
 

 
 

Vem kan lägga livspusslet? 
“Man är ju van att pussla, det är väl vad som sker i allas liv egentligen.“ 

 
 

 
En kvalitativ studie om pars upplevelser av livspusselproblematiken 

 
 
 
 
 
Sociologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 hp  
Ht 2017 

Författare: Madeleine Blomqvist & Emilie Toro Hartman 
Handledare: Dag Balkmar 



Förord 

Vi vill börja med att tacka Dag för hans tips och råd samt tålamod under 

skrivprocessen. Tack för att du lärde oss att vi inte skriver en avhandling. Dessutom 

vill vi rikta ett stort tack till våra informanter som bjudit in oss i sina hem och öppet 

delat med sig av sina liv. Vi hoppas innerligt att ingenting vi skrivit uppfattas som 

kränkande. Vi ber uppriktigt om ursäkt om så vore fallet. Många timmar har 

spenderats på att fundera kring hur våra respondenter kommer ta emot analysen och 

resultatet och vi hoppas att vi gjort en rättvis framställning av utsagorna. Vi önskar att 

denna studie skapar medvetenhet och reflektion, som den gjort för oss. 



Abstract 

In line with the boundless working life, it has become increasingly difficult to create a 

balance between working life and personal life. The Swedish expression “life-puzzle” 

and how we are able to create enough time has become a central part of the public 

debate. This essay will focus on what it means for cohabiting couples with children to 

make the life-puzzle come together and what happens when it does not. The purpose 

of this study is to understand the couples conceptions of the life-puzzle with regard to 

equality, gender contracts, negotiations and strategies and how this can be understood 

through a gender perspective. Significant questions are how the couples mean they are 

dealing with the conflicts of getting the life-puzzle together and what negotiations and 

strategies appear in their statements and how they express gender. Previous research 

on aspects considering the life-puzzle has shown that it is primarily women with 

infants who take the greatest responsibility at home and usually perform double work. 

Most of the research done on work-life balance lacks the gender aspect we are 

interested in, why we include relevant gender studies. This study, based on qualitative 

interviews, illustrates family strategies and negotiations and shows that there are 

unspoken gender contracts based on gender roles in the allocation of responsibilities 

and tasks. The study also shows that the problem of the life-puzzle is complex and 

that many different aspects need to be weighed in in order to create a full 

understanding. 
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Sammanfattning 

I takt med det gränslösa arbetslivet har det blivit allt svårare att skapa sig en balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Det talas om livspusslet och hur vi ska få tiden att 

räcka till. Denna studie fokuserar på vad det innebär för sammanboende par med barn 

att få livspusslet att gå ihop och vad som händer när det inte går ihop. Syftet med 

denna studie är att belysa parens föreställningar om livspusslet med avseende på 

jämställdhet och förekomst av könskontrakt, förhandling och strategi samt hur detta 

kan förstås ur ett genusperspektiv. Väsentliga frågor är hur paren menar att de 

hanterar livspusselproblematiken samt vilka förhandlingar och strategier som 

framträder i deras utsagor och hur genus kommer till uttryck. Tidigare forskning om 

livspusselaspekterna har visat att det är främst kvinnor med barn i småbarnsåldern 

som tar det största ansvaret hemma samt i regel dubbelarbetar. Mycket av forskningen 

kring gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv saknar ett genusperspektiv varpå 

vi inkluderar relevanta könsstudier. Denna studie, som är baserad på kvalitativa 

intervjuer synliggör familjens strategier och förhandlingar samt visar att det finns 

outtalade könskontrakt baserat på könsroller i fördelningen av ansvar och uppgifter. 

Studien visar också att livspusselproblematiken är komplex och att många olika 

aspekter måste vägas in för att fullt ut kunna skapa en förståelse för livspusslet. 
 

Nyckelord: livspussel, balans mellan arbetsliv och privatliv, att göra kön, genus, 

familj, förhandling, strategier, gränslöst arbete 

 

 

 



1. Inledning 1 
1.1 Syfte 2 
1.2 Frågeställningar 2 
1.3 Avgränsningar 2 
1.4 Disposition 3 

2. Tidigare forskning 3 
2.1 Tillvägagångssätt 3 
2.2 Balansen mellan arbetsliv och privatliv 3 
2.3 Genus och oavlönat hemarbete 5 
2.4 Samspelet mellan genus, arbetsliv och familj 6 
2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 6 

3. Teoretiskt ramverk 7 
3.1 Work-life balance 7 
3.2 Doing gender – att göra kön 8 
3.3 Den moderna familjen 9 
3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 11 

4. Metod 11 
4.1 Metodval 12 
4.2 Urval 12 

4.2.1 Kortfattad fakta om informanterna 13 
4.3 Insamling av empiri 14 

4.3.1 Intervjuerna 14 
4.3.2 Intervjuguide 15 

4.4 Analysmetod 15 
4.5 Reliabilitet och validitet 16 
4.6 Etiska överväganden 17 

5. Analys och resultat 18 
5.1 Hanteringen av balansen mellan arbetsliv och privatliv 18 

5.1.1 Obalans mellan arbetsliv och privatliv 20 
5.2 Genus i relation till jämställdhet, arbetsfördelning och könskontrakt 22 
5.3 Förhandlad ordning 27 
5.4 Strategier 32 

6. Slutsats och diskussion 36 
6.1 Avslutande reflektion 39 

7. Referenslista 40 
Bilaga 1 43 
Bilaga 2 44



 1 

1. Inledning 
I samhällsdebatten idag talas det inte sällan om “livspusslet”, hur människor 

balanserar arbetsliv med privatliv i kombination med de krav som ställs från 

omvärlden (Carlsson, 2017; Roos, 2017; UR samtiden, 2016). Det kan handla om 

krav från arbetsplatsen, samhällsnormer om det “perfekta” familjelivet samtidigt som 

du ska träna, hemmet ska vara städat och inredas enligt det senaste numret av Hus & 

Hem. Livspusslet som begrepp myntades år 2002 av TCO och är idag 

varumärkesskyddat. Hagström (2015) skriver att TCO anser att begreppet skildrar den 

livsstress många i samhället känner och beskriver utmaningen med vardagsstressen 

som “ett pussel där alla bitar måste få plats”. Denna diskussion är inte ett nytt 

fenomen utan kan härledas till tidigare forskning som pekat på könsaspekten då det är 

svårare för kvinnor än män att balansera betalt arbete och obetalt hemarbete (Strandh 

& Nordenmark, 2006).  

Bakgrunden till denna studie är att arbetslivet har gått mot att bli mer och mer 

gränslöst (Allvin, 2006), något som för många gått ut över vardagslivet. En logisk 

slutsats, enligt oss, skulle vara att två heltidsarbetande vuxna i en parrelation hade 

delat upp hemarbetet lika mellan sig. I takt med att kvinnor tagit mer plats på 

arbetsmarknaden har dock ansvaret för hemmet inte minskat i samma mån (SCB, 

2016; 2017). TCO (2015) menar att yrkesarbetande kvinnor än idag tenderar att 

inkludera fler aspekter i livspusslet än män (Forsell, 2015). Denna balansgång är svår 

för alla men blir extra tung för kvinnor med små barn. De tar ut mer vård av barn och 

går oftare ned i arbetstid än män för att familjen ska klara av livspusslet. Kvinnor är 

dessutom mer frånvarande från arbetsmarknaden till följd av obetald föräldraledighet 

(SCB, 2016). Sjukskrivningar på psykosociala grunder förekommer i högre grad hos 

kvinnor än hos män (Försäkringskassan, 2014), till stor del på grund av att det läggs 

en större börda på just kvinnor (Carlsson, 2017; Strandh & Nordenmark, 2006).  

Relevant för denna studie är Regeringens jämställdhetsdelmål; jämn 

fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Målet innefattar åtgärder för att 

få män och kvinnor i heterosexuella relationer (sic) att ta lika ansvar för hemarbetet 

och det obetalda arbete som tillkommer i vardagslivet (Regeringskansliet, 2017).  

Sammantaget omfattar livspusselproblematiken frågor om balans mellan 

yrkesarbete och obetalt hemarbete och innefattar aspekter som jämställdhet, sjuktal, 
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föräldraledighet och kön. Denna studie fokuserar på vad det innebär för 

sammanboende par med barn att få livspusslet att gå ihop och vad som händer när det 

inte går ihop. Fokus ligger på hur de resonerar kring livspusselproblematiken. Vi 

undersöker hur de hanterar balansen mellan arbete och privatliv, hur förhandlingar 

och strategier tar sig uttryck och hur arbets- och ansvarsfördelning ser ut på 

hemmaplan i relation till genus.  

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att belysa sammanboende par med barn och deras 

föreställningar om livspusslet med avseende på jämställdhet och förekomst av 

könskontrakt, förhandlingar och strategier samt hur detta kan förstås ur ett 

genusperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 
• Vad innebär det för sammanboende par med barn att hantera 

livspusselproblematiken?  

• Vilka strategier och förhandlingar framträder i informanternas utsagor om hur 

de får livspusslet att gå ihop? 

• Hur kommer genus till uttryck i hur informanterna hanterar, förhandlar och 

finner strategier för att få livspusslet att gå ihop? 

1.4 Avgränsning  
I denna studie kommer vi avgränsa oss till sammanboende par med barn främst för att 

arbete, barn och kön är starkt bidragande orsaker till svårigheter att få ihop 

vardagslivet med alla dess krav och måsten (Strandh & Nordenmark, 2006). Vi har 

med ett samkönat par för att få ännu ett perspektiv på livspusselproblematiken då 

tidigare forskning främst fokuserat på heterosexuella förhållanden. Därutöver 

inkluderar vi en kvinna som är sjukskriven för att skapa ytterligare insikt kring när 

livspusslet inte går ihop. 
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1.5 Disposition 
Studien är uppdelad i sex delar. Inledningsvis innehåller den första delen bakgrunden 

till studien. I den andra delen redovisas det aktuella forskningsfältet och tidigare 

studier knutet till livspusslets olika teman. Den tredje delen är en genomgång av 

studiens begreppsapparat och våra analysverktyg. Studiens fjärde del går igenom den 

metod vi har använt oss av. I femte delen analyseras empirin. Avslutningsvis i den 

sjätte delen redovisas studiens slutsatser, följt av en diskussionsdel samt avslutande 

reflektioner och förslag till vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel av studien redovisas en genomgång av tidigare forskning knutet till 

livspusslets olika aspekter. Först redovisar vi tillvägagångssättet i framtagandet av 

den tidigare forskningen. Därefter presenteras den utvalda forskningen i valda teman. 

Det finns mycket som relaterar till livspusslet och vi har därför valt att fokusera på tre 

teman; balansen mellan arbetsliv och privatliv, genus och oavlönat arbete samt 

samspelet mellan genus, arbetsliv och familj. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Vi har använt oss av databasen Sociological abstract i framtagandet av relevant 

forskning till det valda forskningsområdet. De sökord vi använt oss av är; women, 

work-life balance, gender, family och life-puzzle. Vidare har vi också använt oss av de 

svenska bibliotekens söktjänst libris för att hitta avhandlingar och böcker som berör 

vårt område. Sökorden vi använt oss av är; gränslöst arbete, kön, livspussel, family, 

gender och work-life balance.  

2.2 Balansen mellan arbetsliv och privatliv 
I boken Gränslöst arbete talar Allvin (2006) om gränslösheten i och med det nya 

arbetslivet, de krav som tillkommer och den stress det orsakar. Han menar att 

arbetslivet blir allt mer flexibelt. När det finns möjligheter att själv bestämma över 

arbetet suddas gränsen mellan arbete och privatliv ut. Konflikter mellan dessa sfärer 

är kraftigt förknippade med psykosocial ohälsa, så som stress, sjukfrånvaro och 
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depression. Lönearbetets utbredning och dess krav är ett annat skäl till att arbetet blir 

mer gränslöst och att det upplevs en obalans däremellan (Allvin, 2006; Enokson, 

2009) vilket ger stöd åt det Lane (2011) skriver, att intresset att studera balansen 

mellan arbetsliv och privatliv är större än någonsin.  

Eikhof, Warhurst och Haunschild (2007) menar i en kritisk artikel kring 

debatten om balansen mellan arbetsliv och privatliv att den i stort handlar om att vi 

antar att människor har för mycket arbete snarare än för lite. De finner att överarbete 

är problemet med att uppnå balans och att diskussionerna är för snäva kring “livet” 

och vad som inkluderas däri. I en avhandling menar Enokson (2009) dessutom att för 

kvinnor är dubbelarbete mer regel än undantag. Han fokuserar dock i stort sett bara på 

tidsaspekten, men vi menar att fler aspekter behöver inkluderas för att förstå vad som 

påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Även Noon, Blyton och Morell (2013) berör balansen mellan arbetsliv och 

privatliv genom att teoretisera work-life balance. De refererar till förmågan hos 

individen att framgångsrikt hantera arbets- och icke arbetsrelaterat liv. Vidare menar 

de att arbetet kan vara av olika betydelse för människor. För många är det inte den 

centrala livsaktiviteten, men arbetet är nödvändigt för att generera pengar. Vi kan 

konstatera att ovan nämnd forskning till viss del saknar genusperspektiv, vilket vi 

fokuserar på i denna studie.  

