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This qualitative study was conducted to investigate how subordination and superiority 

emerges in the interaction between heterosexual couples between 20 to 30 years old, without 

children. Eight semi-structured interviews with four couples have been conducted to provide 

insight into how subordination and superiority is made in the interaction between the 

cohabiting couples. All interviews were transcribed and then manually categorized along 

specific main themes and sub themes. The empirical data were then assayed by a hermeneutic 

interpretation. 

 Three previous studies have formed the basis for this study, Det kallas kärlek by Carin 

Holmberg, the anthology, Jämställdhetens pris and Familjer i tiden by Christine Roman and 

Helen Peterson. The theoretical framework consists symbolic interactionism, and especially 

the concept of asymmetrical role-taking and also doing gender. By using these theories, we 

can gain knowledge about the interaction between the pairs. We have also enlisted the aid of 

the theory doing gender to gain an understanding of how household distribution of the pairs 

look like. 

The analysis of the empirical material showed that the majority of the women were the 

initiator in the relationship, with regard to housework and leisure. It was also in the female 

and male informants' statements that the primary responsibility for the division in terms of 

housework was on the women. In this way, one can, using the theory of asymmetric role- 

taking, identify the subordination of the woman in the relationship. 

 

Key words: Equality, asymmetric role-taking, doing gender, cohabiting couples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING  

 
Denna kvalitativa studie har gjorts för att undersöka hur under- och överordning görs i 

interaktionen mellan heterosexuella barnlösa par mellan 20 till 30 år. Åtta semistrukturerade 

intervjuer med fyra par har genomförts för att ge kunskap om hur under- och överordning 

görs i interaktionen mellan sambopar. Samtliga intervjuer har transkriberats för att sedan för 

hand kategoriseras utefter specifika huvudteman och underteman. Det empiriska materialet 

analyserades därefter utifrån en hermeneutisk tolkningssätt.  

Tre tidigare studier har legat som utgångspunkt för den här studien; Det kallas kärlek av 

Carin Holmberg, antologin Jämställdhetens pris samt Familjer i tiden av Christine Roman 

och Helen Peterson. Studiens teori utgörs av symbolisk interaktionism och särskilt begreppet 

asymmetriskt rollövertagande samt även att göra kön. Detta för att genom symbolisk 

interaktionism samt begreppet asymmetrisk rollövertagande kan vi få kunskap om 

interaktionen mellan paren. Dessutom har vi tagit hjälp av teorin att göra kön för att få en 

förståelse för hur hushållsfördelningen hos paren ser ut. 

 Analysen av det empiriska materialet visade att flertalet av kvinnorna var initiativtagaren i 

förhållandet, vad avser hemarbete och fritid. Det framgick även i de kvinnliga samt manliga 

informanternas utsagor att det huvudsakliga ansvaret för arbetsfördelning med avseende på 

hemarbete låg på kvinnorna. Därigenom kan man med hjälp av teorin asymmetrisk 

rollövertagande urskilja en underordning av kvinnan i förhållandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



FÖRORD 

 
Vi vill börja med att tacka vår handledare, Jenny Alsarve, som har ledsagat oss genom denna 

resa. Tack för ditt stöd och tålamod. Likaså, vill vi rikta ett tack till våra informanter som har 

bidragit till denna studie.  

 

Tack.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 
ABSTRACT  

SAMMANFATTNING  

FÖRORD  

1. INLEDNING 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 2 

1.2 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 2 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 2 

1.4 DISPOSITION 2 

2. TIDIGARE FORSKNING 3 

2.1 KVINNORS UNDERORDNING OCH MÄNS ÖVERORDNING 3 

2.2 FÖRDELNING OCH FÖRHANDLING OM HUSHÅLLSSYSSLORNA 5 

2.3 FÖRHANDLING OCH BESLUT 6 

3. TEORETISK REFERENSRAM 9 

3.1 SYMBOLISK INTERAKTIONISM OCH ASYMMETRISK ROLLÖVERTAGANDE 9 

3.2 ATT GÖRA KÖN I VARDAGEN 12 

4. METOD 15 

4.1  METODVAL 15 

4.2 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 15 

4.3 INTERVJUERNA 16 

4.4 ANALYSMETOD 16 

4.5 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 17 

4.6 ETISKA REFLEKTIONER 18 

5. RESULTAT OCH ANALYS 19 

5.1 HUSHÅLLSARBETE; ATT GÖRA KÖN ENLIGT DEN MANLIGA NORMEN 20 

5.2 ROLLÖVERTAGANDE; ASYMMETRISKT ROLLÖVERTAGANDE 23 

5.3 BESLUTSFATTANDE 25 

6. SLUTDISKUSSION 28 

6.1 EGNA REFLEKTIONER 31 

REFERENSLISTA 33 

BILAGA 1  

BILAGA 2  



1 

 

1. INLEDNING 
 

”Vi svenskar har rykte om oss att vara världens mest jämställda folk. Och det är ett rykte vi gärna 

underhåller. Fråga vilken svensk som helst om han eller hon är för jämställdhet och svaret kan bara bli 

ett. Att vi är jämställda poängterar vi inte bara i opinionsundersökningar, utan också när vi söker efter 

en partner. När medlemmarna på en stor svensk dejtingsajt anger vad som är viktigt i ett förhållande är 

’jämlikhet’ ett nästan lika vanligt önskemål som ett ’aktivt sexliv’”
1
. 

 

Jämställdhetsdiskursen genomsyrar vårt svenska samhälle. Regeringen för en 

jämställdhetspolitik i strävan efter ett mer jämställt Sverige. Den jämställdhetspolitik som 

råder i Sverige, innefattar män som kvinnors rätt till samma förutsättningar om att kunna 

styra sina egna livssituationer. Därigenom skall de på lika villkor ha samma möjligheter och 

inflytande till deltagande i alla samhälleliga frågor.
2
    

 Vad gäller jämställdhet mellan ett heterosexuellt par i ett hushåll, har studier visat på en 

utveckling mot en ökad jämställdhet. Den tidsanvändningsundersökningen som statistiska 

centralbyrån genomförde 2010, visar på en ökning av förvärvsarbete bland kvinnor. 

Dessutom visar undersökningen att män allt mer ägnar tid åt obetalt hemarbete. Det är dock 

viktigt att poängtera att än i dag står kvinnorna som huvudansvariga för hushållsarbetet. Det 

råder en utveckling, om än långsam.
3
 

 Tidigare forskning har visat att bristande jämställdhet i ett parförhållande, bidrar till 

upprätthållandet av den samhälleliga könsmaktordningen. I en studie som Carin Holmberg 

har genomfört, illustreras en under- och överordning inom paren. Holmberg menar att, detta 

uppstår då kvinnor och män interagerar utifrån de könsbundna interaktionsmönster som 

sociala mekanismer i samhället innefattar. Genom interaktioner som går i enlighet med och 

styrs av de sociala mekanismerna bidrar kvinnor och män till reproduktionen av det 

patriarkala samhället.
4
  

 I en samling av studier som redovisas i antologin Jämställdhetens pris beskrivs de rutiner 

och ritualer som sker i ett parförhållande som könsbaserad, vilket innebär att sysslorna kring 

hushållsarbetet stämplas efter kön, alltså som kvinnligt eller manligt. Lars Evertsson skriver 

tillsammans med Charlott Nyman om hur dessa könsbaserade sysslor skiljer samt stärker 

kvinnor och mäns identitet. Genom att dela upp hushållssysslorna inom paren upprätthåller 

man de traditionella könsrollerna.
5
 

 Med detta som bakgrund, finner vi det av intresse att titta närmare på jämställdhet bland 

heterosexuella par. Framförallt, avser denna studie att undersöka hur jämställdheten förhåller 

sig bland unga par. Studien avser att undersöka hur under- och överordning görs i 

interaktionen mellan sambopar.  

