast tar ut 25 %. 

Frågan är om det finns en förväntan om att kvinnan tar ut mest föräldraledighet i de 
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fall det inte delas lika? Bekkengen (2002) påpekar att i de fall där föräldrarna delar 

lika eller där kvinnan måste arbete av ekonomiska skäl, så är det mannen som får 

uppskattning både av partner och omgivning.  

 

Alice var föräldraledig de första 10 månaderna efter barnet föddes och sedan dess 

delar hon och Kristian föräldraledigheten i ungefär 50 % var. När vi frågade Alice och 

Kristian om de upplever något jämställdhetsideal svarar de så här: 
 

Alice: Det där är lite svårt, man ska ju göra det som passar bäst för sin familj och det som 

passar för en själv. Och för dig kanske det ser jämställt ut och för dig inte… Det är svårt med 

ideal och hur det ska vara. Däremot tycker jag att det är viktigt att vara medveten om sådana 

saker och reflektera över dom så det blir så jämställt det kan bli utifrån ens egna 

förutsättningar. 

 

Kristian: Jag känner, jag har väldigt sällan brytt mig om vad andra gör och tycker, jag har 

aldrig… Jag tror inte man lär sig nåt av det. Jag har väl alltid försökt att anpassa det till vår 

situation. 

 

Alice berättar även att det är viktigt för henne att Kristian är delaktig i barnomsorgen, 

något hon upplever att han är. Dock har de tjafsat lite om husarbetet men hon känner 

det blivit bättre efter att Kristian varit mer föräldraledig. Hon uttrycker det så: 
 

Jag tycker att det är så skönt att sen du varit hemma nu så ser jag liksom att saker funkar. För 

när man är hemma så ser man ju allting hela tiden och man stör sig på saker och man tycker 

att man städar, tvättar och bara gör allting för att man är hemma och den andre jobbar. Men nu 

så ser jag att du gör ju också det och då är det lugnt liksom. För jag tycker liksom att det ska 

vara lika, men att man kanske har olika områden, så blir det väl. 

 

Kristian menar att de skapat en jämställd miljö för barnet, att de båda är närvarande 

och lika viktiga för sonen. Även om Kristian inte tog ut föräldraledighet den första 

tiden så var han mycket hemma, då han är egen företagare och kan styra sin egen 

arbetstid. Kristian försöker att inte bry sig om vad andra gör och tycker, vilket kan ses 

som ett försvar mot omgivningens inskränkning på deras sätt att dela på 

föräldraledigheten. Både Alice och Kristian verkar vara överens om att man ska göra 

det jämställt utifrån de egna förutsättningarna och att jämställdhet ska anpassas till 

situationen. 
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När Simon får frågan om jämställdhet bland småbarnsföräldrar tycker han sig sett en 

samhällsförändring när det kommer till jämställdhet. Han säger: 
 

Det finns vissa skräckexempel och så men… Jag tycker det är på väg att rätt håll. Men sen 

finns det massa saker som män är dåliga på i förhållande till sina barn, visa känslor, prata om 

saker och så... Det är två saker, det ena är hur man förhåller sig till sina barn och det andra är 

hur mycket man hjälper till hemma. Känns kanske så att männen har blivit lite bättre på att 

hjälpa till, men jag tycker fortfarande det saknas lite i förhållande till barnen.   

 

Simon anser att män har blivit bättre på att hjälpa till hemma, men att jämställdhet 

också innebär att män och kvinnor har en likvärdig relation till sina barn. Detta 

relaterar vi till Bekkengens (2002) precisering av att föräldraskapet både innebär 

relationer de vuxna emellan, men även relationer mellan den enskilda vuxna och 

barnet. Simons reflektion verkar antyda att männen borde bli bättre på vuxen – barn 

relationen. En annan intressant aspekt av detta, är att Bäck-Wikström & Bergsten 

(2010) beskriver att kvinnan lägger allt sitt fokus på barnet, medan männen också 

lägger fokus på den vuxna parrelationen, och drömmer om tiden när barnen flyttat ut 

och de får mer tid till varandra igen. Kvinnans huvudsakliga fokus på barnen ger dem 

kanske en närmare relation till barnen, medan männen försöker fördela sin tid på båda 

relationer. Att män försöker fördela tiden på detta sätt ger också associationer till 

Liljeströms (1976) beskrivelse av män och kvinnors del-jag. Liljeström beskriver att 

männen tvingas dela sina del-jag till mer skilda roller, som till exempel, make, far och 

försörjare medan kvinnans del-jag främst har varit knutna till hemmet.  

 

Vi tycker också det är intressant att Simon använder uttrycket ”hjälpa till hemma”, 

något som indikerar att hemmet ändå är kvinnans arena. I dagens samhälle har 77 % 

av kvinnorna och 82 % av männen sysselsättning utanför hemmet (SCB, 2014). 

Föräldrarelationerna i dagens samhälle borde därför närma sig varandra, då kvinnorna 

också får dela upp personligheten i olika del-jag, och männen förväntas ha mer 

emotionellt nära relationer till sina barn, enligt Collins (2008) och Gaunt (2005). 
 

Simon ser sig som jämställd när det kommer till barnen även om han inte tagit ut 

föräldraledighet. Som egenföretagare har han haft möjligheten att vara flexibel med 

arbetstiden. Han har även jobbat mycket på hemmakontor och kunnat tagit pauser där 

han umgåtts med barnen. Även Kristian påpekar att han har flexibel arbetstid på 
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grund av att han är egenföretagare och berättar att han ofta jobbar på kvällen när 

barnet ändå sover. Bekkengen (2002) understryker att det är svårt att mäta 

jämställdhet utifrån föräldraledighet, då det finns de som har flexibelt arbete som gör 

att de inte tar ut föräldrapenning. 
 

I denna del har vi tagit upp hur några av våra informanter ser på jämställdhet samt hur 

de fördelat föräldraledigheten. Det finns olika syn på jämställdhet i vårt material. 

Vissa tycker att det är viktigt att dela föräldraledigheten för att uppnå jämställdhet, 

andra menar att jämställdhet måste anpassas situationen och skapas utifrån varje 

föräldrapars förutsättningar. Det verkar också finnas en medvetenhet och upplevelse 

av att det är viktigt att vara jämställd, och att föräldrarna eftersträvar jämställdhet. 