I en kvalitativ studie av Toffoletti och Starr (2016) medverkade kvinnliga 

akademiker vid ett Australiensiskt universitet. I studien diskuteras det faktum att fler 

kvinnor än män har dubbelarbete. Kombinationen av betalt och obetalt arbete 

komplicerar balansen mellan arbetsliv och privatliv och gör det svårare för kvinnor att 

uppnå jämvikt. När akademikerna blev tillfrågade om de kände en press över att 

balansera arbetsliv och familjeliv svarade över 60 % att det kändes som en omöjlig 

uppgift. Toffoletti och Starr (2016) kommer även fram till att flexibla arbetstider är 

viktigt för att uppnå en balans men ju friare arbetet blir desto mer krav läggs på 

individen, vilket skapar en press att arbeta mer. På så vis blir gränsdragningen allt 

svårare att göra mellan arbete och privatliv. Trots att studien tar genus i beaktande 

saknas familjeperspektivet, vilket är av vikt i denna studie.  

Kovacheva (2011) skriver att gränsdragningen mellan privatliv och arbete ofta 

är presenterad som ett kvinnligt problem och en konflikt som enbart arbetande mödrar 

har, vilket även Eikhof et al. (2007) definierar det som. Det är därför relevant att 
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bemöta denna problematik ur ett genusperspektiv. Med detta sagt går vi nedan in på 

forskningen kring genus och oavlönat arbete. 

2.3 Genus och oavlönat hemarbete 
Sveriges utveckling av policys som ska verka för en jämställd arbetsmarknad har varit 

till hjälp i processen att få ut kvinnor på arbetsmarknaden (Regeringskansliet, 2017). 

Sociologerna Strandh och Nordenmark (2006) utförde en studie med både kvinnor 

och män som beskriver hur upplevelsen av det obetalda hemarbetet skiljer sig mellan 

olika länder. I studien kom de fram till att länder med väl utvecklade system för att få 

kvinnor i arbete inte kan bidra till att minska arbetsbördan i hemmet. Kvinnor med 

barn upplever mer stress på grund av högre arbetsbörda än män. Dessutom finns en 

problematik i att det uppstår en relation mellan hög arbetsbelastning hemma och 

psykosociala problem (Strandh & Nordenmark, 2006). Kopplat till denna studie 

bidrar detta till en förståelse för när livspusslet inte går ihop.  

Sociologiprofessorn Göran Ahrne och familjesociologen Christine Romans 

(1997) rapport Hemmet, barnen och makten undersöker hur arbetsfördelningen hör 

samman med tillgång till maktresurser. De tar upp normativ och ekonomisk makt och 

dessa maktformer i relation till förhandlingar inom familjen. Ahrne och Roman 

(1997) kommer fram till att den part som har tillgång till den största makten också har 

övertaget i förhandlingssituationer. De konstaterar att inte ens par med tydligt könad 

arbetsdelning, det vill säga där kvinnor utför traditionellt kvinnligt kodade sysslor och 

män traditionellt manligt kodade, hänvisar arbetsdelningen till traditionella könsroller. 

I stället talar de ofta om specifika omständigheter såsom föräldraledighet eller 

deltidsarbete. Dessutom skriver Ahrne och Roman (1997) att även om både kvinnor 

och män generellt är positivt inställda till jämställda relationer är det framförallt 

kvinnorna i heterosexuella parrelationer som är den pådrivande kraften för 

jämställdhet. Kvinnor bär även det största ansvaret och gör det mesta av arbetet i 

hemmet och med barnen. Trots detta upplever sig många par vara jämställda, något 

som till viss del kan förklaras av de moderskapsnormer och vanor som finns hos 

parterna (Ahrne & Roman, 1997). Genom att förstå hur uppdelningen av hemarbetet 

mellan könen uppkommit drar författarna slutsatser att förhandlingar sker i 

förhållande till hur paren får livspusslet att gå ihop rent praktiskt. Denna slutsats är av 

relevans även för denna studie. 
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I detta avsnitt har vi kopplat fördelningen av det obetalda hemarbetet till kön 

och påvisat samband däremellan. Då könsaspekten inte till fullo kan förklara 

livspusselproblematiken går vi nedan in på samspelet mellan genus, arbetsliv och 

familj. 

2.4 Samspelet mellan genus, arbetsliv och familj 
Forskning som ligger nära vår studie är familjesociologerna Christine Roman och 

Helene Petersons (2011) studie Familjer i tiden om förhandling, kön och gränslöst 

arbete. Deras avsikt är att belysa genus- och familjearrangemang samt 

individualiseringen och dess ambivalenta karaktär. Roman och Peterson (2011) har 

gjort kvalitativa intervjuer med heterosexuella medelklassfamiljer inom IT- branschen 

vars företag har en “familjevänlig” och jämställd organisation som målsättning. De 

kommer fram till att trots att paren delar upp arbetet mellan sig räcker det inte för att 

skapa sig en bra balans mellan familj och arbete. Centralt är att det i intervjuerna 

utkristalliserar sig att det är individen själv som har ansvaret för att hantera de 

oförenliga kraven och göra rätt val, vare sig det gäller balans mellan arbetsliv och 

privatliv, jämställdhet eller barns utveckling. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Med vårt syfte som utgångspunkt har vi ovan tagit upp teman som belyser 

livspusselproblematiken och påvisar komplexiteten däri. Därefter skildras den bredd 

som finns kring detta fenomen. 

I forskning kring balansen mellan arbetsliv och privatliv saknas till stor del ett 

genusperspektiv, vilket vi är ute efter i denna studie. Ytterligare kritik är att den inte 

tar upp en tillräckligt nyanserad bild av det komplexa förhållandet mellan arbete och 

fritid (jmf Eikhof et al., 2007) och att det fortfarande behövs mera forskning inom 

detta område, något vi avser att bidra med i vår studie. 

Den tidigare forskningen kring familjen är främst fokuserad på kvinnor och 

den heterosexuella kärnfamiljen. Vi ser ett samband mellan kvinnor, dubbelarbete och 

obetalt hemarbete samt de konsekvenser som följer av denna kombination. En brist är 

att den absoluta huvuddelen av forskningen fokuserar på heterosexuella par, med få 

undantag (t.ex. Roman & Peterson, 2011). Med anledning av detta har vi inkluderat 

ett samkönat par i vår studie för att se hur livspusselproblematiken tar sig uttryck hos 
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dem samt för att bidra med ytterligare ett perspektiv på hur kön kommer till uttryck i 

förhandlingen och hanteringen av livspusslet. 

3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redogör vi för studiens teoretiska referensram och vår begreppsapparat. 

Teorierna och de teoretiska begreppen används i studien för att analysera det 

empiriska material vi samlas in. Detta redovisas i tre teman. Det första temat är work-

life balance, det andra är doing gender och det avslutande temat är den moderna 

familjen - förhandling och strategier i hemmet.  

3.1 Work-life balance 
Relevant i vår analys är balansen mellan arbetsliv och privatliv som en beståndsdel 

för att få livspusslet att fungera vilket teorin om work-life balance ger oss en inblick i.  

Teorin om work-life balance (Noon et al., 2013) redogör för olika nivåer som 

hjälper oss att främja balansen mellan de olika sfärerna, arbetsliv och privatliv. Mot 

bakgrund av vårt syfte och våra frågeställningar fokuserar vi enbart på den 

individuella och den organisatoriska nivån. Den individuella nivån handlar om 

individens eget ansvar att skapa sig en balans mellan arbetsliv och privatliv. Detta 

ansvar tar sig uttryck i att individen arbetar deltid, går ned i tid, downshifting (väljer 

fritid framför pengar) och planerar familjeformationer. Det leder även till 

användandet av strategier såsom att paren arbetar olika tider på dygnet, har ett yrke 

som erbjuder flexibla arbetstider eller att söka arbetsarrangemang som passar 

hushålls- och barnomsorgsansvar. Den organisatoriska nivån handlar om vad den 

enskilda arbetsplatsen kan göra, vilket innefattar föräldraledighet, flexibilitet kring 

arbetstid och arbetsplats samt olika arbetsplatsbestämmelser. 

Som tidigare nämnts är denna teori för individbaserad och behöver 

kompletteras med ett genusperspektiv för att svara på våra frågeställningar. Med 

anledning av detta tar vi oss in på nästa avsnitt om hur kön görs, vilket ger oss 

ytterligare förståelse kring hur informanterna menar att de hanterar 

livspusselproblematiken. 
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3.2 Doing gender - att göra kön 
Doing gender är en sociologisk teori formulerad av Candace West och Don 

Zimmerman publicerad i tidskriften Gender & Society 1987 och är en av 

utgångspunkterna i analysarbetet. Teorin går ut på att förstå “gender”, kön, som 

någonting som görs och inte som en biologisk process. Man eller kvinna är 

följaktligen ingenting en person är utan någonting som görs, vilket är av intresse i vår 

studie. Enligt West och Zimmerman (1987) måste kön ses och förstås genom 

samhällets ögon. De normer som finns gällande män och kvinnor absorberas av 

samhällsmedborgarna, vilka i sin tur återskapar könsnormerna i sina handlingar och 

uttryck. Även om det är individen som gör kön måste fokus ligga på interaktionen 

mellan människor. Individen “gör” nämligen kön i situationer med andra, där det i sin 

tur bekräftas och återskapas.  

Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson (2003) tar avstamp i doing gender 

och har skrivit boken Att göra kön där även de poängterar att “kön” är ingenting vi 

bara är, utan någonting vi gör (jmf West & Zimmerman, 1987). I boken tar de upp 

den heterosexuella kärnfamiljen och menar att denna familjeform är påverkad av 

föreställningar om vad kärnfamiljen är och ska vara. Elvin-Nowak och Thomssons 

(2003) forskning kan bidra till att svara på vår tredje forskningsfråga om hur kön tar 

sig uttryck i hanteringen av livspusslet. Författarna skriver att den heterosexuella 

kärnfamiljen i mångt och mycket är en kraftfull motpart till jämställdhet och är 

bekönad i många avseenden då den idkar en stor del av tiden till att göra kön på det 

sätt vi känner till och har lärt oss. När det gäller det obetalda hemarbetet menar Elvin-

Nowak och Thomsson (2003) att det finns outtalade kontrakt, så kallade könskontrakt, 

som formar arbetsfördelningen i hemmet. Könskontraktet härstammar från Yvonne 

Hirdmans (1988) begrepp genuskontraktet och är konkreta föreställningar om hur 

kvinnor och män ska vara mot varandra. De existerar på olika nivåer, exempelvis i 

hemmet, i kärleken och på arbetet. Hirdman (1988) menar att kontraktet är osynligt 

och grundar sig i de ömsesidiga föreställningar kvinnor och män har om varandra. 

Vidare menar hon att det inte får förstås som en jämbördig förhandling parterna 

emellan, utan snarare som ett outtalat kontrakt.  

Genom att analysera informanternas utsagor om hur fördelningen av det 

obetalda hemarbetet ser ut kan vi även skapa oss en förståelse för hur könskontrakten 
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i respektive par ser ut och därmed hur fördelningen av det obetalda hemarbetet 

kommit till. I denna studie menar vi att det är av intresse att undersöka könskontraktet 

i relation till våra informanter för att förstå hur användandet eller avsaknaden av 

strategier och förhandlingar har format respektive könskontrakt. Detta för oss in på 

nästa avsnitt om hur den moderna familjen använder sig av strategier och 

förhandlingar för att komma fram till en arbetsfördelning i hemmet. Vi har även 

noterat att Elvin-Nowak och Thomsson (2003) enbart fokuserar på heterosexuella par 

varför nästa avsnitt är av vikt för att förstå även homosexuella familjebildningar.    

3.3 Den moderna familjen - förhandling och strategier i hemmet 
Beck och Beck-Gernsheim (1995) menar att samhället har utvecklat ett mer 

individuellt tänkande. En person är i första hand sig själv, inte kvinna eller man, och 

tankar om framtiden handlar i första hand om hur man skapar lycka för sig själv. 

Följaktligen blir frågan hur en sådan individualistisk inställning går ihop med den 

kollektiva familjen. Enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995) riskerar den 

individualistiska inställningen att påverka och begränsa andra människors 

självbestämmande och därmed utmynna i konflikter inom familjekonstellationerna. 

Ett exempel som tas upp är hur jämlikhet mellan könen inte kan uppnås så länge det 

finns en tydlig könsuppdelning inom familjen, vilket återskapar de från grunden 

ojämlika rollerna. Beck och Beck-Gernsheim (2001) säger att grunden till många av 

dessa problem är fördelningen av det obetalda hemarbetet samt motstridiga krav från 

arbetet och familjelivet. Ett sätt att kombinera ett individuellt tänkande med ett 

kollektivt familjeliv är att förhandla sig fram till lösningar på problem som uppstår. 

Kärnfamiljen har därför fått ge utrymme för den nya förhandlande familjen (Ahlberg, 

2008). 

Sociologen Jenny Ahlberg (2008) förklarar förhandlingsprocessen som ett sätt 

att kunna utöva inflytande över beslut och som en teknik för att hantera och lösa 

konflikter i relationen. Genom att förhandla inom paret kan de förändra tidigare 

mönster och obekväma situationer (Forsberg, 2009). Förhandlingarna inom familjen 

kan delas in i explicita och implicita. De explicita förhandlingarna handlar om de 

öppna diskussioner som följs av en konflikt eller kris mellan paret. De implicita 

förhandlingarna är inte öppna på samma sätt som de explicita men består ändå av 
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kommunikation, ofta på daglig basis och över tid, gällande olika ansvarsområden 

(Forsberg, 2009). 