 

                                                 
1
 Grönlund, Anne & Halleröd, Björn (red.), Jämställdhetens pris, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2008, s. 17 

2
 Regeringskansliet, 2011 

3
 Statistiska centralbyrån, 2011 

4
 Holmberg, Carin, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, [Ny utg.], Alfabeta Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 197-198 
5
 Grönlund & Björn (red.), s. 60, 40, 183-184 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien avser att undersöka hur under- och överordning görs i interaktionen mellan 

heterosexuella sambopar – detta skall vi studera genom att fokusera på parens 

hemarbetsfördelning och beslutsfattande.  

 

1.2 Undersökningsfrågor  

Hur ser arbetsfördelningen ut vad avser hemarbete? 

Hur ser beslutsfattandet ut i hemmet vad avser hemarbete och fritid? 

 

1.3 Avgränsningar  

I den här studien har vi avgränsat oss till heterosexuella par, mellan åldrarna 20 till 30 år. De 

par som vi är ute efter skall även vara sambos, det vill säga bo tillsammans och paren skall 

dessutom vara barnlösa och där minst en i relationen är högskolestuderande. 

 

1.4 Disposition 

Studien inleds med en övergripande beskrivning samt problematisering av 

jämställdhetsfrågan i vårt samhälle. Därefter görs en beskrivning av studiens syfte, vilket 

förtydligas av två undersökningsfrågor följt av studiens avgränsning. I denna studie 

uppmärksammas tre tidigare studier i ämnet, detta framgår i kapitel två, tidigare forskning. 

De teorier som används som underlag för studiens empiri framgår i kapitel tre, teoretisk 

referensram. I metodkapitlet diskuteras bland annat val av metod, etiska reflektioner samt 

urval och tillvägargångsätt etc. I kapitel fem presenteras studiens resultat och analys. Detta 

följt av kapitel sex, som innefattar studiens slutsatser.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

 

Detta kapitel omfattar tre tidigare studier som ligger som utgångspunkt för uppsatsen. 

Kapitlet omfattar en avhandling av Carin Holmberg, Det kallas kärlek (1993), antologin 

Jämställdhetens pris (2008) samt Familjer i tiden (2011), av Christine Roman och Helen 

Peterson.  

 

2.1 Kvinnors underordning och mäns överordning 

Sociologen Carin Holmberg skrev Det kallas kärlek, en avhandling hon kom att beskriva som 

”En socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga 

jämställda par”.
6
 Holmberg har i sin studie valt att undersöka hur och genom vilka sociala 

mekanismer kvinnors underordning samt mäns överordning skapas.
7
 Studien är baserad på 

unga par utan barn i Sverige under början av 90-talet. Dessutom har hon utgått från par som 

anser sig vara jämställda av andra samt även ser sig själva som jämställda.
8
  

 Holmberg nämner tidigare studier i ämnet med fokus på par med barn. Dessa har påvisat 

att paren ofta organiserar sina liv traditionellt. Holmberg menar att denna typ av studier kan 

ge en bild av att paret har varit jämställda och att det är barnet och föräldraskapets normer 

som bidragit till den asymmetriska relationen. Man bör ta hänsyn till detta när man ska 

studera mannens och kvinnans relation menar Holmberg, då föräldraskapet ”ger parrelationen 

en alldeles speciell ram att verka inom”.
9
 

 Vidare menar Holmberg att det råder en under- och överordning inom parrelationer. Dessa 

asymmetriska maktförhållanden, menar hon är påverkade av de könsmaktförhållanden som 

råder i samhällets alla strukturer. Holmberg hävdar att parrelationer är baserade på ett 

patriarkatiskt samhälle och utgångspunkten i hennes studie är att könsmaktförhållandet 

påverkar parrelationen. Vidare menar hon att könsordningen är inrättad av både mannen och 

kvinnan, därför studerade hon könsmakten ur bådas perspektiv.
10

 För att studera samhället 

som finns inom individen har Holmberg utgått från symbolisk interaktionism, en teori som 

hon menar kan visa ”hur samhällets sociokulturella strukturer internaliseras i individen.”
11

  

  Med hjälp av sitt empiriska material ser hon ett mönster, där kvinnor gör rollövertaganden 

i större utsträckning än män. Det framgår att män inte ser utifrån kvinnors perspektiv och 

därigenom inte intar kvinnans definition av situationen. Att kvinnorna i studien har visats 

göra rollövertaganden i högre utsträckning, förklaras av Holmberg med begreppet 

asymmetrisk rollövertagande.
12

  

 

 

                                                 
6
 Holmberg, Carin, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, [Ny utg.], Alfabeta Bokförlag, Stockholm, 2007 
7
 Ibid., s 18 

8
 Ibid., s. 80 

9
 Ibid., s. 14  

10
 Ibid., s. 15-17 

11
 Ibid., s. 37 

12
 Ibid., s. 190, (En mer ingående förklaring av begreppet finns i 3.1, teorikapitlet.) 
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 ”Både hon och han menar att hon relaterar sig till honom i mycket av vad hon gör. Hon visar tydligt 

och ofta att hon tycker om honom, hon är uppmärksam på honom och hon frågar hur han har det med 

allting runt omkring sig. Han relaterar sig inte till henne på samma sätt och anser t ex att det inte är 

nödvändigt att säga att han tycker om henne oftare än vad han gör.”
13

  

 

De kvinnliga informanterna gav positiva uttryck för de egenskaper som enligt dem ansågs 

vara av manlig karaktär men däremot förhöll de sig negativa till dem egenskaper som de 

menade var av den kvinnliga karaktären. Genom detta menar Holmberg att de kvinnliga 

informanterna finner de manliga egenskaperna som norm och därigenom betraktar de sig 

själva som den andra och på så sätt bidrar till upprätthållandet av mannen som norm.
14

 

Vidare berättar Holmberg att de kvinnliga informanterna övertar och identifierar sig genom 

mannens ”normer och värderingar.”
15

  

 Genom att interagera utefter de sociala mekanismer som det patriarkala samhället 

innefattar, reproduceras samt upprätthåller den rådande könsmaktordningen i samhället av 

både kvinnan och mannen.
16

  Holmberg menar att det som bland annat bidrar till att 

maktasymmetrin upprätthålls har en del att göra med att mannen inte anstränger sig för att 

förstå kvinnan, utan står fast vid sin egen ”tolkning av situationen.”
17

 

 En huvudtanke i jämställdhetsdiskursen är att individer skall ses som lika och att ingen 

särskiljning skall göras på grund av individens kön. En tanke som inte stämmer överrens med 

verkligheten menar Holmberg och förklarar vidare att det ständigt görs könsuppdelningar.
18

  

 Carin Holmberg skriver att både kvinnan och mannen gav uttryck för sin beskrivning av 

kvinnligt respektive manligt som individbaserad snarare än könsbundet. Däremot gjordes 

könsrelaterade redogörelser, vid beskrivningen av sina egna och den andres handlingar. 