Jämställdhet har flera dimensioner, och vissa av paren berättar att de är jämställda 

ovanför barnen. Det verkar vara svårare med jämställdhet och rättvis arbetsfördelning 

i den del av parrelationen som inte berör barnet. 

6.6. Jämställdhet och barnomsorg 
I denna del kommer vi att gå genom hur paren delar på ansvarsfördelning när det 

kommer till barnomsorg, och om de är jämställde i förhållande till barnomsorgen. 

 

Som nämnt under teoretisk referensram, medför övergången till föräldrar en ökad 

arbetsbörda i hushållningen då barnomsorg och extra tvätt och städning tillkommer. 

När det gäller barnomsorgen, verkar alla våra informanter ha jämställde relationer. De 

berättar att de delar lika på sysslorna, samt att de tar lika mycket ansvar för barnen. 

Ida berättar att hon och sambon är lika engagerade i dottern, och att de delar på 

sysslorna som rör henne. Eftersom Ida ammar barnet tyckte även sambon att han 

skulle ha en egen grej som endast han och dottern delar. Hon berättar att han sagt: ”Ja, 

men då duschar jag med henne. Och du får inte vara med”, och så skrattar Ida. Så nu 

delar de på all barnomsorg, förutom när hon ammar och han duschar med barnet, 

något Ida tycker är skönt. Kristian berättar att han tyckte det var jobbigt de första 

månaderna efter födseln på grund av att Alice ammade sonen och han kände sig 

därför överflödig. Nu när sonen är ett och ett halvt år, delar de däremot på omsorgen 

och det är även Kristian som brukar gå upp om natten om sonen vaknar. Eftersom 

sonen ofta vaknar mellan klockan halv fem och halv sex på morgonen har de också 
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infört en rutin om att de går upp med sonen varannan dag medan den andra får sova. 

Något de tycker fungerar bra. 
 

Ella och Lukas delar också lika på omsorgen om deras gemensamma dotter. I början 

fick Lukas ta all matning på nätterna då Ella hade förlossningsdepression. Annars har 

de delat på allt som har med dottern att göra. I sina förra föräldraskap var de båda 

själv med barnen i början. Även om de tyckte det var skönt att dela föräldraskapet 

med varandra denna gången, var det också lite jobbigt. Ella säger att det var ovant i 

början: 
Ja, jag upplevde faktiskt så, att det blev konflikt där, för jag har ju varit så himla van med att 

ha äldsta tjejen själv, så jag upplevde flera gånger att jag tyckte det var jobbigt – helt plötsligt 

ska man dela föräldraskapet med en annan person och… Det blev nästan, jag upplevde nästan 

konkurrens… 

 

Men i det stora och hela tycker Ella och Lukas att det vore skönt att dela 

föräldraskapet med varandra, och säger att de nu har hittat en balans i att dela på 

barnomsorgen.  
 

Att våra informanter verkar vara lika engagerade och delaktiga i barnomsorgen står i 

kontrast till det Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) skriver, att män tenderar vara mer 

passiva och kvinnor mer engagerade och aktiva i föräldraskapet. Även om boken kom 

ut i reviderat upplaga i 2010, är första utgåvan från 1997. Kanske har 

föräldrarelationerna utvecklats sen dess? Gaunt (2005) beskriver att familjens innehåll 

har ändrats, och att vikten av att vara en känslosam och inkännande förälder har blivit 

viktigare. Collins (2008) påpekar också att fäder i dagens samhälle vill ha en nära 

relation till sina barn. Något vårt material verkar bekräfta. 
 

6.7. Jämställdhet och hushållsarbete 
I denna del redovisar vi hur föräldraskapet inverkat på fördelningen av hushållsarbetet 

i relationen.  
 

Många av de intervjuade har konflikter gällande hushållsarbete och andra praktiska 

sysslor i hemmet. Det första paret berättar att de har relativt fasta sysslor i hemmet 

och att de har fördelat hushållsarbete utifrån personligheter och intressen, något som 
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verkar fungera bra. De har fortfarande inte börjat jobba igen båda två, något som 

inneburit att den som varit föräldraledig också har gjort mest i hemmet. De berättar att 

de inte fungerar så bra som team och att de därför hellre har fördelat sysslorna. För att 

illustrera hur olika de fungera berättar de: 
 

Anna: Nej, vi har ju. Jag är alldeles för hetsig. Du fungerar… Det är ju i synnerlighet när vi 

ska göra små projekt på kolonilotten, renovera lite, måla något eller sätta upp en hylla, då vill 

jag att det ska gå jätte, jättefort och Leo vill gärna fundera länge på hur det här ska gå till, 

kolla, titta på youtubefilmar och jag blir så här: ”Åh! Hur svårt kan det vara?!” 

Leo: Då kan det ju sluta med att du står och gör i ordning en trapp klockan tolv på natten, 

medan jag tänker vi kan ju göra det här klockan åtta på morgonen också 

Anna: Ja-a. Jo, så blir det ju. Men trappan är gjord, och ingen har brutit benet. 

 

Anna och Leo skrattar medan de berättar och säger att de båda är effektiva och bra på 

att få saker gjort, och att arbetsdelningen de gjort upp fungerar bra för dem.  

 

Ida berättar att de hjälps åt med hushållsarbetet hemma, men eftersom hon är 

föräldraledig nu medan mannen jobbar så är det naturligt att hon gör mest. Dock är 

det något de pratar om och de tycker det är viktigt att båda deltar i alla sysslor. Simon 

berättar också att han deltar i alla sysslor i hemmet, men i mindre utsträckning än sin 

fru då han jobbar mycket och även pendlar en del till jobbet. Annika och Karl deltar 

båda i hushållsarbetet, men Annika berättar att hon har kontrollbehov och lägger sig i 

allt ifrån hur pajdegar ska göras till hur det ska dammsugas.Hon tycker dock att det 

har blivit bättre efter att mannen varit mer föräldraledig. De dagliga sysslorna delar de 

ungefär lika tror de, men Annika byter inte däck eller rensar avlopp. Dock brukar de 

renovera tillsammans. 
 