Även Roman och Peterson (2011) skriver om den förhandlande familjen. 

Forskarna menar att förhandling är en ständigt pågående process hos sammanboende 

par som hela tiden kräver att de ser över och omarbetar den bestämda ordningen i 

familjen. De tar även upp ett konkurrerande perspektiv, nämligen hur par använder 

sig av “autopiloten” och att det därmed inte råder någon förhandling om hur 

familjelivet ska se ut. Roman och Peterson (2011) landar dock i att förhandlingar till 

stor del är implicita eller ordlösa och därmed svårupptäckta. Det är i den sociala 

interaktionen med andra som förhandling sker. Även om en människa till stor del kan 

styra sitt handlande är hen fortfarande i viss mån begränsad till tidigare bestämmelser 

om hur parterna förväntas handla i olika situationer, vilket i sin tur är beroende av det 

tidigare nämnda könskontraktet. Roman och Peterson (2011) nämner även det 

rättsliga erkännandet av homosexuella familjebildningar. På grund av att det inte 

föreligger förväntningar på vem som ska göra vad i förhållandet, alltså förutbestämda 

och könade arbetsuppgifter, lever samkönade par ofta efter en förhandlad ordning. 

Förutom förhandling menar familjesociologen David Cheal (2002) att det 

förekommer att par tar till strategier för att få ihop livspusslet. Han listar några av 

dessa som är vanliga att ta till när barnfamiljer ska få livet att gå ihop. Följande 

strategier är användbara i vårt analysarbete: hemarbete, arbete på udda arbetstider, gå 

ner i arbetstid, förändring av arbetsfördelningen hemma samt användning av 

barnpassningstjänster. Valet att arbeta hemifrån följer med de positiva aspekterna att 

föräldrarna kan anpassa arbetet efter barnen. Anpassning av arbetet till 

okonventionella arbetstider, det vill säga att föräldrarna arbetar olika tider, möjliggör 

för barnen att alltid ha en närvarande förälder i hemmet. Nästa strategi handlar om att 

en av föräldrarna går ner i arbetstid för att hinna med barnpassning och 

hushållssysslor, något som främst berör kvinnor. Förändringen av arbetsfördelningen 

hemma handlar om att de i paret inte hinner med det obetalda hemarbetet och därför 

väljer att ta hjälp utifrån. Hjälpen kan både vara sådan de betalar för samt hjälp från 

andra familjemedlemmar och släkt. Den avslutande strategin är användning av 

barnpassningstjänster utifrån och kan tillhandahållas av släkt, vänner eller förskolor. 

Strategin hjälper föräldrarna att minska stressen när det kommer till att se efter barnen 

(Cheal, 2002). 
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Strategier och förhandlingar i relationer är av stor relevans i denna studie, men 

vi kan konstatera att den tidigare forskning som gjorts till viss del saknar ett könat 

perspektiv och därmed missar att ta med aspekter påverkade av genus och det rådande 

könskontraktet. 

3.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
Syftet med vår studie är att belysa hur sammanboende par med barn menar att de 

hanterar livspusslet. Livspusselproblematiken är, som tidigare nämnts, komplex och 

utgörs av flera aspekter. Därför är det viktigt med olika teorier för att undersöka detta. 

Fokus i vår studie är informanternas föreställningar om hur de hanterar livspusslet. 

Den första teorin är work-life balance, vilken är av vikt då samhället är 

uppbyggt efter den arbetande människan. Vi spenderar mycket tid på arbetet varpå 

balansen mellan arbete och privatliv måste fungera. Det räcker dock inte att enbart se 

till aspekterna om balansen mellan arbetsliv och privatliv då dessa är 

individualiserade och teoretiskt könsblinda. Därmed rättfärdigas teorin som tas upp i 

andra delen, om hur människor gör kön. Viktigt är att förstå att kön görs i hanteringen 

av livspusslet fördelningen av det obetalda hemarbetet, vilket i sin tur formar 

könskontrakten. Teorin om doing gender är i hög grad av vikt i denna studie och 

hjälper oss i analysarbetet då alla aspekter vi inkluderat i livspusslet genomsyras av 

genus. Dessutom ger den oss förståelse för den förhandlingssituation de befinner sig i, 

vilket tar oss in på den tredje och sista delen; den moderna familjen. Avsnittet tar upp 

familjens förändring mot att i allt större utsträckning grundas i förhandlingar och 

strategier samt hur genus formar könskontraktet och hur det i sin tur förhandlas. 

Sammanfattningsvis kommer vi försöka identifiera de olika strategierna som 

finns i work-life balance-teorin, de vanligaste strategier och förhandlingar som 

existerar inom familjen samt hur kön tar sig uttryck i hanteringen av livspusslet. Detta 

för att kunna svara på vår tredje forskningsfråga om hur kön kommer till uttryck i 

hanteringen, förhandlingen och användningen av strategier för att få livspusslet att gå 

ihop. 

4. Metod 
I kommande kapitel redovisar vi för den metod vi använt oss av för att besvara 

frågeställningarna med utgångspunkt från syftet. Vi har använt oss av kvalitativ 
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metod och kommer nedan beskriva den kvalitativa forskningsprocessen. Vidare 

kommer en kort presentation av urval, insamling av empiri, förberedelse och 

genomförande av intervjuer, analysmetod samt genomgång av validitet, reliabilitet 

och etiska överväganden. 

4.1 Metodval 
För att svara på vårt syfte har vi valt att använda oss av kvalitativ metod då vi är 

intresserade av våra respondenters föreställningar om hur de hanterar 

livspusselproblematiken. Vi avser låta våra informanter med egna ord beskriva sina 

upplevelser kring livspusslet och lyssna till deras utsagor, vilket inte är genomförbart 

med kvantitativ metod då den genererar mer kortfattade svar (jmf Bryman, 2011). Vi 

har använt oss av kvalitativa intervjuer för att på djupet kunna förstå och analysera 

informanternas upplevelser. Kvalitativa intervjuer skapar utrymme för nya 

möjligheter och ger upphov till tankar, idéer och anknytningar till det teoretiska 

ramverket vartefter (Thomsson, 2010). Den kvalitativa forskningsmetoden hjälper oss 

att skapa förståelse för informanternas egna erfarenheter när det kommer till 

livspusselproblematiken. Begränsningar med kvalitativ forskning kan vara att det 

föreligger svårigheter i att replikera en undersökning och att informanterna påverkas 

av forskarnas egenskaper (Bryman, 2011). Genom att noggrant beskriva studiens 

tillvägagångssätt och hela tiden försöka förhålla oss neutrala gentemot informanterna 

försöker vi dock minska den risken. En annan begränsning är att det är svårt att 

empiriskt generalisera undersökningens resultat, dock syftar kvalitativa studier ofta 

till analytisk generalisering (Bryman, 2011).  

Vi har valt att se den kvalitativa forskningen ur ett feministiskt perspektiv där 

vi hoppas möjliggöra för att kvinnors röster blir hörda samt att bidra till att 

feminismens emancipatoriska mål förverkligas (jmf Bryman, 2011) då vi vill bidra 

med genuskunskaper och ett jämlikt synsätt. 

4.2 Urval  
Då denna studie syftar till att belysa hur sammanboende par med barn menar att de 

hanterar livspusslet har vi använt oss av två olika tillvägagångssätt för att få kontakt 

med möjliga intervjupersoner till studien; ett bekvämlighetsurval som innefattade fem 

personer och ett snöbollsurval som innefattade två personer. Ett bekvämlighetsurval 
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handlar om att välja respondenter som är lättillgängliga för forskaren. I vårt fall 

innebär det att vi nådde intervjupersoner genom det egna sociala nätverket. 

Snöbollsurval är i sin tur ett kedjeurval, vilket innebär att vi använt oss av människor i 

vårt sociala nätverk, för att få kontakt med ytterligare intervjupersoner. Problematiken 

kring bekvämlighets- och snöbollsurval är att de inte är representativa för 

populationen (Bryman, 2011) men på grund av tid- och resursbrist valde vi att göra 

studien utifrån de utvalda informanterna. Dessa var från början fyra par, men 

resulterade i tre par och en ensam partner då ett av paren inte kunde medverka på 

grund av sjukdom och tidsbrist och en partner som valde att inte medverka. 

4.2.1 Kortfattad fakta om informanterna 

Nedan i tablå 1 beskriver vi kort de sju personer som deltog i studien samt Dianas 

partner David trots att ingen intervju genomfördes med honom. Därefter följer en 

redogörelse för vilka informanterna är.  

 

Tablå 1. Informanter. 

Par Nuvarande situation Familjeförhållande 

Annika 35 år 

Anna 43 år 

Anställd 

Anställd 

Gifta, 1 barn (Adam), 1 hund 

Berit 36 år 

Bertil 34 år 

Egen företagare 

Arbetssökande 

Sammanboende, 2 barn (Britt, Bernt) 

Cajsa 35 år 

Carl 37 år 

Föräldraledig 

Anställd 

Förlovade, 3 barn (Clas, Ceasar, Charlie)  

Diana 33 år 

David 39 år 

Sjukskriven 

Anställd 

Gifta, 1 barn (Didrik), 2 hundar 

 

Par A, Annika och Anna: Paret är gifta och har varit tillsammans i tio år. De har ett 

barn tillsammans i småbarnsåldern. Annika arbetar heltid, dock med varierande 

arbetsbörda och arbetstider vilket gör att veckorna ser något olika ut. Anna arbetar 90 

% med tillgång till flextid och har därmed möjlighet att själv bestämma start- och 

sluttid.  
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Par B, Berit och Bertil: Paret är sammanboende och har två barn i 

småbarnsåldern. De har varit tillsammans i åtta år. Berit är egen företagare och arbetar 

väldigt oregelbundet och dessutom pendlar en gång i veckan för jobb. En till två 

kvällar i veckan spenderas på ytterligare ett arbete. Hon har förlagt sin arbetstid att 

hon ska kunna vara ledig på fredagar, vilket innebär en heltid på fyra dagar. Bertil är 

för närvarande arbetssökande och hemma med barnen på måndagar och fredagar.  

Par C, Cajsa och Carl: Paret är förlovade och har varit tillsammans i 20 år. 

De har tre barn varav två av dem är i skolåldern och ett i småbarnsåldern. Cajsa är 

föräldraledig från sin heltidstjänst där hon arbetade 85 %. Carl har en 

heltidsanställning som innehåller tjänsteresor och arbetar en del övertid. Han är den 

ende i förhållandet med körkort. 

Par D, Diana och David: Diana är gift och har varit tillsammans med David i 

16 år. De har ett barn i småbarnsåldern. Diana är sjukskriven från sin heltidstjänst där 

hon arbetade 80 % och hennes partner arbetar heltid.  

4.3 Insamling av empiri 
Det empiriska materialet till vår studie består av sju enskilda intervjuer med tre par 

och en ensam partner. För att få svar på våra frågeställningar valde vi att göra 

semistrukturerade intervjuer som innehöll olika teman. Nedan redogör vi först för 

själva intervjuerna, därefter genomförandet av intervjuerna och till sist för 

intervjuguiden. 

4.3.1 Intervjuerna 

Inför intervjuerna lät vi informanterna bestämma tid och plats för att underlätta för 

dem i sin tidsplanering samt för att få dem att känna sig bekväma i situationen. I och 

med att informanterna själva fick besluta detta hade vi förhoppningar om att de lättare 

skulle dela med sig av sin upplevelser och erfarenheter. Fem av intervjuerna 

genomfördes i informanternas hem, en på informantens arbetsplats samt en i 

författarens hem. Vår uppfattning är att hemmet har fungerat väl som en avslappnad 

miljö för informanten att känna sig trygg och bekväm. Alla intervjuer utfördes under 

samma vecka och de flesta i direkt anslutning till varandra, vilket inte gav 

informanterna möjlighet att diskutera med varandra. Samtliga intervjuer har 

genomförts enskilt, utan partner. Skälet till att vi inte intervjuade paren tillsammans 
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var dels på grund av planeringsaspekten med tanke på barnomsorg och dels på grund 

av vi ville komma åt informanternas egen uppfattning om livspusselproblematiken 

och möjliggöra för en öppenhet i deras utsagor. Hade vi intervjuat paren tillsammans 

finns en risk att de undvikit att tala om vissa saker med hänsyn till partnern. Om vi 

dock haft gemensamma intervjuer med båda parterna hade vi kunnat observera 

interaktionen paren emellan och kanske möjliggjort för andra utsagor. Separata 

intervjuer var att föredra enligt vår bedömning då vi var intresserade av att se om, och 

i så fall hur, uppfattningarna skiljer sig åt inom paret. Vi fick stöd för vår bedömning 

då en av informanternas partner kom hem under intervjun. Vid tillfället kom hon av 

sig varpå vi valde att fortsätta när partnern avvikit.  

Merparten av intervjuerna genomfördes av oss båda samtidigt, varav en hade 

en mer aktiv och den andre en mer passiv roll. Det gav möjligheten att följa upp 

intressanta svar eller frågor som vi ansåg den andra hade missat. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjuerna har i genomsnitt varat en till 

en och en halv timme och inleddes med korta bakgrundsfrågor om ålder, utbildning, 

yrke och civilstatus samt ålder på barn. Vidare fick de berätta om sig själva och 

beskriva sin personlighet samt berätta om en för dem typisk vecka. Därefter följde 

själva intervjun, vilken vi beskriver i nästa del.  