Holmberg menar vidare att kön är av väsentlig betydelse i interaktionen, paren emellan – 

genom att använda könsliga attribut förklarar de sin partners handlingar. Holmberg menar 

även att de könsliga attributen visar vad partnerna kräver av varandra.
19

 Det framgår tydligt 

när det gäller exempelvis uppdelningen av hushållsarbetet. Holmberg menar att i 

förhållandena anser man att kvinnan är skickligare i utförandet av hemarbetet och därmed är 

det kvinnan som får ta det största ansvaret.
20

  

 

”Det verkar inte vara problematiskt varken för henne eller honom att kräva att hon ska ändra sig. Det 

verkar vara i det närmaste otänkbart att han skulle förändra sitt sätt att handskas med olika 

situationer.”
21

  

 

Carin Holmberg avslutar sin avhandling genom att poängtera att den interaktion som 

föreligger i en heterosexuell parrelation utgörs av två individer ”av olika kön”.
22

 

                                                 
13

 Holmberg, Carin, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, [Ny utg.], Alfabeta Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 190 
14

 Ibid., s. 193 
15

 Ibid., s. 194 
16

 Ibid., s. 198 
17

 Ibid., s. 194 
18

 Ibid., s. 199 
19

 Ibid., s. 199-200 
20

 Ibid., s. 106-107 
21

 Ibid., s. 200 
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Interaktionen inom paren grundar sig i de könsliga attribut som särskiljer kvinnas och 

mannens position i samhället.
23

  

 

 ”Parets konstruktion av kön som olikhet i relationen sker i förhållande till de internaliserade 

föreställningar de har kring kön och i förhållande till de samhälleliga könsmaktstrukturerna.”
24

 

 

Utifrån detta gör Carin Holmberg en jämförelse av kön och makt, och menar att de är ”två 

sidor av samma mynt.”
25

 

 

2.2 Fördelning och förhandling om hushållssysslorna 
 

”En kvinna som tar ansvar för hemmet visar inte bara att hon är en ”riktig kvinna”, utan också att 

hennes man är en ”riktig karl” som inte behöver ta det ansvaret.”
26

 

Antologin Jämställdhetens pris är författad av tio samhällsvetenskapliga forskare, och de har 

använt sig av olika metoder samt frågeställningar för att sedan slå samman sina resultat och 

finna en röd tråd.
27

 Med denna antologi avser författarna att ”synliggöra glappen mellan 

vision och verklighet.”
28

 Anne Grönlund och Björn Halleröd menar att trots den 

jämställdhetsdiskurs som råder i samhället, där många strävar efter och är för jämställdhet, 

råder det brister på vissa fronter. Bland annat poängterar de att Sverige är ett av de länder där 

arbetslivet består av en tydlig könsuppdelning.
29

 

 Grönlund och Halleröd talar mycket om att det är svårt att bryta de traditionella rollerna 

som finns i samhället, och menar att man kan komma möta på stort motstånd om man 

försöker förändra traditionen.
30

  

 De tar bland annat upp hur uppdelningen av hushållsarbetet ser ut när mannen är den i 

förhållandet som förvärvsarbetar mer än kvinnan. I sådana situationer har det visat sig att det 

är kvinnan som tar på sig ett större ansvar när det kommer till hushållsarbetet, men det är inte 

alls på samma sätt när det är ombytta roller.
31  

 

 Studierna har även visat att kvinnor har mindre pengar att röra sig med för egen 

konsumtion, samtidigt har det visat sig att kvinnors konsumtion går främst till hushållet. 

Däremot går mäns konsumtion främst till deras privata intressen.
32

 Grönlund och Halleröd 

skriver att, ”Ojämlik fördelning av resurser inom ett hushåll tolkas ofta som ett uttryck för 

manlig maktutövning.”
33

  

                                                                                                                                                        
22

 Holmberg, Carin, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, [Ny utg.], Alfabeta Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 201 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
26

 Grönlund, Anne & Halleröd, Björn (red.), Jämställdhetens pris, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2008, s. 29 
27

 Ibid., s. 12  
28

 Ibid., s. 19 
29

 Ibid., s. 18 
30

 Ibid., s. 28 
31

 Ibid., s. 29 
32

 Ibid., s. 35-36 
33

 Ibid., s. 37 
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Det påpekas ytterligare i studien att akademiker oftast delar lika på hushållsarbetet, i motsats 

till de utan akademisk utbildning. I samma veva är det de som oftast är oeniga om hur 

hushållssysslorna skall fördelas.
34

 En av de studier som redovisas i boken visar även att det är 

oftast kvinnan som tar initiativ till att det skall vara jämställt i relationen.
35

  

 Lars Evertsson och Charlott Nyman skriver utifrån sin studie att par framförallt de med en 

traditionell uppdelning av hushållsarbetet, försvarar det genom att definiera jämställdhet med 

rättvisa. Därigenom menar paren att jämställdheten inte bör ifrågasättas när båda partnern 

bidrar till hushållet och tar ansvar för sina sysslor, även om de är fördelade efter de könsliga 

attributen.
36

  

 De beslut som fattas rörande exempelvis samboende och hushållsarbete, visar sig sällan 

handla om förhandling, utan snarare om ”rutiner, ritualer och traditioner.”
37

 Detta innebär att 

vardagen alltså styrs i högre grad av icke-beslut i jämförelse med aktiva beslut.
38

  

 

”Många av de rutiner som utvecklas i parförhållandet bygger på kulturellt bestämda föreställningar om 

kärlek och tvåsamhet – föreställningar som i dessa heterosexuella par är intimt kopplade till 

föreställningar om manlighet och kvinnlighet.”
39

 

 

Evertsson och Nymans studie konstaterar att paren uttrycker att de sällan förhandlar om de 

vardagliga besluten, utan menar att ”det bara blev så.”.
40

 Vidare menar de att paren gör 

indelning av sysslorna utifrån de könsliga attributen. Det sker alltså en indelning av 

arbetsuppgifterna i hemmet. Där har kvinnorna i större utsträckning ansvar för hushållsarbetet 

än män.
41

 Däremot uppfattar de inte att deras fördelning av arbetet i hemmet är grundad i 

könsliga faktorer, utan det snarare handlar om vad de anser som praktiskt. Paren hävdar att 

faktorer som ”personlighet, skilda intressen, kompetens”
42

 påverkar deras indelning av 

hemarbetet.
43

  

 