Alice och Kristian berättar om konflikter runt arbetsfördelningen. Kristian menar de 

har gjort en arbetsfördelning, men Alice säger att det blir lite tjafs om vem som ska 

städa och att arbetsfördelningen inte fungerar. Kristian menar att det beror på 

tidsramen, att han städar men att han inte tycker det är nödvändigt lika ofta som Alice. 

Han tycker hon är lite för känslosam kring städandet. Alice säger så här: ”Ja, det blir 

lite jobbigt ibland. Sen blir det nog att jag är stressad över andra saker så jag vill ha 

det i ordning runtomkring mig”. Dock påpekar Alice att hon fick ansvaret för tvätten 

medan Kristian fick ansvaret för matlagningen. Kristian tycker det är naturligt, 
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eftersom han är intresserad av matlagning. Alice är missnöjd med denna fördelning, 

något hon uttrycker med emfas och vi citerar: ”Ja, det blev naturligt, vilket är 

skittråkigt”. 

Ella och Lukas berättar också om lite bråk och konflikter kring hushållsarbetet. När 

det gäller att hämta och lämna barn, och om en av dem behöver vila eller sova så är de 

flexibla och försöker ta hänsyn till varandra. Lukas berättar att han deltar i alla 

sysslor. Han lagar mat, diskar, tvättar, städar och gör saker när det behövs. Ella tycker 

dock att mycket av ansvaret vilar på henne, hon säger: 

 
Ja, alltså du gör ju allting men det som jag kan känna är ju att jag ofta får ta initiativet till att 

det ska bli gjort. Det känns som man måste påpeka det. Det är nog den känslan. Men det har 

blivit bättre.  

 

Lukas håller inte riktigt med om att ansvaret vilar på henne utan menar det handlar 

lite om olika uppfattningar och säger: 
 

Jag tycker ju att hon har och sköter mycket med logistiken och att jag ändå har… Det är väl samma 

som med det här med att du blir stressad och får panik när det är rörigt. Jag kan istället gå och plocka i 

lugn och ro, men det blir gjort. Du har ju sagt till mig flera gånger om saker och ting så klart, mycket 

av det gör jag ändå per automatik. Tvättar gör jag kanske ändå inte. Men diskar, lagar mat och städar 

gör jag per automatik, även om det tar längre tid. Jag har lång startsträcka. 

 

Ella berättar också att hon inte lagar mat, utan att Lukas sköter matlagningen då han 

är mycket bättre på det än henne. Oavsett tycker hon att hon gör mycket av det 

osynliga arbetet, att det är hon som håller koll på allt och att det upplevs för henne 

som jobbigt. Ella och Lukas säger dock att de pratat mycket om det osynliga arbetet, 

och att det blivit bättre. De skämtar och säger så här: 
 

Ella: Efter alla tjafs och så när vi har pratat så blir det inte så. Att nu gör du det bara, att när 

jag kommer hem så är det diskat och bäddat. 

Lukas: Hon har lyckats 

Ella: Yes! Man får ha en morot vid horisonten. 
 

Alice och Kristian samt Ella och Lukas verkar ha liknande konflikter, där kvinnorna 

och männen har skilda synpunkter på hur ofta och hur noga det ska städas. Detta kan 

relateras till det Bäck-Wikström och Bergsten (2010) beskriver om att 
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arbetsfördelningen blir till kvinnans ansvar. Det kan också relateras till det 

Bekkengen (2002) påpekar om att männen passivt inväntar att kvinnan ska ta ansvaret 

för, och utföra hushållsarbetet så att han fritas för ansvaret. Baxter (2008) visar också 

att kvinnor spenderar mer tid på hushållsarbete efter att de blir föräldrar, men att detta 

varierar lite efter utbildningsnivåer. Män med kandidatexamen utför mer 

hushållsarbete än det män utan kandidatexamen gör. Medan kvinnor utför mindre om 

de har en kandidatexamen. Av våra informanter har Leo och Anna, Ida, Ella och 

Lukas alla kandidatexamen. Alice och Ella läser fortfarande på universitetet, medan 

Kristian, Karl och Simon inte har högskoleutbildning. Även om det är svårt att dra 

slutsatser utifrån så få individer, kan det vara så att utbildningsnivån spelar in. Vi vill 

dock påpeka att männen, i linje med det Bäck-Wikström & Bergsten (2010) säger, tar 

mest ansvar för reparationer av hus, bil och båt. I de flesta fall är det också männen 

som ansvarar för renovering av hus. 

 

Simon ser sitt föräldraskap som jämställt, men berättar att han lägger mindre tid på 

hushållsarbete än sin fru. Detta har praktiska skäl då han jobbar mycket, men det har 

även med effektivitet att göra menar Simon. Då de har tre barn är vardagen hektisk 

och det mest effektiva är om han sköter det han är bra på, som att ansvara för hus bil 

och trädgård medan frun sköter matlagning och tvätt. Städningen delar de dock lika. 

När Kristian får frågan om vad jämställdhet innebär för honom, svarar han: ”Rättvisa, 

lika villkor, samma värde att allt är lika liksom, könlöst”. Lukas svarar något liknande 

på samma fråga: ”Jag tycker att det handlar om helt enkelt att, ja respekt. Lika respekt 

oavsett om det är kvinna eller man eller barn. Att man respekterar varann”. Bäck-

Wiklund & Bergsten (2010) påpekar, som tidigare nämnt, att män och kvinnor har ett 

mål om jämställdhet, som de oftast inte klarar infria. Detta skapar en ambivalens. 

Ambivalensen leder till att definitionen av jämställdhet får en ny innebörd gällande 

effektivitet, allas lika värde och självbestämmanderätt i stället för likhet mellan 

könen. Vår empiri pekar tydligt på att våra informanter omfamnat denna 

omdefiniering av begreppet jämställdhet. Vi ställer oss dock frågan om hur fria 

kvinnorna står i sitt självbestämmande jämfört med männen? 

 

Bekkengen (2002) menar att män passivt inväntar att kvinnorna ska ta ansvar över 

hemmet, och på så vis verkar det som att kvinnorna har makten och bestämmer i 

hemmet. I själva verket är det dock så att det inte finns konkurrens om arbetet i 
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hemmet, och att kvinnorna blir tvungna att ta ansvaret. Bekkengen (2002) påpekar att 

när kvinnorna först tar ansvar över sysslorna, får de också mest kunskap om dem. Det 

blir därmed naturligt att kvinnorna får planera och ta beslut. Att våra informanter 

känner sig jämställda i föräldraskapet men inte gällande hushållsarbetet kan även 

förstås med hjälp av Bekkengens (2002) teori om en barnorienterad maskulinitet, där 

männen främst fokuserar på jämställdhet i omsorg och ansvar kring barnen före en 

jämställd parrelation. 
 