4.3.2 Intervjuguide  

Under konstruktionen och utformningen av intervjuguiden utgick vi från syfte och 

frågeställningar. Vilket resulterade i olika teman; fritid, arbetsliv, familjeliv, 

värderingar och obetalt arbete. Intervjuguiden är uppbyggd av inledande frågor, 

tematiska frågor av öppen karaktär och till sist avslutande kommentarer (se bilaga 2). 

En semistrukturerad intervju ger utrymme för öppenhet och att följa upp intressanta 

frågor som kan uppkomma. Enligt Bryman (2011) behöver inte en intervjuguide 

följas, bara alla teman berörs, vilket passade oss med tanke på att vi vill åt 

informanternas egna upplevelser och erfarenheter.  

4.4 Analysmetod 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Vid transkriberingen är det viktigt att ta 

hänsyn till att det sker en omvandling från tal till text (Thomsson, 2010). Det är då av 
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värde att skriva ut känslouttryck, pauser och suckar i transkriberingen. Även tydliga 

markeringar som ironi och ickeverbala gester har tillförts. 

I kodningsprocessen utgick vi ifrån följande övergripande teman: gränslöst 

arbete, work-life balance, förhandling och strategier och hur de genomsyras av genus. 

Vidare specificerades work-life balance i strategier och inom detta tema även 

aspekten tid. Genus kodades i arbetsfördelning, jämställdhet, könskontrakt, könsroller 

samt autopilot. Förhandling kodades i förhandlad ordning samt implicita och explicita 

förhandlingar. Till sist kodades Cheals (2002) strategier; hemarbete, arbete på udda 

arbetstider, gå ner i arbetstid, förändring av arbetsfördelningen hemma samt 

användning av barnpassningstjänster. 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet kan även benämnas som pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera. Det används i forskning för att se om en undersökning skulle kunna 

utföras på nytt och då få samma resultat som i den genomförda studien. Med hög 

reliabilitet kan vi utesluta att slumpen och tillfälligheter påverkat resultaten i någon 

riktning (Bryman, 2011). Genom att använda oss av en tydlig genomgång av hur 

forskningsprocessen går till kan det ge andra forskare möjlighet att replikera studien. 

Då den sociala verkligheten skiljer sig mellan personer kan det dock vara svårt att 

replikera studien och få samma resultat. Det kan även föreligga svårigheter i att 

återskapa den sociala miljö vari studien ägt rum, någonting som kan försämra 

reliabiliteten i denna studie. Vi har utgått från en semistrukturerad intervjuguide vilket 

har inneburit att alla deltagare har fått liknande frågor och vi har därmed kunnat 

utesluta våra egna värderingar och åsikter under intervjutillfällena, vilket i sin tur 

höjer möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Validitet kan delas upp i intern och extern. Extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning det går att generalisera resultaten som framkommit på liknande 

sammanhang utanför själva studien. Den interna validiteten handlar istället om 

överensstämmelsen mellan teori och observationer (Bryman, 2011). Då kvalitativa 

studier till stor del används för att gå in på djupet hos en mindre mängd människor 

kan det vara svårt att garantera en hög extern validitet eftersom den sociala 

verkligheten skiljer sig åt mellan människor. Bryman (2011) menar dock att det är 

den djupgående informationen som kvalitativa forskare eftersöker och uppmanas 
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därför att ta reda på fylliga beskrivningar av informanterna. Då vi använder oss av 

informationsinhämtning både från informanter och från teori kan vi möjliggöra en 

högre intern validitet. 

Genom att använda sig av redan existerande teorier i utförandet av en studie 

kan man undersöka den analytiska generaliseringen. Om två eller flera studier ger 

stöd åt samma teorier och även går att replikera i olika miljöer så kan den teorin anses 

vara trovärdigare än en rivaliserande teori. Analytisk generalisering används för att 

utveckla och generalisera de teorier som utgås från i studierna (Yin, 2007). Denna 

studie bygger till stor del på tidigare formulerade teorier. Vi har ändrat kontexten och 

därigenom gett dessa teorier nya förutsättningar. En skillnad gentemot en stor del av 

tidigare utförd forskning som berör de ämnen vi tar upp i denna studie är att vi 

inkluderat ett samkönat par. Därigenom kan vi se om teorierna är applicerbara även 

på dem eller om de har andra förutsättningar. 

4.6 Etiska överväganden 
Vi har i denna studie följt de fyra etiska principer som enligt Bryman (2011) gäller 

inom svensk forskning, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att 

informera deltagarna i studien om syftet med undersökningen och hur den går till 

samt frivilligheten till att medverka. Samtyckeskravet innebär att informanterna under 

hela processen har möjlighet att påverka och bestämma över sin medverkan i 

undersökningsprocessen. Konfidentialitetskravet innebär enligt Bryman (2011) att 

insamlad information om informanterna ska behandlas med konfidentialitet och 

oåtkomligt för obehöriga. Den sista principen är nyttjandekravet och används för att 

säkerställa att insamlat material endast får användas i det åsyftade 

forskningsändamålet (Bryman, 2011). 

    Samtliga medverkande i undersökningen har fått en blankett med information om 

undersökningens syfte och ändamål (se bilaga 1). På blanketten informerades även 

om att deltagandet är frivilligt och att det när som helst under studiearbetets gång går 

att dra tillbaka sin medverkan. Även innan varje enskild intervju informerades detta 

och deltagarna fick läsa igenom informationsblanketten. Samtliga medverkande har 

blivit tilldelade fingerade namn och inga utlämnande detaljer har tagits med i 

beskrivningen. Dock kan informanterna identifiera sina partners i studien, vilket även 
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hade varit möjligt om de hade presenterats enskilt och inte som par. Eftersom paren 

vid samtycket till att medverka i studien accepterade att medverka som par ser vi inte 

detta som ett problem. Det insamlade materialet kommer endast att användas i denna 

studie, vilket innebär att samtliga etiska principer följs. 

5. Analys och resultat 
För att svara på våra forskningsfrågor har vi delat in analysdelen i fyra avsnitt; 

hanteringen av balansen mellan arbetsliv och privatliv, genus i relation till 

jämställdhet, arbetsfördelning och könskontrakt, förhandlad ordning samt strategier. 

Samtliga fyra avsnitt används för att svara på frågan; Vad innebär det för par att 

hantera livspusselproblematiken? Avsnitt tre och fyra används för att kunna besvara 

frågan; Vilka strategier och förhandlingar framträder i informanternas utsagor om hur 

de får livspusslet att gå ihop? Slutligen används alla avsnitt utom det första för att 

besvara frågan; Hur kommer genus till uttryck i hur informanterna hanterar, 

förhandlar och finner strategier för att få livspusslet att gå ihop? Genom att använda 

oss av citat tagna från de intervjuer som genomförts kan vi redovisa resultatet och 

analysera det empiriska materialet med hjälp av teorin och den tidigare forskningen.  

5.1 Hanteringen av balansen mellan arbetsliv och privatliv  
I det här avsnittet redogör vi för hur paren menar att de hanterar 

livspusselproblematiken med fokus på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Detta 

gör vi genom att analysera och koppla ihop informanternas utsagor till teorierna kring 

work-life balance och gränslöst arbete. 

Under intervjuerna framkom det att en aspekt i livspusselproblematiken som 

alla i mer eller mindre utsträckning upplever var svårigheterna med att dra en tydlig 

gräns mellan arbets- och privatliv. Det handlar om både arbetsuppgifter som utförs 

under ledig tid, men också om tankar och känslor som följer med hem. 

 
Anna: Det kan vara saker jag upplever att jag borde ha gjort. “Åh nej, nu hann jag inte med 

det här”. Det kan vara saker jag inte får glömma. Då skriver jag upp det att jag ska komma 

ihåg det. 
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Carl: Man sitter ju fast i den där telefonen som oftast. Man har ju kontakt med kollegor, man 

kollar mail, man kanske är lite disträ ibland och sådär. Ibland får jag nog kanske lite bassning 

för att jag inte hittar den där balansen där.  

 

Hos Anna kan vi se hur tankar på jobbet tas med hem och skapar en stress över saker 

hon upplever att hon borde ha hunnit med på arbetet. Anna hanterar obalansen mellan 

arbets- och privatlivet genom att skriva ner de funderingar som uppkommer. I Carls 

fall är han tillgänglig utanför arbetet och han vet om att han är disträ, men det är hans 

sambo Cajsa som uttrycker irritation över att Carl inte kan dra en tydlig gräns mellan 

arbete och fritid.  

Flera deltagare nämner hur de under sin lediga tid hanterar obalansen mellan 

arbets- och privatlivssfären genom att kompensera sin familj för tiden de varit på 

arbetet för att återfå en balans.  

 
Annika: Jag försöker liksom kompensera Adam för när jag varit borta mycket eller när jag 

varit, när jag haft jättejobbigt på jobbet och kommer hem och är fullständigt förstörd och bara 

ledsen hela tiden och sådär.  

 
Bertil: Men när jag var borta en vecka och jobbade då fick ju hon göra allting där hemma. Då 

gjorde hon det. Och sen när jag kom hem gjorde jag allting. Så fick hon vila lite. 

 
Carl: Men jag försöker ju väga upp det så mycket som möjligt så att på morgonen när vi 

kommer upp så, försöker jag ge lille Ceasar gröt t.ex. /.../ Jag försöker se till att hon inte är för 

“tjåkad.” /.../ Det behöver jag nog kanske bättra mig lite på och försöka balansera det.  

 

Det Annika säger om att kompensation påvisar en medvetenhet om hur arbetet 

inkräktar på privatlivet. Hon vill därför återupprätta en balans genom att fokusera på 

familjen. Även Bertil och Carl kompenserade för frånvarande perioder. I Carls fall 

gäller det endast morgonrutinerna då han menar att han försöker se till att familjen 

inte är för stressad. Citaten tyder på en medvetenhet hos informanterna om 

problematiken kring att låta arbetslivet i för hög grad inkräkta på privatlivet. Följden 

blir olika sätt att kompensera familjen för att hantera denna obalans.   

Bland nästan alla informanter finns upplevelsen av att de vill ha mer tid för 

familjen och privatlivet.  
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Anna: Jag arbetar ju inte riktigt heltid, jag arbetar 90 %. Men det är ändå marginellt förkortad 

arbetsdag. Jag har lagt ut det så att jag jobbar lite kortare dagar så att inte Adam ska behöva va 

så länge på förskolan.  

 
Cajsa: Har en heltidstjänst i botten men jobbar 85 %. Också pga. av att barnen inte ska ha för 

långa dagar. /.../ Jobbade väldigt skiftande tider där också, har tidigare dagar och sena dagar. 

Då har vi gjort att när jag har jobbat sent har han hämtat, och när jag slutat tidigt hämtar jag.  

 
Berit: Fördelen med att vara egen i den här tidsperioden med barnen känner jag att jag kan 

bestämma. Nu har jag ju tagit beslutet att jag vill va ledig fredagar och det är heligt för mig. 

Jag vill inte gå in extra. Det är vår dag, min och barnens. 

 

För att hantera och skapa en balans mellan arbets- och privatliv har Anna och Cajsa 

valt att dra ner på arbetstiden och spendera mer tid med sina barn. Deras partners, 

Annika och Carl, uttrycker också en vilja att spendera mer tid med familjen, men 

samtidigt en ovilja att dra ner på arbetstiden. Här kan vi utläsa en konflikt i 

gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv som hanteras genom att partnerna, 

Anna och Cajsa, arbetar deltid.  

    Ovan ser vi exempel på hur informanterna hanterar balansen mellan arbets- och 

privatliv. Hos Diana finns dock även exempel på när det råder en obalans mellan de 

olika sfärerna, vilket närmare kommer analyseras i avsnittet nedan. 

5.1.1 Obalans mellan arbetsliv och privatliv 

I Dianas fall fick arbetslivet ett för stort inflytande över det privata livet och hon 

kunde inte skapa en jämvikt mellan de två sfärerna. Denna obalans resulterade i en 

sjukskrivning. 

 
Diana: Alltså jag tror att jag har haft, lagt för mycket tid, mitt huvud har varit för mycket på 

jobbet. Vilket har gjort att jag inte orkat med på det sättet jag har velat hemma. /.../ Jag har 

ganska höga krav, jag vill att allting ska vara bra. Jag känner att jag inte har haft tid och 

planerat så mycket som jag har velat. För tiden går till mycket annat. Och jag känner att jag 

fått stå tillbaka med det.  

 

I Dianas svar kan vi utläsa att hon har tänkt mycket på arbetet under sin lediga tid 

vilket har resulterat i att hon inte har haft kraft nog att hantera det privata livet. Hon 

nämner att kraven varit för höga i relation till den tid hon haft till förfogande och att 
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hon därmed inte haft tillräckliga resurser för att kunna dra en tydlig gräns mellan 

sfärerna. Diana hade vid tidpunkten för intervjun varit sjukskriven en längre period. 

Hon har under den tiden fokuserat på hur hon ska hantera sitt livspussel. 
 

Diana: Jag har ju insett att jag måste försöka se det som ett jobb. Jag har nog tagit på mig lite 

för mycket. Det är ju så att jag har haft vissa som ringt på kvällar, åtta, halv nio på kvällen. 