2.3 Förhandling och beslut 

I Familjer i tiden skriver Christine Roman och Helen Peterson om förhandling och 

jämställdhet inom familjer med barn, där båda parterna jobbar inom samma bransch. De har 

fokuserat sin forskning kring förhandlingsprocessen inom familjer utifrån ett 

genusperspektiv. Däribland ligger fokus även på hur dessa familjer förenar arbetsliv samt 

familjeliv.
44

 De tar bland annat upp frågan om hur arbetsfördelningen förhåller sig inom 

dessa familjer. De par som har deltagit i Roman och Petersons studie har förhållit sig 

                                                 
34

 Grönlund, Anne & Halleröd, Björn (red.), Jämställdhetens pris, 1. uppl., Boréa, Umeå, 2008, s. 39 
35

 Evertsson, Lars & Nyman, Charlott, ”Myten om den förhandlande familjen” i Jämställdhetens pris, 1. uppl., 

Boréa, Umeå, 2008, s. 56 
36

 Ibid., s. 66-68 
37

 Ibid., s. 23 
38

 Grönlund & Halleröd (red.), s. 23 
39

 Ibid. 
40

 Evertsson & Nyman, s. 57 
41

 Ibid., s. 60 
42

 Ibid., s. 61 
43

 Ibid. 
44

 Roman, Christine & Peterson, Helen, Familjer i tiden: förhandling, kön och gränslöst arbete, Borea, Umeå, 

2011, s. 12-13 
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ifrågasättande vad gäller den traditionella fördelningen av hushållsarbetet där kvinnan anses 

bära det största ansvaret för hemarbete samt omsorg av barn. Paren strävade efter ett 

gemensamt ansvar för detta och därmed blev fördelningen av hushållsarbetet inte lika tydlig i 

denna studie.
45

 Studien beskriver generellt enade par vad gäller fördelning av hemarbete 

däremot var de oense om vilka uppgifter som hemarbete innebar samt hur ofta dessa skulle 

utföras.
46

  

 Roman och Peterson menar att en förklaring på denna meningsåtskillnad kan ligga i 

mannens ovilja att ta kvinnans definition av situationen, vilket kan tyda på ”motstånd och 

makt”. 
47

 I studien illustreras fall där kvinnan i förhållandet visar sig ha en projektledarroll 

med avseende på hushållsarbete.
48

 I de fallen uttrycker kvinnorna att deras män hjälper de 

med hushållsarbetet snarare än att tala om hushållsarbetet, där ansvaret är delat. Roman och 

Peterson invänder mot Hanne Haavind och hennes teori om att projektledare är en roll som 

kan uppfattas som en maktposition. Istället menar de, med sitt forskningsresultat som 

bakgrund att det har visat sig att projektledare i förhållandet har varit missnöjd med 

fördelningen av hushållsarbetet. Roman och Peterson menar att detta kan bero på att den 

makt som kvinnan har i hemmet grundar sig i en situation som kvinnorna inte själva har 

valt.
49

  

 De talar vidare om förhandlingsbegreppet och menar att förhandlingar kan ske implicita 

som explicita. De förhåller sig kritiska till den redogörelse som Lars Evertsson och Charlott 

Nyman illustrerar i Jämställdhetens pris.
50

 De menar att förhandling endast bör gälla 

explicita förhandlingar. Evertsson och Nyman menar att detta kan bidra till att man kan skilja 

på begreppet förhandling från andra sätt, vilket beslut kan fattas genom. Dessutom menar de 

att man genom detta kan upptäcka situationer där förhandling kan uppstå.
51

  

 Roman och Peterson kritiserar synen på förhandlingsbegreppet som enbart explicit. De 

menar att familjemedlemmarna uttrycker sina ”avsikter och uppfattningar”
52

 genom bland 

annat gester samt ledtrådar.  Förhandlingsbegreppet avser alltså inte förhandling i dess 

traditionella mening, vid ett förhandlingsbord, utan det kan ske medvetet som omedvetet 

menar de.
53

  

 

Sammanfattningsvis; i det här kapitlet lyfts interaktionen i ett heterosexuellt par fram, med 

fokus kring fördelning samt förhandling om hemarbete. Utifrån Holmbergs studie kan vi 

synliggöra hur rollövertagandet görs hos kvinnan och mannen. Genom Holmbergs teori om 

asymmetrisk rollövertagande skall vi få kunskap om hur under- och överordning görs i 

                                                 
45

 Roman, Christine & Peterson, Helen, Familjer i tiden: förhandling, kön och gränslöst arbete, Borea, Umeå, 

2011, s. 226-227 
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 Ibid., s. 189, 201 
47

 Ibid., s. 202 
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 Ibid., s. 203 
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växelverkan hos sambopar. Därmed återkommer Holmberg i teori kapitlet, då vi anser att 

hennes teori om asymmetrisk rollövertagande är relevant för denna studie. Med hjälp av 

studierna i Jämställdhetens pris kan vi belysa hur förhandling kring hushållsarbetet tar form. 

Vidare kommer Roman och Petersons studie att bringa förståelse för hur förhandlingen kring 

hushållsarbetet går till.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 
Detta kapitel utgör studiens teoriavsnitt. De teoretiska utgångspunkterna för studien är – å ena 

sidan symbolisk interaktionism och särskilt begreppet asymmetriskt rollövertagande, å andra 

sidan teorin om doing gender, att göra kön. Genom symbolisk interaktionism samt begreppet 

asymmetrisk rollövertagande kan vi få kunskap om hur rollövertagandet ser ut i interaktionen 

mellan paren. Med hjälp av teorin om att göra kön kan vi få förståelse för exempelvis hur 

hushållsfördelningen sker inom paren. 
  

3.1 Symbolisk interaktionism och asymmetrisk rollövertagande  

Inom socialpsykologin ses symbolisk interaktionism som en av de centrala teorierna.
54

 Ett 

viktigt synsätt inom symbolisk interaktionism är tankarna om att människor har en förmåga 

att sätta sig in i andras situation samt att se sig själv genom andra – detta genom en s.k. 

rollövertagande.
55

 Begreppet symbolisk interaktionism kommer från Herbert Blumer men det 

har sin grund i George Herbert Mead och hans teori om social behaviorism – där talar man 

om människan som en tolkande och reflekterande varelse.
56

  

 Mead talar om människan som ett objekt, som är socialt skapad genom interaktion med 

andra.
57

 Genom att samverka med andra människor kan individen ta andras roll och 

därigenom kan den titta på sig själv utifrån andra människor.
58

 Meads teori om social 

behaviorism har sin fokus på relationen mellan medvetandet och samhället. Han menar att 

individens medvetande och personlighet skall studeras med hänsyn till interaktionen 

människor emellan.
59

 Detta då, individen beskrivs som ett socialt objekt, där det 

mellanmänskliga i samhället har en direkt påverkan på individens inre.
60

 

 Människan är under en ständig förändringsprocess, hon utvecklas kontinuerligt genom 

rolltagande, vilket enligt Mead bidrar till att individer blir ”medvetna och meningsfyllda”.
61

 

För att rolltagandet skall vara möjligt måste människor interagera, vilket görs genom gester. 