Under intervjun med Annika och Karl kommer det fram att Annika planerar mycket 

kring vardagen. Hon säger att hon behöver planera för annars ”ballar familjen ur”. 

Under intervjun ifrågasätter Karl planerandet och antyder att det är Annikas 

kontrollbehov som gjort att de planerar vardagslivet så detaljerat. Annika har 

uppfattat det som att de båda uppskattar planering och blir förvånad. Hon frågar Karl: 

 
Ja, men vi älskar ju våra rutiner, det är ju därför din bror kallar oss logistikmonster, vi säger 

att vi måste ha rutiner för annars ballar vi ur. Det är ju inte bara barnen, vi ballar ju också ur 

om vi inte har rutiner. Vi mår ju lika bra av dem som barnen. Vi mår bra av att planera, vi vill 

ju planera. Eller? 

 

De diskuterar fram och tillbaka, så säger Karl: 

 
Vi planerar, men du har ju större behov av det. Du har ju till exempel skapat begreppet att ta 

kvällen. Det har ju blivit väldigt viktigt och centralt för ditt liv på dagen. Du blir lite irriterad 

när inte jag tar kvällen. Att ta kvällen innebär att då ska man inte göra nånting, förutom att 

man tar kvällen. Man ska sitta och andas in atmosfären framför Tv:n och gärna med en jävla 

tallrik med yoghurt 

 

Annika försvarar sig och säger att hon har behov för att varva ner lite, ta en stund och 

slappna av innan hon lägger sig.  
 

Ella, Annika och Alice säger alla under intervjuerna att de till tider känner sig 

stressade. De säger också att de ibland gnäller och kan tjafsa om hushållsarbetet, samt 

lägga sig i och säga till mannen vad han ska göra, och ibland även hur han ska göra 

det. Ella säger till exempel: 
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Ja, jag härjar nog mer med vad som behöver göras. Det ska diskas och så, och gör du det, gör 

du det… Och jag litar kanske inte riktigt på att Lukas ska göra det... Jag måste säga det innan 

jag går hemifrån. Och han bara ”men, du behöver inte säga det, jag kommer att göra det 

ändå”… Jag vet inte hur många bråk vi haft om det (skrattar). Men det är en sån grej, en 

kontrollgrej, jag måste säga det för då har jag sagt det, och då kan jag liksom... Då är jag lite 

mer säker på att det är bäddat när jag kommer hem (skrattar). Så att det är ju lite dumt så att. 

Men du blir ju inte så stressat av den här röran som jag blir. 

 

När vi frågar Alice och Kristian om arbetsfördelningen i hemmet svarar de: 
 

Kristian: Jag tycker väl den är bra, Alice är ju en väldigt mycket känslomässig person på gott 

och ont. […] det kan kännas väldigt väldigt stökigt här hemma… För dig. Och jag förstår inte 

alls, vart hittar du allt det här skräpet och stöket. Vi har lite olika målbild av vad ett rent hem 

är. Då kan jag tycka att lugn nu, det finns annat som är viktigare i livet, prioriteringslistan 

behöver nog justeras kan jag känna ibland, men vi får väl försöka hitta en medelpunkt i det 

där. 

Alice: men jag alltså 

Kristian: Jag brukar alltid prata om att det handlar om tidsuppfattning för tillslut så blir det ju 

städat och rent och bortplockat, fast kanske inte inom den tidsramen som Alice har. Min 

tidsram är nog lite längre. 

Alice: Ja, det blir lite jobbigt ibland. Sen blir det nog att när jag är stressad över andra saker så 

vill jag ha det i ordning runtomkring mig. Jag tror det hör ihop alltså. 

 

Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) refererar Hochschild som säger att mer och mer av 

husarbetet blir kvinnans ansvar efter att de får barn. Huvudansvaret i hemmet är 

förenat med känslan av tidsbrist. Det kanske är därför Alice, Annika och Ella känner 

sig stressade. Bäck-Wiklund & Bergsten (2010) påpekar att det alltid finns sysslor att 

utföra i hemmet, något som gör det svårt att få ledig tid frigjort från hemmet. Då det 

som behöver göras alltid är närvarande i synfältet, blir det svårt att släppa det.  

Män som främst är fokuserade på att vara jämställda när det kommer till barnen och 

familjens välmående känner då troligtvis inte samma stress, eftersom hushållsarbetet 

inte är under deras huvudansvar. Detta kan även relateras till Hildingsson & Thomas 

(2014) som påpekar att kvinnor känner mer stress i föräldraskapet jämfört med män, 

och att stressen bland annat är kopplat till rollbegränsningar på grund av ansvar och 

för liten tid för egna intressen. 
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6.8. Den skenbara jämställdheten 

Som vi tidigare beskrivit ser männen och kvinnorna i vår undersökning sig som 

jämställda när det kommer till barnen. Kvinnorna verkar dock stå för mer av 

hushållsarbetet och tar ett större ansvar när det kommer till planering och logistik än 

vad männen gör. Vidare kommer vi analysera varför kvinnor och män nöjer sig med 

denna ansvarsdelning, och vilka konsekvenser det kan medföra. Detta blir vår analys 

av hur jämställda paren är i praktiken. 
 

Alice återkommer ofta om att prata om sin man i positiva termer. Hon säger bland 

annat: “Kristian är tryggheten”, “Han är en lugn och trygg person” och ”Att han är 

trygg gjorde att jag blev kär i honom”. Alice är nöjd med relationen och säger: “Jag 

skulle inte velat ha det på något annat sätt”. Kristian beskriver Alice så här: “Du är ju 

en väldigt mycket känslomässig person på gott och ont.” och fortsätter: ”Det finns ju 

en gräns där i hur känslomässig, nervös och fundersam man blir kring ett litet barn 

och sen finns det ju realitet också, vad man behöver tänka på att göra”. Han har ibland 

svårt att förstå varför Alice tänker och oroar sig. Alice säger att båda är känsliga, men 

att Kristian även är realistisk, vilket hon alltid inte är. 
 