Ringer och sådär och… det måste man bara… stopp liksom. Jag har ju alltid velat alla, så bra 

som möjligt och då blir det ju lite för mycket. Man tänker mycket, svårt att släppa jobbet. 

 

Diana säger att hon insett att hon måste dra en tydlig gräns mellan vad som är arbete 

och privatliv. Med hjälp av citatet ovan kan vi observera att kraven från 

arbetslivssfären rann över i privatlivssfären och att hon, på grund av de höga kraven 

på sig själv, inte haft möjlighet att hantera arbetslivets påverkan på privatlivet. 

Sammanfattningsvis har informanterna olika sätt som de menar att de hanterar 

balansen mellan arbetsliv och privatliv på. I par A, B och C har en part gått ned i 

arbetstid för att spendera mer tid med familjen och få livspusslet att gå ihop med 

avseende på barnpassning. I samma par kan vi även observera att den part som arbetar 

mest kompenserar familjen under perioder när arbetslivet tagit för stor plats i 

förhållande till privatlivet. Par D ger ett exempel på när livspusslet inte gått ihop. När 

vi studerar hur informanterna menar att de hanterar balansen mellan arbets- och 

privatliv behöver vi inkludera genusaspekten för att fullt ut kunna förstå 

livspusselproblematiken, vilket vi går in på i nästa avsnitt. 

5.2 Genus i relation till jämställdhet, arbetsfördelning och könskontrakt 
I denna del analyseras genus och könskontrakt i förhållande till arbetsdelning i 

hemmet samt jämställdhet. Detta för att se hur informanterna menar att de hanterar 

dessa aspekter och hur de i sin tur påverkar hanteringen av livspusslet. 

I par C och D kan vi identifiera en förekomst av en tydlig arbetsfördelning i 

hemmet.  

 
Diana: David gör ju alla renoveringar. Han fixar allting sånt. /.../. Han fixar med bilen, han 

tvättar bilen, han ja… byter däck. /.../ Medan jag tvättar, plockar upp disken. 

 
Carl:  Det är just det här med hushållsnära grejer, matlagning och sånt där, det sköter hon 

galant. Hon städar och byter gardiner, hon fixar och byter gardiner och donar. /../ Men visst 
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gör jag grejer så att säga, men sen är det lite beroende på vad det är för någonting. /.../ Det 

arbete jag gör på huset, överväger inte på något sätt, inte de hushållsnära grejer, det 

ickebetalda som måste göras på daglig basis. Städa, tvätta, laga mat, tjata på ungar. Tvaga 

ungar. Läxläsning osv.  

 

Efter vad Diana berättar kan vi urskilja en tydligt fördelad arbetsbörda av det 

obetalda hemarbetet i D-parets hem. Diana säger att hon utför sysslor såsom tvätt och 

disk och David sådant som har att göra med renoveringar och bilen. Även hos Carl 

och Cajsa går det att observera sysslor som är uppdelade på så vis att Cajsa sköter det 

hushållsnära och Carl arbetar på huset. I dessa två par observeras en tydlig 

arbetsdelning beroende på kön, vilka går att dela upp i manligt och kvinnligt kodade 

uppgifter.  

På frågan om Diana anser att det finns generella förväntningar från samhällets 

sida på hur arbetsfördelningen av det obetalda hemarbetet bör se ut svarar hon: 

 
Diana: Egentligen inte… Det känns på nåt sätt att oftast är det kvinnan som gör vissa saker, 

mannen gör andra. Jag tror att det är ganska vanligt att det blir en sån variant. När man pratar 

med många känns det som om många sitter där, de lagar maten, plockar ur disken, de tvättar, 

det är tjejerna. Och männen då tvättar bilen, det kan ju inte jag… Så pratar man är det oftast 

den fördelningen jag känner igen. Och visst jag har ju hamnat där själv. 

 

Diana påvisar en medvetenhet om den stereotypa könsfördelningen av det obetalda 

hemarbetet och hur strukturer i samhället ser ut. Hon menar dock att fördelningen hos 

dem till viss del har kommit till genom vad de bägge parterna är bra på sedan tidigare 

och vad de kan och inte kan.  

Även hos Cajsa och Carl upplevs fördelningen av arbetsuppgifter vara starkt 

kopplat till kön. 

 
Cajsa: Återigen det manliga och kvinnliga. Som sagt han kommer från en väldigt 

traditionsenlig familj och det kan ju bli så att, han tar på sig det typiskt, hugga ved, klippa 

gräs, för det har hans pappa gjort. Jag gör de här bitarna invändigt för att de ska blir gjorda. 

/.../ Det är väl lite det där, kvinnofällan, jag sätter barnen först. 

 

Cajsa nämner även hon manliga och kvinnliga arbetsuppgifter. Hon menar att det 

obetalda arbetet till stor del påverkats av denna traditionella syn på arbetsfördelning. I 

Cajsas fall pekar hon på tradition och “kvinnofällan”, att kvinnor prioriterar barnen 
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mer än vad männen gör. Med detta citat kan vi förstå hur tradition, föräldrars 

påverkan och olika förväntningar på kvinnor och män påverkar hur fördelning av 

arbetsuppgifter i hemmet kommer till. Carl och Cajsa upplever fördelningen på olika 

sätt.  

 
Carl: Nej, men jag tycker att vi försöker att dela på det som går att dela på. Det här med ungar. 

Vi gör olika, vi gör lite olika grejer förstås. De blir så att, hon har mycket av det hushållsnära, 

det är ju inte att jag är en gammal… traditionsenlig mansgris som tycker att du sköter det 

hushållsnära och jag tankar bilen och sätter mig och äter och sen är det bra utan vi… det har 

blivit naturligt att vissa grejer har man uppdelat, ungarnas grejer. /.../ Vi gör olika saker, det 

finns ändå en jämställdhet hur vi fördelar oss sinsemellan. 

 
Intervjuare: Vem anser du har huvudansvaret för hemmet? 

Cajsa: Det är jag. *skrattar* Det är ju jag. På insidan, här kan jag tänka mig att han kommer 

säga sen också. Men som just, får allt det här vardagliga att funka här inne. /.../ Ja men jag kan 

tänka mig att, det har dränerats husgrunden, det har klippts gräs, ja, såna bitar. Det har ju han 

gjort.  

 

Cajsa anser att hon bär huvudansvaret för hemmet, en åsikt som Carl inte delar. De är 

båda överens om att det finns en uppdelning av arbetsuppgifter och att dessa är starkt 

kopplade till parternas kön. Gällande fördelningen av det obetalda hemarbetet menar 

Carl att han utför 30 % och Cajsa att hon gör 75 %. Ingen av dem verkar vilja 

förändra den rådande arbetssituationen. Samtidigt som hon har det största ansvaret 

tyder de svar vi fått i intervjuerna på att de är nöjda med att ha en tydlig 

ansvarsfördelning.  

 
Intervjuare: Tycker du att ni lever i en jämställd relation? 

Cajsa: *suck* Nej, det skulle jag väl inte säga att vi gör. Det vet vi väl om båda två. Man får 

ju passa sig för att hamna i de där diskussionerna. /../ Det är ju ingen som säger åt mig att jag 

måste göra alla de här sakerna. Det är ju jag själv som har på något sätt inprogrammerat. /.../ 
Vi brukar skoja ibland, vi skulle aldrig kunna göra det den andre gör. /../ Sen vet jag inte 

riktigt vad som ligger i det. /.../ Vi brukar skoja och säga att jag driver den här familjen som 

ett litet företag. Lite så. Känner mig som en diktator.  

 
Intervjuare: Hur upplever du fördelningen? 

Carl: Det är inte uttalat eller på nått sätt dirigerat av mig som nån sorts mansgris. /.../ Det är 

just det här med, allt vad det nu kan vara, hushållsnära grejer, matlagning och sånt där, det 
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sköter hon galant. Sen kanske man skulle kunna hjälpas åt mera förstås. Eller jag kanske 

skulle kunna hjälpa till mera. /.../ Kanske man behöver… Ja, ta sig i kragen, på nåt sätt. Jag 

försöker, men jag tror att fördelningen är lite sådär, 70/30 kanske. *skrattar* Underförstått är 

jag 30 %. Men visst gör jag grejer så att säga, men sen är det lite beroende på vad det är för 

någonting. 

 

Carl svarade ja på frågan om huruvida han ansåg att de levde i en jämställd relation. 

På samma fråga svarade Cajsa nej. I Cajsas svar kan vi utläsa att trots att hon inte 

anser att hon lever i en jämställd relation finns en stolthet i att ha huvudansvaret och 

en ovilja att förändra situationen. I hennes citat ovan nämner hon att hon “passar sig” 

för att hamna i de diskussionerna, vilket kan tolkas som att hon föredrar den rådande 

ordningen framför en förändring som skulle kunna utmynna i konflikter. Carl är 

medveten om den ojämlika fördelningen och uttrycker en vilja att bidra mer hemma.  

I par B arbetar Berit medan Bertil är arbetssökande och därmed hemma mer. 

På frågan om arbetsfördelningen hemma är jämlik svarade de: 

 
Bertil: Jag tycker det är rätt så bra fördelning. Hon tvättar ju nästan allt och städar ju ganska 

mycket. Hon tar ju även med sig tvätten till sitt jobb. /.../ Men om man säger, jag lagar ju mest 

mat. Och allting som vi byggt på huset har ju jag gjort. 

 
Berit: Ja, det funkar för oss. /.../ Ja, alltså om man ska tänka att det är allt allt. Jag skulle nog 

vilja säga att vi är ganska lika. 

 

Både Berit och Bertil upplever en jämställd fördelning av det obetalda hemarbetet. Vi 

kan konstatera att arbetsfördelningen till viss del är könsuppdelad, med Bertil som 

utför huvuddelen av byggnationer och Berit som ansvarar för städning och tvätt. 

Bertil är dock den som lagar mat och tar ut vård av sjukt barn vid behov. Båda verkar 

vara nöjda med den rådande situationen. Då Berit arbetar och Bertil är hemma har han 

mer tid för det obetalda hemarbetet.  

 
Berit: Jag har jobbat mer, Bertil har varit pappaledig mer med barnen och det har berott på att 

jag varit egen och han har ju varit egen också ett tag men han hade inte lika mycket som jag 

för han var fortfarande i uppstart och så. Då har väl vi bestämt att den som är hemma är den 

som får sköta det mesta som rör det här med barnen och matdelen. 
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Bertil: Jag tycker det är jobbigt att jag inte bidrar och drar in några pengar. Vi klarar oss ju på 

hennes lön, men det är ju inte roligt att inte kunna bidra direkt. Men hade jag jobbat kvar där 

hade jag nog mått väldigt dåligt tror jag. Så det var lite pest eller kolera nästan. Fast ändå inte. 

 

Tidigare arbetade Bertil på ett företag där han vantrivdes så tillvida att han valde att 

säga upp sig. Intervjusvaren visar på att Bertil sedan dess har haft ett något större 

ansvar för hemmet och han anser att han även utför 60 % av det obetalda hemarbetet 

varav vissa traditionellt kvinnligt kodade arbetsuppgifter. Enligt Berits citat är det den 

som är hemma mest som utför den större delen av det obetalda hemarbetet. Bertil 

uttrycker det såhär: 

 
Bertil: Jag stoppar in i diskmaskinen och kör igång den och jag lagar all mat hemma. Mest för 

att jag är hemma, men jag brukar oftast laga mer mat än vad hon gör. Jag brukar alltid duscha 

barnen. /.../ Hon jobbar ju sent mycket oftare än vad jag gjorde så då brukar jag lägga barnen. 

Men hon gör ju mycket andra saker. Åker mycket till återvinningen och åker med nånting till 

tippen och slänger det. 

 
Och allting som vi byggt på huset har ju jag gjort. Jag lär mig när jag håller på för att jag 

aldrig gjort någonting över huvud taget. Jag har aldrig ens gjort rent ett avlopp i köket förrän 

vi köpte hus. /.../ Så när man bor i hus så får man lära sig själv.  

 

Här berättar Bertil vad han gör för sorts hemarbete och att han gör det på grund av 

den rådande arbetssituationen. Bertils hemarbete tyder på att könskontraktet inte till 

fullo gäller på det traditionella viset. Vi kan dock observera en viss uppdelning av det 

obetalda hemarbetet med Bertil som fått ansvara och utföra manligt kodade 

arbetsuppgifter, såsom byggnationer och renoveringar. Trots att han inte haft de 

kunskaperna sen tidigare är det ändå han som åtagit sig de uppgifterna, vilket kan vara 

ett uttryck för det outtalade könskontraktet i par B.  

Även Anna och Annika uppger att det råder en jämn fördelning av det 

obetalda hemarbetet. Annika uttrycker sig om förväntningarna på dem på följande vis: 

 
Annika: Sen vet jag inte om det skulle vara mer om vad som är mammigt eller inte mammigt, 

jag vet inte om vi är lite befriade från det i och med att vi är tjejer båda två, att det finns ingen 

förväntan om att du ska göra det här och du ska göra det. /.../ Det är svårt att komma på nåt 

annat mönster än könsrollsmönstret, men det är för att man tänker in sig i det, även om vi inte 
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lever i det, men när vi träffades fanns det ju ingen särskild plan att du ska ju meka med bilen 

för du är…  

 

I citatet nämner Annika förutbestämda könsrollsmönster som en del av hur 

fördelningen ser ut hos andra par. Då de lever i ett samkönat förhållande kan de dock 

inte åberopa könskontraktet (jmf Hirdman, 1988; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003) 

och heller inte dela upp hemarbetet efter förväntade könsnormer då det inte finns 

några speciella förväntningar på vem som ska göra vad av det obetalda 

hushållsarbetet.  