Rolltagande i en interaktion bidrar till att individen kan skapa och omforma ett själv.
62

 Ett 

själv skapas hos individen redan som barn menar Mead – detta genom att barnet kan med 

hjälp av lek och spel ta andras bild gentemot sig själv.
63

 Under lek-fasen testar barnet olika 

karaktär och personligheter. I denna typ av rolltagande rör det sig om specifika karaktärer 

hävdar Mead, så som mamma, pappa, polis etc. När barnet intar rollen som exempelvis 

mamma börjar ett själv att skapas, vilket gör att barnet blir sedd som ett objekt inte bara av 

andra utan även av sig själv. Barnet intar en roll i taget och kan inte relatera de olika rollerna 
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till varandra.
64

 Inte först när barnet har kommit till spel-fasen kan det ta andras reaktion 

gentemot sig själv och på så sätt låta självet utvecklas ytterligare.
65

 I ett spel närvarar flera 

individer samtidigt, vilket innebär att barnet måste kunna inta flera roller för att kunna spela 

spelet. Detta för att, barnet måste veta hur de andra speldeltagarna kan reagera för att kunna 

visa respons på deras attityd.
66

 Thomas Johansson och Philip Lalander menar att barnet då får 

en förståelse för hur olika roller i samhället förhåller sig till varandra samt att de blir 

medvetna om de sociala normerna bakom rollerna.
67

 Emma Engdahl menar att detta skapar 

kännedom om samhällets regelverk hos individen och de kan ta del av de normer och 

värderingar som har föreskrivits.
68

 

 Med hjälp av lek- och spelfasen illustrerar Mead hur ett barns själv utvecklas och hur det 

blir medveten om samhället och sin sociala omgivning. De medspelare vars attityder 

individen tar till sig i interaktionen kallar Mead för den generaliserade andre. Individens 

respons styrs av den generaliserande andres attityd gentemot individen.
69

 Jan Trost och Irene 

Levin menar att individen ser sig själv utifrån det perspektiv som individen uppfattar att den 

generaliserade andre förväntar. Individen försöker att ta till sig och agera efter de normer och 

värderingar som samhället och den sociala gruppen förväntar av individen.
70

 Johansson och 

Lalander menar att barnet blir medveten om de förväntningar det har på sig genom att 

betrakta sin omgivning och därigenom agerar det efter den generaliserade andres 

föreställningar om rätt och fel. Som det har nämnts ovan, blir denna utvecklig av självet 

möjligt endast genom rollövertagande.
71

   

 

Carin Holmberg har i sin avhandling Det kallas kärlek, diskuterat bland annat Kathy E. 

Ferguson och hennes feministiska kritik av den symboliska interaktionismen. En kritik vilket 

Holmberg menar har bidragit till att kunna synliggöra under- och överordning i 

parrelationer.
72

  

 Holmberg skriver att Ferguson riktar kritik mot Mead, och där menar Ferguson att Meads 

syn på den generaliserande andre är ”homogen”
73

, alltså alltigenom lik och därmed beskrivs 

som problemfri. Ferguson invändning är att den generaliserade andre inte består av 

homogena normer och regler och därför är problematisk. Detta för att när kvinnor förenas 

med den generaliserade andre, förenas de med ett patriarkat samhälle och dess föreställningar 

om kvinnor.
74

 Enligt Holmberg menar Ferguson att under flickors ”socialiseringsprocess”
75

, 

                                                 
64

 Johansson, Thomas & Lalander, Philip, Vardagslivets socialpsykologi, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, s. 29 
65

 Heidegren, Carl-Göran & Wästerfors, David, Den interagerande människan, Gleerups, Malmö, 2008, s. 38-39 
66

 Mead, George Herbert, Medvetandet, jaget och samhället: från socialbehavioristisk ståndpunkt, Argos, Lund, 

1976, s. 119 
67

 Johansson & Lalander, s. 30 
68

 Engdahl, Emma, Konsten att vara sig själv, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, s. 103 
69

 Mead, s. 120 
70

 Trost, Jan & Levin, Irene, Att förstå vardagen: med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, 4. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 50 
71

 Johansson & Lalander, s. 30 
72

 Holmberg, Carin, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, [Ny utg.], Alfabeta Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 37 
73

 Ibid., s. 53 
74

 Ibid. 
75

 Ibid. 



11 

 

under deras lek- och spel-fas, förenas de med ”kvinnoförtrycket”
76

. Detta därför att kvinnor i 

ett patriarkat samhälle definieras som objekt, som är avvikande från den manliga normen och 

därför att kvinnor betraktar sig utifrån mäns perspektiv. Holmberg menar att genom denna 

synsätt kan man få en förståelse för hur kvinnorna själva bidrar till upprätthållandet av 

kvinnors underordning.
77

 

 Fergusons andra kritik mot Mead gäller maktskillnaden mellan de som interagerar, vilket 

hon menar att Mead inte uppmärksammar. Ferguson förenar makt med rollövertagande och 

menar att i en interaktion kan den med makt definiera situationen. Därigenom kan den som 

dominerar styra interaktionen och behöver egentligen inte visa hänsyn till den andres behov. 

Detta innebär att den underordnade måste göra rollövertaganden för att kunna agera efter den 

överordnades definition av situation. Detta påvisar att rollövertagandet är asymmetriskt.
78

  

 Holmberg använder begreppet asymmetriskt rollövertagande för att synliggöra under- och 

överordning samt för att kartlägga det asymmetriska rollövertagandet i parrelationer. 

Holmberg menar att överordning genom asymmetriskt rollövertagande kan ske omedvetet, 

vilket kan ge insikt på att mäns överordning kan vara resultat av deras rationella handlingar 

utifrån deras föreställningar.
79

 Vidare skriver Holmberg att i en relation där maktasymmetri 

råder, råder även en social uppdelning mellan parterna. Detta upprätthålls av den som är 

överordnad menar Holmberg, och skriver att den underordnade måste identifiera sig med den 

överordnade. Detta innebär att den överordnade har tolkningsföreträde och vid eventuella 

konflikter tillåts den överordnade definiera situationen. Holmberg menar att vårt samhälle 

och kultur är definierad av män som kategori.
80

 Detta innebär att vårt rådande 

samhällsstruktur speglar kategorin mäns definition av situation samt tolkning av verkligheten. 