Annika beskriver hur hon känner trygghet till Karl: ”Jag känner trygghet till dig och 

det har jag känt redan innan jag fick barn och det har blivit starkare nu när vi fått 

barn”. Hon säger att hon är trygg i hans ambition att vara jämställd: ”Jag vet att i din 

ambition, i det du gör och det du vill så behöver jag aldrig diskutera jämställdhet med 

dig”. Om sig själv säger hon: “Jag har ett kontrollbehov”, och säger att hon måste 

släppa detta kontrollbehov för att bli jämställd. Karl ironiserar över Annikas sätt att 

hantera vardagstressen när hon vill ta kvällen och lägger till att de ”gärna ska äta en 

jävla tallrik med yoghurt” framfor tv:n, detta för att poängtera hur löjligt det är (se 

tidigare citat under punkt 6.3.2.).    
 

Ella berättar att hon har en man som är bättre än många andra män som tar hand om 

barnen och lagar mat, även om hon tycker att hon måste ta mest ansvar. Hon säger 

även att hon uppskattar att han är omhändertagande, och att hon är trygg på att han 

kan ta hand om dottern på ett bra sätt.  
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Alice, Annika och Ella beskriver främst deras män i positiva termer. Kristian är 

ifrågasättande av Alices sätt att vara känslosam och har svårt att förstå henne. Karls 

sätt att ironisera över sin frus vardagsrutin kan vara ett sätt att förminska hennes 

känsla av ansvar och stress. Paren verkar ha ett gemensamt mål om att vara 

jämställda, och kvinnorna verkar trygga och nöjda med sina män eftersom de är 

delaktiga i barnomsorgen. Denna nöjdhet kan vara ett resultat av ett asymmetriskt 

rollövertagande. Bekkengen (2002) menar att kvinnor tenderar att värdera sina mäns 

praktiker högre än sina egna. Alice, Ella och Annika beskriver alla sina män i positiva 

termer. Nöjdheten med männen indikerar att delaktigheten i barnomsorgen är 

viktigare för dem än att arbetsfördelningen är lika. Genom att vara förstående inför 

mannen och värdera mannens egenskaper högre än sina egna så hjälper kvinnan till att 

överordna mannen (Bekkengen (2002). Det kan också vara så att kvinnorna varit 

omedvetna om att de gör mer hushållsarbete. Adamsons (2013) undersökning, som 

nämnt i teorikapitlet, att uppfattningen om att fäderna gjorde lika mycket som 

kvinnorna var viktigare än det faktiska beteendet. Under våra intervjuer påpekade 

informanterna att det var så mycket att göra hela tiden, att de sällan fick tid att 

reflektera över eller diskutera jämställdhet i vardagen. Vi tror det är mycket möjligt 

att kvinnorna uppfattat att arbetsfördelningen i hemmet är mer jämt fördelat än den i 

realiteten är, speciellt på grund av att männen är så delaktiga i barnomsorgen.  
 

Att männen ifrågasätter och ironiserar över kvinnornas känslor och vardagliga rutiner 

kan vara ett resultat av att inte förstå kvinnornas känslor, då de inte sätter sig in i 

kvinnans roll. Kvinnorna verkar ha enklare att visa förståelse och ge komplimanger 

om sin man. Detta kan jämföras med den underordningsmekanism som män och 

kvinnor hjälps åt med att reproducera i det asymmetriska rollövertagandet, där båda 

kön hjälper till att överordna mannen och hans intresse, samtidigt som de nedgraderar 

kvinnorna (Bekkengen 2002). Ella är den enda som gör motstånd mot detta under 

intervjun. Hon reagerar mot att omgivningen ger komplimanger till hennes man för att 

han är en hemma med barnen.  
 

Att vara jämställd är för våra informanter delvis att männen har kommit ta mer ansvar 

och utföra mer omsorg över barnen. Kvinnan och mannen är nöjda, även om det 

ligger på kvinnan att ansvara för att hemmet fungerar. Männen får uppskattning av 

såväl kvinnan som från omgivningen när de kan uppvisa någon form av jämställdhet, 
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något som ger effekten att kvinnor bidrar med att underordna sig och överordna 

männen i den sociala hierarkin inom familjen.  

 

Turbosamhället, där man ska vara snabb i tanke och handling, ställer höga krav på 

familjen och föräldrar idag (Dencik, 2011). Föräldrar har inte bara krav på att vara 

selektiv i vilken kunskap de ska praktisera, de ska också skapa en bra miljö med hög 

grad av upplevelsegemenskap i familjen som är synonymt med att känna tillhörighet 

och bearbeta känslor. Våra informanters upplevelse av att det finns förväntningar om 

att vara medveten om jämställdhet och att praktisera jämställdhet kan förstås med 

hjälp av Denciks (2011) begreppsapparat. Även om jämställdhet inte är något nytt 

som kommit till oss i turbofart eller som radikalt har förändrat vårt sätt att leva, så har 

det gradvis förändrat vårt sätt att begrunda våra liv. Sociotopen familjen har 

förändrats och kräver en modernare social grammatik än tidigare. I informanternas 

livsvärldar innebär den moderna sociala grammatiken att kunna vara retorisk 

jämställd och praktisera jämställdhet runt barnomsorgen.  

 

Dencik (2011) menar att vår sociala radar behöver vara allt snabbare idag, den ska 

ständigt uppdateras då vårt tidigare inlärda system, vårt habitus, föråldras snabbt. De 

informanter som omdefinierat jämställdhet och anpassat den efter sin förmåga att vara 

jämställd kan ses som smarta och snabba socialt anpassningsbara. De har hittat snabba 

lösningar och har lärt sig vilken social grammatik som är gynnsam för dem i nuet, 

vilket Dencik (2011) ser som ett måste för individen idag.  

6.9. Sammanfattning 
I analys- och resultatkapitlet har vi redovisat hur våra informanter upplevt övergången 

från par till föräldrar, vilka förväntningar de hade till föräldraskapet samt hur 

föräldraskapet påverkat parrelationen. Vi har visat informanternas syn på jämställdhet 

i relation till uttag av föräldraledighet samt i ansvar- och arbetsfördelningen i hemmet. 