 
Anna: Det är ju för att vi naturligtvis gjort en värdering av hur jobbigt det är att städa köket 

eller hur jobbigt det är att tvätta och sådär. Annika tar en större del av tvätten. /.../. Men jag 

känner aldrig att jag gör allt eller att jag gör för mycket. Och jag tror inte att Annika gör det 

heller.  /.../ Det är snarare så att “åh nej, sätter du igång, men då måste jag ju ta mig upp”. Sen 

kan man ju säga “nä men jag måste pausa” “ja gör det, jag fortsätter lite”. /.../ Jag ser nog mig 

lite som huvudansvarig. Men det är nog mycket för att jag ser till att mat, mat är ju rätt 

väsentligt. Och när det gäller att handla och se till att det finns mat att laga är det ju jag, 

eftersom Annika inte lagar mat. /.../ Så då styr jag såna saker. 

 

Anna berättar hur de har värderat uppgifterna efter hur ansträngande de är att utföra 

och att de hjälps åt. Själva arbetsfördelningen är enligt de båda jämlik. Det är svårt att 

identifiera tydligt könade uppgifter då samma uppgifter behövs utföras som hos ett 

heterosexuellt par. Detta har lett till att vissa sysslor utförs tillsammans och andra 

delas upp efter behov och vad de anser sig vara bra på. 

Sammanfattningsvis kan vi se ett mönster i hur det obetalda hemarbetet delas 

upp efter kön. Hos par B, vilket var det heterosexuella par med mest jämlik fördelning 

av det obetalda hemarbetet, verkar bägge parter nöjda med arbetsfördelningen i högre 

utsträckning än hos par C och D. Vem som utför vad i dessa par kan förstås genom 

könskontraktet som ofta reglerar vem som gör vad av hemarbetet. I par A går det av 

naturliga skäl inte att identifiera ett könskontrakt då ingen “naturlig” arbetsfördelning 

kan uppkomma. Par B har även de en jämlik uppdelning av det obetalda hemarbetet, 

dock med vissa könskodade arbetsuppgifter. Enligt dem själva handlar det om en 

bestämmelse att den som är hemma utför mer än parten som tillbringar mer tid borta 

från hemmet. Hos par B går det alltså inte att enbart förklara arbetsfördelningen med 

hjälp av könskontraktet. För att förstå hur arbetsfördelningen hos paren uppkommit 
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måste vi därför se till annat än just könskontrakt, speciellt när vi analyserar Anna och 

Annikas förhållande. Detta för oss in på den förhandlade ordningen i relationerna.  

5.3 Förhandlad ordning 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa för hur mönster och uttryck i våra pars 

relationer kan kopplas till de olika förhandlingsformerna och hur 

förhandlingspositionen påverkar vem som utför vad av det obetalda hemarbetet. Det 

finns en tydlig genusordning hos par C och D. Det går även att urskilja en viss 

arbetsfördelning baserat på kön hos par B där Berit ansvarar för städning och Bertil 

för renoveringar och byggnationer. Som tidigare nämnts går det inte att identifiera ett 

könskontrakt hos par A. 

 
Annika: Vi har delat upp vissa hushållssysslor mellan oss som den ena tycker är roligare än 

den andra så att säga. Anna tycker till exempel om att laga mat och är duktig på det. Jag är 

inte duktig på att laga mat och ingen tycker om att äta det. 

 
Anna: Ingen drar sig undan ansvar utan jag tror att vi omedvetet... /.../ vi gör det vi är bäst på. 

Och det vi har en viss fallenhet för. Sen tror jag Annika kanske tar vissa saker hon egentligen 

tycker är lite tråkigt bara för att hon vet att hon kan inte laga mat. /.../ annars blir det ganska 

naturligt det som vi gör bäst. 

 

Anna och Annika menar att fördelningen av uppgifterna är bestämda utifrån vad de är 

bra på samt till viss del efter vad de tycker är roligt. Samkönade förhållanden 

innehåller ofta förhandlingar kring arbetsfördelningen i hemmet då samma 

förväntningar finns på bägge parter (Roman & Peterson, 2011). Ordningen som 

fastställs måste därmed förhandlas fram. De förhandlingar som tar sig störst uttryck i 

Annikas och Annas relation är de implicita, vilka ofta sker genom kommunikation 

(Roman & Peterson, 2011). Båda två menar att de kommunicerar i förhållandet, men 

på grund av de implicita förhandlingarnas förhållandevis anonyma karaktär kallar 

varken Annika eller Anna kommunikationen för förhandlingar. Annika uttrycker i 

stället vikten av att just kommunicera: 

 
Annika: Nu har ju Anna och jag i och för sig alltid kommunicerat om vem som är hemma, vad 

vi gör liksom. /.../ Och med jämna mellanrum så har vi ju stämt av med varandra att “är det 

här okej för dig också, eller är det bara jag som tycker att vi delar på det? Men egentligen kör 
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jag över dig som fan?”. /.../ Och om vi nu går om varann, vilket vi gör ibland när det är väldigt 

mycket då smsar vi varandra istället. Det har nog nästan aldrig, eller aldrig rentav hänt att 

någonting har blivit liggande för att vi inte kommit ihåg att prata om det.  

 

Hon beskriver hur de alltid kommunicerar i förhållandet för att komma fram till vem 

som ska göra vad, även vid tillfällen de inte fysiskt träffar varandra. Denna 

kommunikation är en form av förhandling, vilken bidragit till den rådande 

arbetsfördelningen i hemmet. Vid få tillfällen uppstår en konflikt som tvingar paret till 

explicita förhandlingar.  

 
Anna: Vi kan ju köpslå lite kanske, skulle jag vilja uttrycka det som. Just det här med att, “om 

jag ska göra detta också så får du ta den”. Det kan väl just vara att vi kan ha olika åsikter om 

hur mycket som ska städas kanske ibland. /.../ Då kan det bli lite förhandling möjligtvis. “Jag 

tar köket, tar du badrummet då?” “Okej.” /.../ Så det är möjligtvis vid storstädning vi 

förhandlar lite. 

 

Anna berättar att de ibland köpslår sinsemellan angående vem som ska göra vad. Det 

går att utläsa att förhandlingen då sker gällande storstädning eller privata åtaganden 

utanför familj och arbete. 

 
Annika: I fråga om Adam, jag lämnar alltid, Anna hämtar alltid. Och sen är det ju nån gång, 

imorgon har hon jättemycket att göra på jobbet och det har inte jag, då både hämtar och 

lämnar jag. /.../ Förut, jag har inte haft körkort så länge, och innan dess var det Anna som 

fixade allting med bilen av förklarliga skäl. /.../ och sen tog jag körkort och nu är det bara jag 

som gör det. Och det känns ju inte mer än rätt när hon har hållt på att rodda med det i åtta år. 

Och lika så att, förut var det mer hon som hade koll på familjens gemensamma utgifter och 

sånt eftersom jag inte hade några inkomster, och det är också någonting som har blivit väldigt 

mycket mer jämställt. 

 

Annika säger i citatet ovan hur olika ansvarsområden skiftat mellan dem och vad som 

föranlett dessa ändringar. Hon menar att denna förändring av ansvarsfördelning skett 

för att väga upp en ojämlik fördelning och för att få det mer jämställt i relationen. 

Även hos Berit och Bertil går det att identifiera hur den förhandlade ordningen 

förändrats. 
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Berit: Det är sån skillnad från när man har barn och när man inte har barn. Arbetsfördelningen 

blev väl kanske mer självklar när vi fick barn skulle jag säga, eller självklar, det är ju sådär, 

mat, det måste ju liksom lösas när man har barn, när det va bara vi då var det mer att det löser 

sig ju. 

 
Bertil: Hon flyttade in i min lägenhet. Då städade ju jag och hade det som på mitt sätt. Sen när 

vi flyttade till våran egen lägenhet /.../ det har nog varit ganska lika fördelning tror jag.  

 

Paret är överens om att det skett förändringar, både efter att de flyttade ihop och efter 

de fick barn. Precis som hos par A refererar Berit och Bertil de implicita 

förhandlingarna kring det obetalda hemarbetet till vad parterna gör bäst och tycker är 

roligt att göra.  

 
Berit: Bertil är väldigt delaktig, allt det här från att hämta barnen på dagis, han gillar att vara 

med dem och när vi gör saker tillsammans. Han gör mycket saker hemma också, lagar mat 

och så. Det blir ju automatiskt när jag har jobbat kvällar också, då sköter han ju handling och 

är med barnen mycket och sådär. Han städar och grejar. 

 
Bertil: När jag börjar tidigare än henne /.../ hon har ju nästan alltid gett dem frukost. Men nu 

när jag är hemma ger ju jag dem frukost också. Så det är sånt där, det varierar fram och 

tillbaka. Och när man kommer hem från dagis ger man ju mellis. Den som hämtar den gör 

mellis. Det är liksom, det styrs av vem som har tid. Nu har jag mest tid.  

 

Bertil talar om att när han nu är hemma anses det självklart att han ansvarar för 

hemmet under dagtid och i viss utsträckning även på kvällen. Som tidigare nämnts i 

ett citat av Bertil tycker han det är “jobbigt att han inte bidrar och drar in några 

pengar”. I och med Berits arbete innehar hon den starkaste förhandlingspositionen. På 

grund av att Bertil i egenskap av man ändå besitter mer normativ makt uppfattar vi 

förhållandet som jämställt då förhandlingarna kan ske på liknande villkor (Ahrne & 

Roman, 1997).  

 
Bertil: Hon städar mycket mer än vad jag gör, det är det värsta jag vet. /.../ Jag kan dammsuga, 

men ingenting annat.  

 
Berit: När det gäller att nu är barnen sjuka till exempel, jag är aldrig hemma, väldigt väldigt 

sällan, det är alltid Bertil som vabbar. Så det blir lite skillnad där, att mitt prioriteras innan 

Bertils.  
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Paret har delat upp arbetsuppgifterna mellan sig. Utifrån sina respektive 

förhandlingspositioner har Bertil kommit ifrån städningen, en syssla han starkt ogillar, 

och Berit kan fokusera på arbetet då Bertil är den med huvudansvaret för barnen. 

    Hos Carl och Cajsa är situationen annorlunda. Cajsa är föräldraledig och Carl 

arbetar. 

 
Cajsa: Jag tror att diskussionen har uppkommit i samma veva som man fick barn. Där kom 

den ju någonstans in, jag gör mer än du. Där någonstans föddes det litegrann. /.../ Kan ju vara 

att nån kanske börjar bli irriterad på att den andre inte gör.  

 
Carl: Är det något särskilt ringer hon och säger att, “nu kommer du banne mig hem på en gång 

annars så… får du sova i garaget”. 

 

Cajsa menar att diskussioner har uppkommit mer sedan de fick barn. Hon nämner att 

de kan bli irriterade på varandra gällande utförande av hushållsarbete. Carl nämner 

även att Cajsa kan ringa och kräva att han ska komma hem från arbetet. Detta kan 

tolkas som en antydan till mer explicita förhandlingar, vilka tar sig mer uttryck i detta 

par än hos par A och B.  

Cajsa tar större del av städningen och matlagningen medan Carl ansvarar för 

bilen, renoveringar och att vara delaktig i barnens aktiviteter. De har olika syn på 

huruvida förhållandet är jämställt eller ej. Cajsa anser inte att de lever jämställt men 

Carl i sin tur tycker att de gör det.  

 
Cajsa: När man hamnar i diskussion som par, av vem som gör vad /.../ och vem som gör mest 

och vem som städar minst och vem som bäddar mest. Så kan ju jag ibland tänka att han är nog 

mycket bättre på att fokusera på det absolut nödvändiga. Där och då. Medan en annan gör 

tjugo saker på en gång. Duka av bord, samtidigt som man plockar upp smutsig tvätt, samtidigt 

som man borstar tänderna, alltså, från morgon till kväll plockar man ju.  

 
Carl: Jag vet inte, det har nog fallit sig rätt naturligt på många områden. Som här hemma t.ex. 

när det kommer till mat är det oftast inte jag. /.../ Samtidigt jag är den enda som har körkort 

och den enda som kan bry mig just om den biten som har med bilen att göra. Det är någonting 

rent tekniskt runt huset. 
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Carl menar att arbetsfördelningen hos par C har tillkommit naturligt, speciellt med 

tanke på att han är den enda med körkort. Cajsa å andra sidan trycker på deras 

respektive styrkor. Som citaten ovan visar hänvisar båda till “autopiloten”, att den 

rådande ordningen har kommit till automatiskt utan att ha föregåtts av kommunikation 

eller förhandlingar. Eftersom Cajsa vid ett flertal tillfällen säger att de hamnar i 

diskussion angående det obetalda hemarbetet kan detta tolkas som motsägelsefullt. 

Carl och Cajsa menar att den förhandlade ordningen i relationen är framtagen med 

hjälp av implicita förhandlingar efter vad de kan och är bra på, men deras 

diskussioner indikerar konflikter och motsäger därmed “autopiloten”.  