Holmberg skriver att kvinnor kan genom att identifiera sig med män ta till sig deras tolkning 

av verkligheten samt överta deras åsikter och värderingar som sina. På så vis upprätthålls 

maktasymmetrin och patriarkatet i samhället menar Holmberg.
81

  

 En av de processer som bidrar till reproduktion av patriarkatet är just det asymmetriska 

rollövertagandet, vilket sker på interaktionsnivå inom paren menar Holmberg. Det 

asymmetriska rollövertagandet handlar om att den ena parterna måste sätta sig in i den andres 

situation och överta den aktörens definition av situation. Den underordnade måste alltså inta 

den andres perspektiv, då den överordnade har tolkningsföreträde.
82

 Som det framgår ovan, 

sker rollövertagandet i samband med interaktionen. Holmberg definierar det asymmetriska 

rollövertagandet genom att den överordnade kan styra den situation som uppstår i 

interaktionen, till sin fördel – detta genom att avstå från att inta den andres perspektiv och 

därmed inte göra en rollövertagande.
83

 

 Holmberg menar att vår samhällsstruktur förväntar egenskaper som empatisk, omsorgsfull 

samt relationsorienterad hos kategorin kvinnor. Dessa dygder samt föreställningar om att 
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kvinnor skall vara förstående och inta andras perspektiv bidrar till att det är kvinnan som gör 

rollövertagandet i parrelationen. Rollövertagandet klassas som en kvinnlig egenskap menar 

Holmberg. Genom att kvinnor på samma sätt som män accepterar denna bild som är förenligt 

med kvinnlighet, bidrar kvinnor själva till deras underordning, menar Holmberg. Hon 

beskriver det asymmetriska rollövertagandet som en mekanism som tillåter män överordnad 

kategorin kvinnor.
84

  

 

3.2 Att göra kön i vardagen 

I boken Att göra kön skriver Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson om kön och skapandet 

av kön utifrån människors aktiva handlande i det sociala samspelet.
85

 Elvin-Nowak och 

Thomsson framställer kön som något som alltid är närvarande – överallt omkring oss. De 

menar att vår definition av kvinnligt och manligt grundar sig i vår kultur, historia och sociala 

sammanhang, detta menar de att vi inte kan undgå. Kön är inget vi har eller är, utan Elvin-

Nowak och Thomsson talar istället om att göra kön som en verbform. De menar att kön görs 

genom människors agerande i alla sociala situationer.
86

  

 Det Elvin-Nowak och Thomsson menar är att om vi får insikt i att vi ständigt gör kön, kan 

vi då få förståelse för att skillnaden mellan kvinnor och män är skapade i sociala 

sammanhang. Människor gör kön vid interaktion med andra, både i offentliga och privata 

möten görs skillnad mellan kvinna och man, kvinnligt och manligt. Genom att göra kön och 

ingå i skaran kvinna eller man mottar man en bekräftelse från sin omgivning, menar Elvin-

Nowak och Thomsson.
87

 

 Vi är inte kvinnliga eller manliga vid födseln utan detta ”könspådraget” som Elvin-Nowak 

och Thomsson kallar det, börjar efter att man har förklarat ett barn som flicka eller pojke. Ett 

barn får sitt kön genom våra handlingar, sättet vi tilltalar det på, hur vi klär det, vad vi 

namnger barnet till etc. Genom dessa handlingar gör vi kön och barnet tillåts utveckla en 

kvinnlig eller en manlig karaktär. Detta kvinnliga respektive manliga karaktärsdrag sätter 

avtryck i alla våra handlingar. Elvin-Nowak och Thomsson skriver att vi förhåller oss till det 

intresseområde som vår könstillhörighet innefattar. De vuxna i ett barns omgivning tillskriver 

barnets kön samt det intresse som faller inom ramen för barnets könstillhörighet.
88

 Föräldrar 

tilldelar exempelvis sina flickor kastrullminiatyrer och andra köksredskap och rättfärdigar det 

med ”Hon tycker så mycket om att vara med mig i köket”
89

, skriver Elvin-Nowak och 

Thomsson.
90

 

 Det som styr skapandet av kön är det normsystem som vi lever i. Detta normsystem menar 

Elvin-Nowak och Thomsson, består av regler och antaganden om hur kvinnor respektive män 
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borde vara. Inom normsystemet finns ett makt- och belöningssystem, vilket pressar kvinnor 

och män att leva upp till de kvinnliga respektive manliga normerna.
91

 

 Normerna i vårt samhälle styr och även reflekterar oss, menar Elvin-Nowak och 

Thomsson. Vi antar att män är på ett visst sätt och att kvinnor är på ett annat sätt, dessa 

antaganden eller normer efterleves av oss. Elvin-Nowak och Thomsson menar att så länge vi 

inte bryter mot dessa normer utan istället lever upp till dem, bidrar vi till upprätthållandet av 

vårt normsystem och därmed tillåts fördomarna om kvinnor och män samt det som anses som 

kvinnligt och manligt fortleva.
92

  

 Genom att inte ifrågasätta normsystemets myter och regler skapas antaganden om att 

kvinnor och män är olika. Detta uttrycks i termer som t.ex. naturligt och biologiskt, menar 

Elvin-Nowak och Thomsson. Detta leder till att fördomen om att kvinnor exempelvis inte kan 

byta däck anses vara biologiskt och därmed ligga i en kvinnas natur. I själva verket handlar 

det om att normen inte anser att det är en plattform för kvinnor och därigenom anses sysslor 

som att byta däck vara okvinnligt.
93

  

 

Elvin-Nowak och Thomsson, skriver även om ett könsmaktsystem även kallat genussystemet. 

Könsmaktsystemet innefattar ett patriarkat samhälle, där människor rankas efter deras kön. 

Männen ses som viktigare och har därför en högre position i samhället än vad kvinnor har. 

Därigenom har män mer makt än kvinnor, vilket speglas i mäns självförtroende och beteende 

menar Elvin-Nowak och Thomsson.
94

  

Grunden i könsmaktsystemet ligger i att kvinnor underordnas män och män överordnas 

kvinnor. Elvin-Nowak och Thomsson skriver om en samhällsstruktur som bakomliggande 

orsak. En samhällsstruktur som vi bidrar till och som aldrig ifrågasätts.
95

 Även här råder ett 

belöningssystem, och inom könsmaktsystemet belönar man de kvinnor som låter sig 

underordnas män. Kvinnor bekräftas genom att göra kön på rätt sätt, alltså i enlighet med 

normen. Vid eventuella ageranden som sker i strid med denna struktur avfärdas man som 

avvikande och individen hamnar utanför samhället.
96

 

 Könsmaktsystemet grundas efter två principer, enligt Yvonne Hirdman där det första 

gäller isärhållandet vilket Elvin-Nowak och Thomsson beskriver som en maktstrategi. Det 

handlar om att skilja på olika grupper i samhället, i det här fallet, skilja gruppen kvinnor från 

gruppen män. Detta görs genom att samhället skapar avskilda områden för dessa grupper, 

exempelvis inom arbetslivet – detta eftersom strukturen i samhället bygger på att människor 

är olika i och med de olika köntillhörigheterna.
97

  

 Den andra principen är den manliga normen, där definieras män och manlighet som det 

normala och det som enligt normen är eftersträvansvärt. Kvinnorna får därmed rätta sig efter 
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att de varken är lika bra eller ”fullkomliga” som män.
98

 Kvinnor kan försöka få ett högre 

värde och även bli mer ”fullkomliga”
99

 genom att intressera sig för manliga saker så som 

”bilar och aktier”
100

. Paradoxen med detta blir dock att kvinnorna riskerar att då bli sedda 

som okvinnliga. Enligt könsmaktssystemet skall kvinnor vara lika män, då de anses vara 

normen men kvinnorna får inte likna män för mycket.
101

  

 Elvin-Nowak och Thomsson, skriver att könsmaktsystemet bidrar till orättvisor, där man 

ordnar människor efter samhällsstereotyperna. De menar att männen som på grund av sitt 

högre rank får mer makt och resurser, får även kvinnor under sitt ägo. ”De ”äger” även 

kvinnor”
102

, skriver Elvin-Nowak och Thomsson. Könsmaktssystemet bidrar till att kvinnor 

alltid hamnar i underordning, menar de.
103

 

 Den strukturella underordning som kvinnor ställs under, bidrar till att kvinnor tar sin 

underordning som en del av sin identitet. På samma sätt ser män sin överordning som en del 

av deras identitet. Detta leder till att både kvinnor och män agerar efter det som 

könsmaktsystemet tillåter.
104
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4. METOD 
 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för metodval, analysmetod, urval och 

tillvägagångssätt. Därutöver kommer, en redogörelse av intervjuerna, studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet och slutligen, en diskussion kring studiens etiska 

reflektioner att presenteras.  