Vi har vidare ifrågasätt informanternas upplevde jämställdhet, och påstått att de 

snarare är jämställda i medvetenhet än i praktiken. I sista del av analysen har vi 

förklarat hur denna form av jämställdhet kan ses som en del av social anpassning i det 

moderna samhället. 
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7. Slutdiskussion 
Vi kommer i denna del kort sammanfatta hur studiens frågeställningar besvarats, dess 

slutsats och avslutningsvis presentera vår reflektion av studien. 
 

Syftet med studien har varit att skapa förståelse för hur föräldrar upplever övergången 

från par till föräldrar, samt hur jämställdhet upplevs hos småbarnsföräldrar. Genom 

kvalitativa intervjuer har vi fått inblick i människors privata sfär och kunnat ställa 

frågor om deras relation och hur de löser arbetsfördelningen i hemmet.  

 

Denna studie visar att våra informanter upplever övergången till förälder som stressig 

och laddad med förväntningar och farhågor om ansvar. De upplever även en ökad 

känsla av gemenskap genom en stark kärlek och trygghet till sina barn och sin partner. 

Som vi påpekat med Bekkengens (2002) resonemang, kan barnet både utgöra ett kitt 

för familjen, men även utgöra ett hot för parrelationen. Kärleken och ömheten man 

ger och får från barnet berikar livet och stärker familjegemenskapen. Samtidigt blir 

det svårare att balansera tiden mellan familjegemenskapen, parrelationen, jobb och 

fritid. Livsövergången för med sig stress samtidigt som den ger glädje och 

utmaningar. Livsövergången för även med sig en ökad mängd husarbete som ska 

fördelas mellan föräldrarna, samtidigt som deras tid också beslagläggs av 

barnomsorg.  

 

I föräldraskapet finns även förväntningar om jämställdhet. Informanterna ser sig som 

jämställda kring omsorg och ansvar för barnen. Men den ökade pressen på 

hushållsarbetet för med sig sprickor i den tillsynes lika relationen. Nya förhandlingar 

inleds, där kvinnan oftast kommer till kort och underordnar sig mannen. Genom att 

kvinnan lever sig in i mannens situation får hon förståelse för hans position, och 

anpassar sig efter honom. Mannen, som är i den överordnade positionen, är däremot 

mindre villig att underordna sig, och försöker anpassa situationen till sig. Därmed 

faller det dagliga ansvaret i familjen på kvinnan, och hon blir låst i hemmet.  

 

Den ökade fokus på jämställdhet i samhället har likafullt medfört en medvetenhet och 

krav på jämställdhet. Som nämnt i bakgrund finns det uttalade politiska mål om en 

jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. När familjerna inte klarar 
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utföra detta i praktiken sker det en omdefiniering av begreppet jämställdhet. 

Jämställdhetsbegreppet omdefinieras till respekt och likavärde i stället för lika 

möjligheter för båda kön. Kvinnorna intalar sig att männen bidrar mer än de gör, 

eftersom de delar på ansvaret om barnen, och den skenbara jämställdheten är ett 

faktum. Konsekvensen blir att kvinnors underordnande position i familjens sociala 

hierarki reproduceras. 
 

I vårt resultat anser vi att det finns en skillnad i resultat beroende på vilka som deltagit 

vid intervjusituationen. Intervjuerna med de två enskilda personerna Ida och Simon 

skiljer sig, då de uppvisar en benägenhet att prata om saker som är mer personrelaterat 

och intimt i parrelationen. I Analys och resultat; Parrelation och familjegemenskap 

beskriver Simon att han går i sin egen bubbla, och även om en familj handlar om 

gemenskap, känner han sig ändå ensam. Han uttrycker att det finns en brist på 

kommunikation i relationen. Ida beskriver att hon tyckte det var svårt med intimitet 

efter födseln. Att det då fanns förväntningar på att vara snygg och ha sex, men att hon 

inte upplevde sig ”vara där” än, och att det var svårt att växla om till flickvän efter att 

barnet lagt sig. Vi ser inte samma former av utlämnande hos de andra informanterna, 

även om de kan uttrycka lite missnöje över ansvar- och arbetsfördelning, eller till 

exempel ironisera över partnerns vanor.  

 

Att informanterna beter sig annorlunda om de intervjuas som par jämfört med om de 

intervjuas som enskild föräldrar, kan förstås utifrån att parterna inte vill såra den 

andra, eller avslöja intima detaljer som den andra kanske inte är bekväm att partnern 

pratar om. Det kan även relateras till Goffmans dramaturgiska teori. Enligt Goffman 

(2009) har framträdandet stor vikt för intrycket. Det gäller att agera övertygande inför 

sin publik som ett team, detta genom att teamframträdandet görs trovärdigt. På så vis 

kan teamframträdandet påverka vilket intryck publiken får. Det tolkas av oss som att 

de par vi intervjuat uppträder som ett team inför oss som publik. De ställer välvilligt 

upp på att bli intervjuade och är medvetna om intervjuns syfte, att prata jämställdhet 

och parrelation. Det kan finnas uppsättningsregler för dessa team som de styrs av i 

intervjusituationen. De pratar om paret i sig som jämställda och även om varandra i 

främst positiva termer. Detta kan med Goffman (2009) ses som att de vill ge intrycket 

av att de är jämställda. På grund av detta får de som intervjuades i par svårt att prata 

negativt om paret eller säga att de inte är jämställda, då detta skulle kunna rubba 



58	
	

framträdandets trovärdigt och på så vis skada intrycket av dem som ett par. I de 

enskilda intervjuerna med Simon och Ida finns inte samma krav på att ge intryck av 

ett team då de vid intervjusituationen endast har sitt eget framträdande att ta hänsyn 

till.  

 

Metodologiskt får det oss att undra över om det vore en fördel att intervjua paren var 

för sig också. Från början hade vi en tanke om att det bästa vore att intervjua par, då 

vi tänkte det ville ge oss mer information eftersom vi även hade tillfälle att observera 

parens sätt att interagera och kommunicera med varandra. Det var tidsbristen och 

svårigheten att få tag på par som gjorde att vi valde att intervjua en enskild man och 

kvinna. Nu i efterhand är vi glada för att det blev så, då det visade sig att ge en rikare 

variation i empirin. I en framtida undersökning tycker vi det vore intressant att 

intervjua par tillsammans och enskild. Allra helst skulle vi vilja intervjua samma par 

tillsammans först, för sedan att ta en uppföljningsintervju med paren i enskild form.  