Även i Dianas relation finns en tydlig uppdelad arbetsordning. 

 
Diana: Handlar det någonting om sonen är det jag. Handlar det någonting om bygga då är det 

David. /.../ jag känner att jag behöver ta hand om sonen. Samtidigt vet jag att David skulle 

göra det, men jag har inte frågat och han har inte erbjudit sig. Och då har det inte blivit av. 

 

Som citatet visar ligger ansvaret för sonen på Diana och att hon måste fråga för att 

hennes partner ska ta över en del av arbetet. Det krävs alltså en explicit förhandling 

för att fördela ansvaret för sonen, något Diana menar att han skulle bidra till om hon 

ber honom. Detta kan tolkas som att Diana vill undvika konflikter och explicita 

förhandlingar och att hon därför tar på sig hela ansvaret och väljer att leva efter 

“autopiloten”. I Diana och Davids relation är det i högre grad David som tar hand om 

matlagningen, någonting som förändrades under Dianas föräldraledighet. 

 
Diana: Däremot så var det där med matlagningen sade jag faktiskt ifrån, för jag vet inte om 

jag kan ha mat klar när du kommer hem /.../. Innan gick det jättebra att laga mat, ibland gick 

det inte alls. Didrik ville att jag skulle hålla på med honom hela tiden. Så att… just 

matlagningen har David haft väldigt mycket. Men jag tror att också han har tyckt det är 

ganska kul. Han brukar ju säga det, “säg bara åt mig vad jag ska laga så fixar jag det”. 

 

Diana beskriver att hon tidigare haft problem med att hinna med matlagningen varpå 

hon tog upp det till förhandling. Denna resulterade i en omförhandlad ordning. Dianas 

tidigare svar tyder på att hon velat undvika konflikter och explicita förhandlingar. Vi 

tolkar valet att ta upp detta till förhandling beror på att hon känt till att han uppskattar 

matlagning samt att han tidigare i relationen utfört denna syssla och att det därmed 

inte skulle utmynna i en alltför stor konflikt. Diana är dock, vilket kan utläsas i citatet 
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ovan, fortfarande huvudansvarig för sysslan trots att hon inte är utför den i samma 

utsträckning. 

Slutligen kan vi i detta avsnitt identifiera användandet av implicita 

förhandlingar, framför allt “autopiloten” vilket är en förhandlingsform som innebär att 

arbetsfördelningen uppstår efter kommunikation om vad parterna är bra på och tycker 

om att göra. Par A och B har en mer jämlik fördelning av det obetalda arbetet och 

därmed färre källor till konflikt. Par C och D, där en större arbetsbörda ligger på Cajsa 

respektive Diana, uttrycker fler explicita förhandlingar till följd av konflikter om 

arbetsfördelning. Vi kan även se hur den förhandlade ordningen i paren förändrats 

över tid med hänsyn till aspekter så som innehavande av körkort och arbete samt 

förekomst av barn. Förutom förhandlingar krävs också strategier för att få ihop 

livspusslet. Detta för oss in på nästa avsnitt.  

5.4 Strategier  
Utöver att observera uttryck för förhandlingar i det empiriska materialet kan vi även 

se hur olika strategier framträder hos informanterna. I detta avsnitt kommer vi att 

analysera dessa strategier och hur de används hos våra par. Inledningsvis gällande 

hemarbetet svarar Annika och Diana följande:  

 
Annika: Nu är Adam sjuk och kan inte gå på dagis och då är jag hemma med honom, men sen 

är det fortfarande jobb som behöver göras, då får jag göra det när han har gått och lagt sig. Så 

kan man ju också göra, det är ju en stor fördel. /../ Och gör jag det så att säga frivilligt, är det 

för att jag tänker på fredagseftermiddagen “nu är klockan fem nu skiter jag i det här” och så 

gör jag färdigt på söndag kväll i stället.  

 
Diana: David är ju i och för sig heller aldrig sjuk, men det går ju ändå… han kan ju göra sitt 

jobb överallt.  

 

Annika i par A berättar att hon ibland arbetar hemma om sonen är sjuk, alternativt om 

hon vill gå hem tidigt en fredag. Diana hade innan sin sjukskrivning möjlighet att 

arbeta hemifrån, vilket även gäller för hennes partner, David. De har dock valt att 

utföra allt arbete på själva arbetsplatsen. 

Vi kan utläsa att olika arbetstider förekommer i mer eller mindre utsträckning 

hos tre par, A, B och C. 
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Annika: Jag lämnar alltid Adam vid halv 9 på dagis. Eller det är i alla fall utgångspunkten. Sen 

om jag har det väldigt lugnt och skönt på jobbet ringer jag till dagis och säger “nä, vi tar det 

lite lugnt idag” så kollar vi på barnkanalens morgon-TV lite extra länge och myser.  

 
Anna: Jag tror att hon upplever att det funkar. Sen är det klart att det funkar för att vi har lagt 

upp det på det sättet. Det skulle ju inte funka om jag behövde jobba till 6 också. Vi har ju inte 

så många som kan hämta på förskolan i vettig tid. /.../ Men det är klart att det skulle va svårt 

om jag tog ett jobb där jag skulle behöva jobba till kl. 6, 7 eller 8 varje dag. Då skulle vi 

hamna i en knepig sits. 

 

Par A berättar att Anna arbetar tidigt för att kunna åka hem tidigare från arbetet och 

hämta på förskolan och att Annika i sin tur börjar senare för att kunna ta hand om 

sonen på morgonen. Denna strategi används för att Adam inte ska behöva vara på 

förskolan för länge. Hos par B användes samma strategi när Berit arbetade mer och 

när Bertil inte var arbetssökande.  

 
Berit: Så jobbar jag väldigt oregelbundet /../ och på fredagarna är jag ledig med mina barn. /../ 

Så jag jobbar oftast med det en kväll i veckan. Det har varit två, men jag försöker hålla mig till 

en, det är inte alltid det går. /.../ Det är det här med oregelbundna tider. Nån måste va hemma. 

 

Citatet visar på hur paret använder strategin att dra ner på arbetstiden för att kunna ta 

hand om barnen. Det är därmed inte sagt att livspusslet alltid går ihop.  

    Carl får frågan om han tror att han skulle komma hem tidigare från arbetet om han 

började tidigare, varpå han svarar: 

 
Carl: Ibland skulle jag nog det. Jag har svårt för det där men det är det där men, samtidigt får 

jag försöka och det måste jag träna på. Just det att “nu åker jag till jobbet extra tidigt för då 

kommer jag hem en timme tidigare” /.../ Men när man kommer upp och kliver in i duschen 

och inser att det står som spön i backen eller är -15 C då bara, “ja, jag kan ju kanske köra 

barnen till skolan istället”. /.../ Det funkar inte heller alla gånger, det är svårt det där.  

 

Cajsa och Carls livspussel går inte alltid ihop, dels på grund av att Cajsa inte har 

körkort och dels för att Carl känner att han har svårt att gå ifrån arbetet. Carl berättar 

att han har intentioner att sluta tidigare men verkar inte genomföra det. Vi tolkar det 

som ett försök till en strategi, men att det inte fungerar.  
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En annan strategi vi sett hos våra intervjupar är att någon av parterna väljer att 

gå ned i arbetstid. 

 
Anna: Jag arbetar ju inte riktigt heltid, jag arbetar 90 %. Men det är ändå marginellt förkortad 

arbetsdag. /.../ Jag jobbade mer deltid förut, men det blev för fattigt helt enkelt.  

 

Anna berättar att hon tidigare arbetat mer deltid men att paret då inte tjänade 

tillräckligt med pengar. Den ekonomiska aspekten kan vara en orsak till att fler inte 

väljer att gå ned i arbetstid. Hos Bertil fanns dock en önskan om att arbeta deltid. 

Bertil: Men om jag fick välja själv skulle jag bara vilja jobba 80 % eller nåt sånt där. Att man 

kan börja åtta så att man kan lämna barnen på skolan när det blir så pass stora och sen att man 

kan sluta vid halv 3-3 och hämta dem från skolan. Man får ju göra det tills barnen är 8 år i 

Sverige. Det har man rätt till. Men jag har aldrig varit på ett jobb där det har riktigt funkat så. 

Och inte när vi har haft barn. Men det kanske kommer. 

 

Han berättar att han vill göra det för att kunna fortsätta tillbringa tid med sina barn. 

Vidare säger han att trots sin rätt att arbeta 80 % har det aldrig fungerat i realiteten, 

vilket också kan tolkas som en orsak till att inte välja att gå ned i arbetstid. Både 

Cajsa i par C och Diana i par D arbetar vanligtvis deltid. Innan föräldraledighet och 

sjukskrivning arbetade de 85 % respektive 80 %, vilket de menar gav mer tid för 

barnen.  

Nästa strategi vi har observerat är att flera av paren får hjälp med utförande av 

obetalda arbetsuppgifter från släkt och vänner. Utifrån de intervjusvar vi fått kan vi 

utläsa att alla par förutom par A, Anna och Annika, använde sig av denna strategi. 

 
Berit: Nu har vi fått hjälp att sätta upp lampor på baksidan /.../ nu är det min systers svärfar. 

/.../ Det är ju barnvakt oftast, men det kan även va låna bilar och så, om man ska åka till 

tippen, vi har ingen dragkrok. 

 
Cajsa: För när det har panelats om ute på huset /.../ Det har han gjort ihop med sin pappa. 

 
Diana: Vi har ju svärmor och svärfar som bor här i stan. /.../ De kommer och hjälper oss och 

bygger, de hjälper mig och rensar. 
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Bland intervjuparen är arbetsuppgifterna som släkt och vänner hjälper till med mest 

manligt kodade, såsom hjälp med renovering av hus eller lån av bil och släp. 

Städhjälp används vid få tillfällen och då enbart av par B, Berit och Bertil. 

Avslutningsvis är den sista och vanligaste strategin hjälp med barnpassning. 

Denna strategi hjälper föräldrarna att få ihop livspusslet, vilket citatet nedan tydligt 

beskriver. 

 
Anna: Jag försöker fundera på när livspusslet inte går ihop. När det absolut inte funkar 

kommer svärmor och räddar upp alltihop. Nu sist hon var här, stackars människa, var jag med 

Anna på sjukhuset så hon fick vara här och ta hand om Adam och då var ju hunden magsjuk 

och kräktes överallt så det fick hon ta hand om.  

 

Här skildrar Anna en situation när livspusslet inte går ihop och hur de tar hjälp av en 

släkting för att klara av en intensiv period. Förutom par C använde sig alla par 

frekvent av hjälp med barnpassning.  

 
Cajsa: Ja… det är det där med att hitta barnvakt också. För våra föräldrar, har vi kommit fram 

till är såpass unga så de har ju fortfarande sina egna liv. Carls mamma jobbar ju olika skift på 

helger så det är inte alltid så lätt att få någon som kan ta barnen. 

 
Carl: Samtidigt är det ju att man måste se till att skyffla 3 ungar i knäet på någon. Även om 

Clas har nyckel och sådär och kan vara hemma själv litegrann, så vill man inte lämna honom 

själv för länge och definitivt inte honom tillsammans med andra barnen. Då måste man ju se 

till att morföräldrar kan ta hand om dem så vi får göra något och det har vi väl inte kanske, 

alla är ju lite halvbusy och mina föräldrar är ju fortfarande inte några ålderspensionärer och 

jobbar och sådär. De gör ju sina grejer. 

 

Både Cajsa och Carl berättar att de upplever svårigheter med att be om hjälp med 

barnpassning, vilket tyder på en ovillighet att be om hjälp utifrån. 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla par använder sig av strategier för att få 

livspusslet att gå ihop. I par A arbetade Anna deltid och Annika hade möjligheten att 

arbeta både hemifrån och på okonventionella arbetstider. Gällande par B är är Bertil 

mer hemma med barnen då Berit arbetar på en del obekväma arbetstider. Hos Diana 

finns möjligheterna att använda sig av strategier men det utnyttjas inte till fullo. Carl 

och Cajsa använder färre strategier i det vardagliga livet. Cajsa arbetade innan 

föräldraledigheten 85 % och Carl försöker förlägga sin arbetstid för att kunna skjutsa 
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barnen till skolan på morgonen. De strategier som är mest förekommande bland 

intervjuparen är att gå ned i arbetstid samt få hjälp utifrån med obetalda 

arbetsuppgifter hemma. Det möjliggör för paren att skapa mer tid för privatlivet och 

kan då förklara hur de lättare får ihop livspusslet. Vi ser att det är främst kvinnorna i 

vår studie som går ned i arbetstid.  

6. Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie är att belysa föreställningar om livspusslet med avseende på 

jämställdhet och förekomst av könskontrakt, förhandlingar och strategier samt hur 

detta kan förstås ur ett genusperspektiv hos sammanboende par med barn. I studien 

framkommer olika faktorer som påverkar fördelningen av hemarbetet samt de 

strategier och förhandlingar som paren menar att de tar till. En annan aspekt vi har 

behövt ha i åtanke är balansen mellan arbetsliv och privatliv, något som påverkar hur 

informanterna hanterar sina livspussel. Dessutom kopplas parens förhandlingar till 

makt, genus och könskontrakt och diskuteras i detta avsnitt utifrån våra 

frågeställningar.  