 

4.1  Metodval     

Då fokuset i studien ligger på parens hemarbetsfördelning samt beslutfattande, ansågs 

kvalitativa intervjuer vara lämpade som metod – detta då det kan bidra med kunskap om hur 

under- och överordning görs i interaktionen mellan sambopar. Skälet till vår val av metod 

ligger i att studiens frågor kräver svar som finns i informanternas erfarenheter, tankar och 

uppfattningar om deras sambo liv.105 Genom att använda intervjuer som metod har vi kunnat 

ta del av informanternas erfarenheter mer djupgående, vilket har bidragit till kunskap som 

annars inte skulle vara möjligt genom en enkätundersökning.106
 De personliga samtalen 

mellan informant och intervjuare har bidragit till att informanten har fått utrymme till att dela 

med sig av information som i många fall kan anses vara av känslig karaktär.
107

 Intervjuerna 

har varit semistrukturerade och innehöll en rad färdigställda frågor.108 För att ge utrymme för 

ny information samt tankar och idéer från informanterna har de semistrukturerade 

intervjuerna inte haft en färdigdiktad struktur. Vi utgick från vår intervjuguide och därutöver 

väcktes en del följdfrågor. Fördelen med detta var att informanterna fick möjlighet att bidra 

till information som vi inte hade tänkt på.109  

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt  

På grund av studiens begränsade omfattning fann vi det ej möjligt att kunna göra ett 

sannolikhetsurval där vi kan fånga representativitet för hela landets population.
110

 Därför 

valde vi att göra ett strategiskt urval genom att avgränsa oss till högskolestuderande.
111

 Detta, 

icke-sannolikhetsurval har bidragit till att studien har fångat en statisk grupp av informanter. 

Vi anser dock att det med fördel har bidragit till medvetna individer kring ämnet jämställdhet 

och könsarbetsfördelning.
112

 Tidigare forskning i ämnet har visat att par med akademisk 

utbildning tenderar att vara mer jämställda.
113

 Med detta i åtanke, menar vi att studiens urval 

kan påvisa att även bland akademiker kan asymmetrisk rollövertagande förekomma.  

För att komma i kontakt med eventuella informanter valde vi självselektion som metod för 

studiens urval. Vi annonserade om studien på Örebro Universitet (Bilaga 1).
114

 Vi valde att 
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sätta upp 10 annonser i Universitetets alla huvudbyggnader (Långhuset 3st, Forumhuset 2st, 

Teknikhuset 1st, Prismahuset 1st, Idrottshuset 1st, Bilbergska 1st samt Musikhögskolan 1st).  

Annonsen informerade kort om studien och dess syfte samt en beskrivning av de 

informanter som efterfrågades. För att motivera till deltagandet erbjöd vi varje par två 

biobiljetter. Att använda ”könsarbetsfördelning” som ett nyckelbegrepp i annonsen kan med 

fördel ha lockat till sig informanter som menar på att jämställdhet och frågor om 

könsarbetsfördelning är ett intressant och viktigt ämne. Å andra sidan kan detta ha bidragit 

till att eventuella informanter kan ha dragit sig för att delta.  

 Studiens empiri består av intervjuer med fyra sambopar, det vill säga åtta informanter, alla 

mellan 21 till 24 år. Paren är bosatta i Örebro län. Sex av dessa informanter är svenskfödda, 

en har utlandsfödda föräldrar och en informant är född utanför Sverige. De heterosexuella 

paren lever tillsammans och saknar barn.  

 

4.3 Intervjuerna 

Intervjuerna gjordes med fyra sambopar; Anna och Pär, Lena och Ola, Peter och Sandra och 

slutligen David och Maria. Samtliga informanter har tilldelats fiktiva namn i denna studie. 

Samtliga intervjuer ägde rum hemma hos informanterna, detta för att värna om informantens 

trygghetszon. Dessutom hade vi kontakt med informanterna via telefon och mejl vid flertal 

tillfällen innan den faktiska intervjun ägde rum, vilket vi menar skapade ett förtroende i 

relationen mellan oss och informanterna.
115

  

 Studien består av åtta enskilda intervjuer, som alla skedde i närvaron av oss båda. Där den 

ena av oss hade rollen som intervjuare och den andra observerade intervjun samt förde 

anteckningar kring interaktionen mellan intervjuare och informant.  

 Framställningen av intervjuguiden (Bilaga 2) skedde med studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke. Intervjuguidens syfte var att nå kunskap om informanternas 

bakgrund och uppväxt, men framförallt om deras relation samt vardagsliv paren sinsemellan. 

Frågorna i intervjuguiden är framställda utifrån teman som ligger i grund för de teorier som 

studiens analys bygger på.
116

  Detta för att finna mönster för hur beslutsfattandet, 

rollövertagandet samt fördelningen av hushållsarbetet ser ut inom paren. Frågorna berör deras 

gemensamma privatliv, både i och utanför hemmet. Samma intervjuguide användes för 

samtliga intervjuer, med undantag för diverse följdfrågor, som uppstod under samtalets gång. 

Sammanlagt bestod intervjuguiden av 23 öppna frågor, varav två var vinjettfrågor.  

 

4.4 Analysmetod 

Intervjuerna har transkriberats för att sedan skrivas ut och därefter, har teman skapats för 

hand utifrån intervjuutskrifterna. Dessa teman utvecklades med hänsyn till de teorier och 

tidigare forskning som innefattar studien.
117

 Intervjuutskrifterna har behandlats och 

strukturerats genom en kategorisering efter studiens syfte och frågeställningar.
118

 Studiens 

data har kategoriserats efter tre huvudteman; hushållsarbete (att göra kön enligt den manliga 
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normen), rollövertagande (asymmetriskt rollövertagande) samt beslutsfattande. Det empiriska 

materialet analyserades därefter utifrån en hermeneutisk tolkningssätt. Då studiens empiriska 

material grundar sig i informanternas tolkningar innebär det en dubbel hermeneutik. Detta 

innebär att både informanternas och författarnas förförståelse har reflekterats i analysen.
119

 

För att tolka och förtydliga intervjutexterna användes den hermeneutiska cirkeln som 

analysmetod.
120

 Tolkningen gjordes genom att datans helhet samt delar analyserades. 