 

Som vi diskuterat tidigare, var de enskilda informanterna mer benägna att dela intim 

och personlig information vid intervjusituationen. Det var lättare att prata om hur 

parrelationen hade ändrats av att bli föräldrar. Paren var inte lika benägna som de 

enskilda att prata negativt om parrelationen, och framhöll mest att det inte ändrats så 

mycket eller att sammanhållningen och känslan av att vara ett team hade stärkts. 

Jämställdhetsaspekten skiljer sig dock inte mellan de som intervjuas i par eller 

enskild. Den skenbara jämställdheten är kanske inte endast en konsekvens av hur man 

önskar framställa sig i det moderna samhället. Kanske är omdefinieringen av 

jämställdhet även en praktisk konsekvens av att vi lever i turbosamhället, där allt går i 

snabbare takt och tid är en bristvara. Att arbetsfördelningen utgår från effektivitet 

snarare än en rättvis och lik fördelning är oavsett en nackdel för kvinnorna, som 

innehar kunskapen och därmed får utföra det mesta av arbetet.  

 

Vi har nämnt regeringens mål för jämställdhet tidigare i uppsatsen. På politisk nivå 

finns det nu ett förslag om att ta bort jämställdhetsbonusen då denna inte gett önskat 

effekt, stället ska det införas en tredje pappamånad (DN, 2015). I vårt material såg vi 

också att föräldrarna uttrycker att de önskar och har mål om att vara jämställda i 

föräldrarelationen men att de inte lyckas i den praktiska vardagen. Vi tycker detta 

indikerar att viljan inte är nog, och att ändringen i medvetenhet ännu inte blivit stark 
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nog till att förändra beteendet. Som vi också nämnt tidigare i uppsatsen så delas 

föräldradagarna mer lika i de tillfällen där kvinnan har högre inkomst och mer 

flexibelt jobb. Statistiken vi presenterat visar att kvinnor fortfarande tjänar mindre än 

män. I vårt material hade vi ett par där kvinnan tjänade mer än mannen och hade 

förmån i att arbetsgivare betalade upp till 90 % av lönen under föräldraledigheten. 

Detta bidrog till att mannen kunde ta ut flera dagar, då hon endast tog ut 

föräldrapenning för fyra dagar i veckan när hon stannade hemma med barnet. Vi 

valde inte att redovisa löner och föräldrapenninguttag i resultat och analys på grund 

av platsbrist, men detta är något som vore intressant att undersöka i en ny studie.  

 

Vår konklusion på uppsatsen är att övergången från par till föräldrar sätter press på 

parrelationen och gör det svårare att leva jämställd. Paren delar på barnomsorgen och 

har en önskan om att leva jämställd, men klarar inte alltid genomföra det i praktiken. 

Vi hoppas att kvinnors löner lyfts till samma nivå som mäns och att 

föräldraledigheten i framtiden delas mer lika. Jämställdhetsidealen sätter prägel på 

retorik, medvetenhet och framställning utåt, men leder inte till konkret handling och 

rättvis fördelning av sysslor i hemmet. Denna sociala anpassning, att omdefiniera 

innebörden av jämställdhet kan ses som nödvändig för småbarnsföräldrar för att följa 

normen att vara jämställd. Med en kritisk sociologisk blick har vi visat att det 

fortfarande finns maktrelationer som påverkar jämställdhet och lika möjligheter för 

könen.  
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Bilaga 1  

 

Introduktionsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Karlstad Universitet som studerar på programmet 
samhällsanalytiker med inriktning organisering. Vi arbetar nu med en C uppsats om 
hur parrelationen påverkas av föräldraskap. Ni blir kontaktade då vi önskar intervjua  
er för att höra er upplevelse av att bli föräldrar, och vilken inverkan detta hade på  
parrelationen. Syftet med arbetet är att få förståelse för hur parrelationen påverkas av  
att bli förälder, då det för tillfället finns mest forskning som fokuserar på barnet och 
inte på de vuxna. Teman under intervjun kommer att vara arbetssituation och  
föräldraledighet, ansvars- och arbetsdelning i hemmet, parrelationen i stort, 
kommunikation och jämställdhet. 
 
Vi önskar göra intervjun med er i par, men kan också göra den enskilt. Plats för  
intervjun är förslagsvis hemma hos er eller på en plats ni föreslår, det finns även 
möjlighet att göra intervjun i ett enskilt rum på universitet. Vi kan intervjua både dag 
och kvällstid. Vid önskan kan intervjun göras via telefon eller Skype. 
Intervjuerna tar ca en timme och är givetvis anonym.  
 
Resultatet kommer att sammanställas i en rapport, och kommer utgöra vår C-uppsats i 
sociologi. 
 
Vi är väldigt tacksamma om ni kan tänka er att ställa upp och hjälpa oss med vårt  
arbete. Vänligen kontakta oss så snart som möjligt om ni har möjlighet att ställa upp 
på en intervju. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar kring vårt arbete. 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Sara                                       Tobias 
 
Telefon: 073-68 24 044      Telefon: 070-27 43 489 
 
Mail: sara@lumia.no                     Mail: tobbe_hogberg@msn.com 

	  



	
	

Bilaga 2  

Intervjuguide par 

Känslor i föräldrarollen och parrelationen 

Kan ni beskriva känslan av att bli föräldrar? 

Vad det som ni hade föreställt er?  

Var det som ni hade fått det beskrivit av andra? 

Hur länge hade ni varit tillsammans innan ni blev föräldrar? 

Vill ni säga att relationen påverkades av att bli föräldrar? 

• På vilket sätt? 

• Vad är annorlunda nu jämfört med då? 

• Var ni förberedda på denna förändring i parrelationen tycker ni? 

Hur upplever ni att vara i en relation samtidigt som att ni är föräldrar? 

• Kan man skilja på rollerna? 

Har ni både en liknande syn på det? 

Vad gjorde ni som par innan barnet kom? 

• Hade ni gemensamma aktiviteter 

Har ni några liknande aktiviteter nu, efter barnets ankomst? 

 

Arbetssituation 

Vilken sysselsättning har ni för tillfället? 

• Vem jobbar? 