    För det första diskuteras frågeställningen; Vad innebär det för par att hantera 

livspusselproblematiken? utifrån balansen mellan arbets- och privatliv. I alla par går 

det att identifiera olika strategier för att inte låta arbetet inkräkta på fritiden, vilket går 

att relatera till forskningen kring work-life balance (jmf Noon et al., 2013). 

Framförallt handlar det om att inte arbeta heltid samt förlägga sin arbetstid för att inte 

barnen ska få långa dagar på förskolan. Samtliga par uttrycker en önskan om att 

kunna spendera mer tid med familjen, men det är framförallt kvinnorna som gått ner i 

arbetstid. Strandh och Nordenmark (2006) menar att kvinnor har större svårigheter än 

män att uppnå balans mellan de olika sfärerna, vilket vi kan förstå genom att studera 

både Carl och Dianas fall. Carl och Cajsa är oense om hur mycket fokus som ska 

ligga på arbetet. Hos Diana har kraven från arbetslivet tagit över privatlivet och hon 

har haft svårigheter med att hantera sitt livspussel. Med Dianas fall i åtanke kan vi 

förstå Eikhof et al. (2007) resonemang kring arbete och att vi måste ta in överarbete i 

analysen kring livspusslet.  

Vi observerar att alla par upplever svårigheter med att balansera arbetslivet 

med privatlivet. Genom att förstå den problematiken kan vi även förstå behovet av att 

ta till strategier och hitta vägar för att kunna hantera livspusslet, varpå det går att 



 37 

urskilja mönster från work-life balance-teorin bland alla par. Det är till största delen 

kvinnorna som hanterar balansen mellan arbets- och privatliv genom att reglera sin 

arbetstid till förmån för att ta hand om familjen. För att förstå varför behöver vi dock 

inkludera genusaspekten, vilken tas upp i den avslutande frågeställningen. 

    För det andra diskuteras frågeställningen; Vilka strategier och förhandlingar 

framträder i informanternas utsagor om hur de får livspusslet att gå ihop? Strategier 

och förhandlingar är viktiga för att skapa en balans mellan arbets- och privatliv, något 

vi har identifierat i informanternas utsagor. I våra intervjuer kan vi identifiera flera av 

Cheals (2002) strategier, nämligen hemarbete, udda arbetstider, att inte arbeta heltid, 

förändring av arbetsfördelningen hemma samt hjälp med barnpassning. 

Anledningarna till att använda sig av strategier bland våra intervjupar är till största 

delen barnen, vilket stödjer de positiva effekterna som Cheal (2002) menar följer av 

att använda sig av strategier, att kunna vara närvarande för sina barn. Den strategi 

som är minst förekommande är att arbeta hemifrån, en strategi som sällan används då 

både Diana och Annika, de intervjupersoner som har möjlighet att göra det, uppger att 

de vill kunna dra en tydlig gräns mellan arbetslivssfären och den privata sfären. Cajsa 

i par C ansvarar för hemmet och familjen, en fördelning som framförallt Carl upplevs 

vara nöjd med men som även är en källa till konflikt. Cajsa kan dock tolkas uppskatta 

sin position som huvudansvarig över hemmet varpå en förändring kan vara svår att 

genomföra. Detta för oss in på förhandling, hur informanterna menar att de gör för att 

få livspusslet att gå ihop. 

Ahrne och Roman (1997) skriver att den som innehar den största ekonomiska 

och normativa makten i ett förhållande också har störst makt i förhandlingssituationer, 

vilket vi identifierat i vår analys. I de familjer med jämnast fördelning av den 

ekonomiska och normativa makten är även upplevelsen av jämställdhet i hemmet 

högre och fördelningen av det obetalda hemarbetet jämnare. I par A och B, där det 

råder en jämn maktbalans, är fördelningen av det obetalda hemarbetet jämlik. I par B 

innehar Berit den ekonomiska makten och Bertil en större del av den normativa 

makten, vilket gör dem jämbördiga i förhandlingssituationer. I par C och D, där 

mannen i förhållandet innehar en större del av makten utför han även mindre av det 

obetalda hemarbetet. I dessa förhållanden verkar det även mer förekommande med 

explicita förhandlingar till följd av konflikter än vad som kan identifieras i par A och 

B. 
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Den avslutande frågeställningen är; Hur kommer genus till uttryck i hur 

informanterna hanterar, förhandlar och finner strategier för att få livspusslet att gå 

ihop? Samtliga par hänvisar till “autopiloten”, att parterna gör det de är bra på, vilket 

är en implicit förhandling. Detta kräver kommunikation och att parterna fördelar det 

obetalda hemarbetet utifrån styrkor och svagheter. I par C och D är denna fördelning 

mer eller mindre könskodad och kan tolkas vara påverkad av könskontraktet. Även i 

par B går det att urskilja vissa könskodade ansvarsområden. Bertil har huvudansvaret 

för byggnationer och renoveringar, trots att ingen av dem har tidigare erfarenhet eller 

kunskap om detta. Att ansvaret föll på honom kan tolkas vara ett resultat av 

könskontraktet, där de manligt kodade uppgifterna tilldelats på Bertil. I par A går det 

inte att åberopa könskontraktet, varpå det krävs en större del av förhandlande för att 

fördela det obetalda hemarbetet (Roman & Peterson, 2011). De förhandlingar som tar 

sig störst uttryck i Annikas och Annas relation är de implicita. Deras 

förhandlingspositioner är ur maktsynpunkt dessutom likvärdiga, varpå dessa 

förhandlingar resulterar i en jämlik arbetsfördelning. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att ansvaret för hemmet till stor del 

fortfarande ligger på kvinnan, trots medvetenheten och de åtgärder som finns i 

samhället, såsom delad föräldraledighet (jmf Ahrne & Roman, 1997; Strandh & 

Nordenmark, 2006). Med hjälp av våra informanter kan vi observera att förhandlingar 

och strategier finns närvarande i vardagen och utgör väsentliga aspekter i arbetet för 

att få livspusslet att gå ihop, vilket i sin tur påverkas av vilken maktposition parterna 

befinner sig på. Den normativa makten ligger hos mannen vilket påverkar 

fördelningen av det obetalda hemarbetet. Även könskontraktet påverkar denna 

fördelning, varvid det är svårt att komma ifrån ett könsperspektiv när vi studerar 

livspusselproblematiken. Frågan som uppstår blir om det i en heterosexuell relation 

går att helt komma ifrån könskontraktet, något vi inte till fullo kunnat observera i våra 

par. 

Avslutnings visar denna studie betydelsen av att ha flera påverkande faktorer i 

åtanke för att fullt ut kunna skapa en förståelse av livspusselproblematiken. Resultatet 

visar inte bara på vilka förhandlingar och strategier som framträder i utsagorna hos 

informanterna utan också vikten av att kunna använda sig av dem för att lyckas uppnå 

en jämställd relation vilket forskningen tydligt visar på (jmf Ahlberg, 2008; Forsberg 

2009). Kärnfamiljen har fått stå tillbaka och den nya förhandlande familjen har 

framträtt, vilket bekräftas av Ahlberg (2008). Det är tydligt att alla familjer förhandlar 
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på ett eller annat vis. Vi kan slutligen konstatera att livspusselproblematiken är 

komplex. Det går inte att identifiera hur par hanterar den genom att endast se till en 

enskild teori utan kräver ett bra samspel mellan flera påverkande faktorer. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har det genom informanternas utsagor framkommit en avsaknad 

av vissa aspekter i den tidigare forskningen. Vi anser att det finns för lite forskning 

kring den samkönade familjekonstellationen, vilket vi finner intressant att studera 

vidare. Det vore även av intresse att göra en studie som innefattar observation då vi 

enbart undersökt hur informanterna upplever livspusselproblematiken och inte hur 

den tar sig uttryck i verkligheten. Ytterligare en aspekt vore att inkludera barnen då 

det i en intervju framkom en åsikt om att familjen har utvecklats mot att barnen ska 

vara delaktiga i att välja och bestämma. 
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Bilaga 1 

 
Hej! 
Vi heter Madeleine Blomqvist och Emilie Toro Hartman och studerar Sociologi vid 
Örebro universitet. Under höstterminen skriver vi vår kandidatuppsats om 
Livspusslet. Studien görs med syftet att undersöka vad det innebär att få livspusselet 
att gå ihop och hur balansen mellan privatliv och arbetsliv hanteras, med fokus på den 
kvinnliga rollen.  
 
Studien kommer genomföras med hjälp av intervjuer som uppskattas ta cirka 1-1,5 
timme. Vi undrar därför om du och om möjligt även din partner skulle vilja ställa upp 
på en intervju? Intervjuerna görs enskilt. Deltagandet i undersökningen är helt 
frivilligt. Ni kan när som helst under arbetet avbryta ert deltagande utan närmare 
motivering. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Studien 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Örebro universitet som ni gärna får ta 
del av när arbetet är färdigt. Er medverkan kommer att anonymiseras i uppsatsen.  
 
Hör av dig till nedanstående ansvariga om ni vill ha ytterligare information: 

Student: Madeleine Blomqvist 
Mail:madeleine.blomqvist@gmail.com 
Telefon: 073-1561724 
 

Student: Emilie Toro Hartman 
Mail: emilie.toro@hotmail.com 
Telefon: 076-256454

 
Handledare: Dag Balkmar 
Mail: dag.balkmar@oru.se 
Telefon: 073-9810189 
 
Ja, jag vill delta i studien. 
 
……………………………………………. 
Underskrift deltagare 
 
 
………………………………………….… 
Ort och datum



 

 

Bilaga 2 

Kort information 
• Ålder 
• Civilstånd 
• Barn, deras ålder 
• Utbildning 
• Yrke 

 
Kan du… 

• Berätta lite om dig själv.  
o Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

• Berätta om en typisk vecka?  
o Hur ser den ut? Vad ingår i ditt livspusslande? 

 
Fritid 

• Vad är fritid för dig? 
• Vad gör du på din fritid? 

o Upplever du att du har tid för dig själv? Hur ofta? 
• Är fritiden viktig för dig?  

o På vilket sätt? Ge exempel. 
• Brukar du och din partner göra saker tillsammans utan barn? 

o Vem tar initiativet till det? 
• Hur mycket fritid har du i relation till din partner? 

o Hur kommer ni fram till vem som får göra vad? 
 
Arbetsliv 

• Berätta om din arbetssituation just nu? 
o Hur ser dina arbetstider ut? 

• Är arbetet viktigt för dig? På vilket sätt?  
o Hur får du ihop ditt arbete med att vara en närvarande förälder? Ge 

exempel. 
 Känner din partner på samma sätt som du? Berätta mer. 

• Upplever du att du har en balans mellan arbetsliv och privatliv? Berätta mer. 
• Upplever du att du tänker på arbetet hemma? På vilket sätt? 

o Hur påverkar det föräldraskapet? 
• Upplever du att din tid utanför arbetet räcker till? Berätta mer. 

o Hur gör du för att få tiden utanför arbetet att räcka till? Ge exempel 
• Hur upplever du att du mår? Berätta. 

o Upplever du att du känner dig stressad? 
 I vilka situationer? Berätta. 

Familjeliv 
• Hur ser ditt familjeförhållande ut? (partner, barn, husdjur, boende) 
• Har ni familjetid?  



 

 

o Om ja, berätta om det (hur det kom till, hur det utförs) 
• Har barnen aktiviteter? Om ja, vem ansvarar för dem? 

o Hur bestämmer ni vem som gör vad? 
• Tycker du att ni lever i en jämställd relation?  

o Varför, varför inte? Kan du ge ett exempel. 
 
Värderingar 

• Vad är viktigt för dig i livet just nu? 
• Utifrån din familjesituation, vad är dina prioriteringar mellan arbete och 

familj? 
o Har dina prioriteringar förändrats? I så fall på vilket sätt? 

• Hur upplever du det att vara förälder i dagens samhälle?  
o Vilka förväntningar finns på att vara förälder? 

• Hur upplever du det att vara arbetstagare i dagens samhälle? 
o Hur får du ihop det med ditt privatliv? Ge exempel. 

• Skiljer sig förväntningarna på dig gentemot förväntningarna på din partner? 
• Upplever du att du får kompromissa med någonting i livet för att få vardagen 

och familjelivet att gå ihop? Ge exempel.  
 
Obetalt hemarbete 

• Hur upplever du fördelningen av hushållsarbete?  
o Var denna arbetsfördelning “självklar” när ni flyttade ihop? Varför? 
o Har denna arbetsfördelning förändrats sedan ni fått barn? 

• Vem anser du har huvudansvaret för hemmet?  
o Var denna ansvarsfördelning “självklar” när ni flyttade ihop? Varför? 
o Har denna ansvarsfördelning förändrats sedan ni fått barn? 

• Om allt arbete är 100%, hur många % gör du, hur många gör din partner? 
• Har ni förbestämda ansvarsområden och uppgifter? 

o Vem gör vad av det obetalda hemarbetet? Hur kommer ni fram till det? 
o Finns förväntningar utifrån om hur arbetsfördelningen ska ske hemma? 

• Förhandlar eller kommunicerar ni om ansvarsområden och arbetsuppgifter?  
o På vilket sätt? 

• Vad händer om du inte hinner med det som behövs göras av det obetalda 
hemarbetet? 

o Ge exempel. 
• Utifrån din nuvarande vardag, ser vardagslivet ut som du vill ha det?  

o Finns det något du skulle vilja ändra på? 
 
Avslutning 

• Är det något som du skulle vilja tillägga? 
• Frågor? 
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