• Heltid eller deltid? Eventuellt hur många procent 

• Inom vilken bransch jobbar ni? 

(Har ni flera barn?) 

Är barnet (barnen) i barnomsorg? 

• Eventuellt hur mycket? 

 

Föräldraledighet 

Hur planerade ni föräldraledigheten inför att barnet skulle komma? 

Har båda föräldrar stannat hemma med barnet under föräldraledigheten? 

Var det ett gemensamt beslut vem som skulle stanna hemma? 

Hur såg arbetskollegor på er föräldraledighet? 

Hur planeras framtida föräldraledighet? 

• Vem vabbar?  

• Vem är ledig på barnens lov? 



	
	

Hur planerar ni er sysselsättning när föräldraledigheten är över? 

• (tänker ni båda jobba heltid på sikt?) 

 

Ansvar- och arbetsdelning i hemmet och arbetslivet 

Vill ni säga att det finns en fast arbetsdelning i hemmet? 

• Eventuellt vem som ansvarar för vad? 

• Varför denna uppdelning? Planerat eller blivit så? 

Hur ser en typisk dag ut för er, under en arbetsvecka? 

• Rutiner, uppdelning, kontakt under dagen etc. 

• Vem går upp om barnet vaknar under natten? 

• Turas ni om att gå upp med barnet på morgnarna i helgen? 

• Har ni någon fast rutin för läggning av barnet? 

Upplever ni att arbetsdelningen fungerar som ni hade föreställt er? 

• Om inte, vad är skillnaden? 

Hur upplever ni att samarbetet kring föräldraskapet fungerar? 

 

Kommunikation 

Hur upplever ni att tiden sträcker till jämfört med innan ni fick barn? 

Finns det tid för att prata och ha en vuxen relation uppe i det hela? 

Pratar ni t.ex. med varandra om hur ni har det? 

Diskuterar ni arbetsfördelningen i hemmet ? 

Diskuterar ni barnfostran? 

Har ni pratat något om hur relationen har ändrats efter ni blev föräldrar? 

Är det något som är okej att prata om eller är det ett känsligt tema? 

Hur löser ni eventuella olikheter i relationen? 

Hur gör ni när ni vill visa den andre uppskattning? 

När den andre visat uppskattning, hur svarar ni på detta? 

 

Jämställdhet 

Hur ser ni på jämställdhet bland småbarnsföräldar? 

Upplever ni att det finns en förväntan på att att vara jämställd 

• hur kommer det eventuellt till uttryck? 

Upplever ni att det finns något jämställdhetsideal, hur ger sig det till uttryck isf? 

• Skillnad på manligt/kvinnligt ideal? 

Vill ni säga att ni är jämställda i eran relation? 

Vad är jämställdhet för er? 

 



	
	

Bilaga 3  
Intervjuguide enskild 

Känslor i föräldrarollen och parrelationen 

Kan du beskriva känslan av att bli föräldrar? 

Vad det som du hade föreställt dig? 

Var det som du hade fått det beskrivit av andra? 

Hur länge hade du varit tillsammans med din partner innan ni blev föräldrar? 

Vill du säga att relationen påverkades av att bli föräldrar? 

• På vilket sätt? 

• Vad är annorlunda nu jämfört med då? 

• Var ni förberedda på denna förändring i parrelationen tycker du? 

Hur upplever du att vara i en relation samtidigt som att ni är föräldrar? 

• Kan man skilja på rollerna? 

Har ni både en liknande syn på det, tror du? 

Vad gjorde ni som par innan barnet kom? 

• Hade ni gemensamma aktiviteter 

Har ni några liknande aktiviteter nu, efter barnets ankomst? 

Arbetssituation 

Vilken sysselsättning har ni för tillfället? 

• Vem jobbar? 

• Heltid eller deltid? Eventuellt hur många procent 

• Inom vilken bransch jobbar ni? 

(Har ni flera barn?) 

Är barnet (barnen) i barnomsorg? 

·       Eventuellt hur mycket? 

Föräldraledighet 

Hur planerade ni föräldraledigheten inför att barnet skulle komma? 

Har båda föräldrar stannat hemma med barnet under föräldraledigheten? 

Var det ett gemensamt beslut vem som skulle stanna hemma? 

Hur såg arbetskollegor på er föräldraledighet? 

Hur planeras framtida föräldraledighet? 

Hur planerar ni er sysselsättning när föräldraledigheten är över? 

• (tänker ni båda jobba heltid på sikt?) 

Ansvar- och arbetsdelning i hemmet och arbetslivet 

Vill du säga att det finns en fast arbetsdelning i hemmet? 



	
	

• Eventuellt vem som ansvarar för vad? 

• Varför denna uppdelning? Planerat eller blivit så? 

Hur ser en typisk dag ut för er, under en arbetsvecka? 

• Rutiner, uppdelning, kontakt under dagen etc. 

• Vem går upp om barnet vaknar under natten? 

• Turas ni om att gå upp med barnet på morgnarna i helgen? 

• Har ni någon fast rutin för läggning av barnet? 

Upplever du att arbetsdelningen fungerar som ni hade föreställt er? 

• Om inte, vad är skillnaden? 

Hur upplever du att samarbetet kring föräldraskapet fungerar? 

Kommunikation 

Hur upplever du att tiden sträcker till jämfört med innan ni fick barn? 

Finns det tid för att prata och ha en vuxen relation uppe i det hela? 

Pratar ni t.ex. med varandra om hur ni har det? 

Diskuterar ni arbetsfördelningen i hemmet? 

Diskuterar ni barnfostran? 

Har ni pratat något om hur relationen har ändrats efter ni blev föräldrar? 

Är det något som är okej att prata om eller är det ett känsligt tema? 

Hur löser ni eventuella olikheter i relationen? 

Hur gör ni när ni vill visa den andre uppskattning? 

Jämställdhet 

Hur ser du på jämställdhet bland småbarnsföräldar? 

Upplever du att det finns en förväntan på att vara jämställd 

·       hur kommer det eventuellt till uttryck? 

Upplever du att det finns något jämställdhetsideal, hur ger sig det till uttryck isf? 

• Skillnad på manligt/kvinnligt ideal? 

Vill du säga att ni är jämställda i eran relation? 

Vad är jämställdhet för dig? 

 

 

	

	