Tolkning av empirin har i uppsatsen illustrerats genom korta utdrag ur intervjuerna.
121

  

Som det har nämnts ovan bygger denna studie på en dubbel hermeneutik och därmed står 

förförståelsen i fokus. Vår förförståelse så väl som informanternas förförståelse har varit 

byggstenar för den tolkning som har gjorts i studien. Den förförståelse som vi har med oss 

leder å ena sidan till att forskningen aldrig kan göras objektivt men å andra sidan har det 

bidragit till att analysera och tolka det fenomen som studien är ämnat att undersöka.
122

 

 Den förförståelse som kan ha präglat studien är bland annat våra erfarenheter som kvinna i 

relationer och interaktion med män. Då vi har befunnit oss i parrelationer där 

könstraditionella normer har förekommit, kan detta ha speglats i vår val av intresseområde. I 

vår förförståelse reflekteras även tidigare studier i ämnet, där det bland annat diskuteras om 

att kvinnor i större utsträckning gör rollövertaganden i det vardagliga samspelet. Vi är väl 

medvetna om vår förförståelse och har försökt att distansera oss från den så långt som det går.  

  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att stärka studiens reliabilitet har samtliga intervjuer spelats in för att i efterhand 

transkriberas, även pauser samt skratt har noterats. Anteckningar kring informanternas och 

intervjuarens kroppsspråk fördes av observatören. Vi har däremot inte haft utrymme för att 

låta informanterna granska det transkriberade materialet.  

 Då vi fick en god kontakt med informanterna redan från start i och med utväxlingen av 

mejl och telefonsamtal anser vi att det har haft en positiv inverkan på dialogerna mellan 

informant och intervjuare, vilket vi menar har stärkt reliabiliteten i det empiriska materialet. 

Även den faktorn att informanterna befann sig i sitt hem under intervjun kan även det ha 

bidragit till en ökad reliabilitet. För att ännu mer öka informanternas trygghet valde vi att 

genomföra intervjuerna med en informant åt gången. Intervjuerna har dessutom skett i 

närvaron av oss båda, där den ena av oss har agerat som intervjuare och den andra har 

observerat interaktionen mellan informanten och intervjuaren.
123

 För att stärka studiens 

reliabilitet strävade intervjuaren efter att förhålla sig likstämd inför alla informanter. 

Dessutom försökte intervjuaren hålla sig neutral och förbise deras könstillhörighet. Dessvärre 

visade anteckningarna som fördes under intervjuerna bland annat att intervjuaren förändrade 

sitt tonläge beroende på om det var en kvinna eller man som intervjuades. Vidare tenderade 

intervjuaren att avbryta de kvinnliga informanterna i större utsträckning än de manliga 

informanterna. Detta kan ha påverkat studiens reliabilitet negativt, då männen fick mer 
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utrymme till att komma till tals. Vi förhåller oss medvetna till detta missöde genom att se till 

att både kvinnorna och männen får lika mycket utrymme i resultat- och analysdelen.  

 Studiens intervjuguide har inspirerats av Carin Holmbergs intervjuguide för avhandlingen, 

Det kallas kärlek.
124

 Detta för att stärka studiens validitet genom att ställa relevanta, valida 

frågor.
125

  

Som det nämns ovan är urvalet inte representativt för befolkningen och därmed är det inte 

möjligt att generalisera studiens resultat.
126

 Men däremot bidrar studien till viktig kunskap 

samt kartlägger interaktionen i sambopar. Dessutom menar vi på att studien kan tillsammans 

med andra studier som exempelvis Det kallas kärlek, Familjer i tiden och Jämställdhetens 

pris, visa ett mönster som råder i vårt samhälle.  

 

4.6 Etiska reflektioner 

Eftersom studien berör känsliga ämnen som är av privat karaktär, har vi varit tvungna att 

reflektera ordentligt kring de etiska aspekterna i studien. För att garantera sekretess och 

anonymitet för studiens informanter har vi valt att använda oss av fiktiva namn samt inte 

ange informanternas bostadsort.
127

 Vi har självklart fått samtycke från samtliga informanter 

om att få spela in intervjun.
128

 Informanterna har varit fria i sina svar och har inte behövt 

svara på alla frågor samt att de har fått möjligheten att avbryta intervjun under pågående 

process och om de så önskar avbryta sitt deltagande helt.
129

 Informanterna har blivit 

informerade skriftligt genom annonsen samt muntligt via oss om vad studien handlar om och 

vad datan kommer att användas till. Dessutom har de erbjudits möjlighet att få ta del av den 

slutgiltiga uppsatsen.
130

 Informanterna har blivit informerade om att den information som de 

har delgivit kommer endast att användas för studiens ändamål samt att när studien är 

färdigtställd kommer all material att förstöras.
131
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel presenteras studiens reslutat samt analys av det empiriska materialet. I 

resultatredovisningen får läsaren en inblick i informanternas yttrande kring deras samboliv 

med avseende på hushållsarbete, rollövertagande samt beslutsfattande. Studiens resultat 

grundar sig i de åtta intervjuer som gjordes med fyra par. Resultat samt analys är baserad på 

informanternas utsagor.  

 Inledningsvis görs en kort presentation av informanterna, därefter görs en redogörelse av 

observationen kring intervjuerna. Vidare redovisas informanternas utsagor utifrån studiens 

huvudteman, som innefattar; hushållsarbete, vars undertema är att göra kön enligt den 

manliga normen. Det andra huvudtemat är rollövertagande, vars undertema är asymmetriskt 

rollövertagande och slutligen det tredje huvudtemat är beslutsfattande. Med dessa teman 

avser vi att besvara studiens undersökningsfrågor. Som det har nämnts tidigare har dessa 

teman kommit till med hänsyn till de teorier och tidigare studier som presenteras i uppsatsen.  

 

Vid det första intervjutillfället träffade vi Anna och Pär. De har bott tillsammans i en 

lägenhet, sedan ett år tillbaka. Anna är högskolestuderande på heltid och Pär har genomfört 

en yrkesutbildning och jobbar heltid inom det området. De är båda 21 år gamla.  

  Lena och Ola är ett annat par som intervjuades. Paret har bott tillsammans i en lägenhet, 

sedan ett år tillbaka. Lena är 24 år, högskolestuderande på heltid och hon har även två 

deltidsjobb. Hennes sambo Ola är 23 år gammal, högskolestuderande på heltid samt har två 

deltidsjobb vid sidan om.  

 Vi träffade även Peter och Sandra, som har bott tillsammans i en studentlägenhet, sedan 

två år tillbaka. Båda är 21 år gamla och högskolestuderande på heltid.  

 Det sista paret som deltog i studien är David och Maria. De har bott tillsammans i en 

studentlägenhet, sedan ett år tillbaka. Båda är högskolestuderande på heltid och är 21 

respektive 24 år gamla. David har även ett deltidsjobb.  

 

Vid observationerna tog observatören hänsyn till informanternas kroppsspråk, ordval samt 

interaktionen mellan informant och intervjuare. Det som framgick av observationerna var att, 

kvinnorna oftast talade i termer av vi, vår och oss, till skillnad från männen som uttryckte sig 

i jag-termer och oftast utgick enbart från sig själv. En annan iakttagelse som gjordes var att 

samtliga män talade med tydlighet i rösten, till skillnad från de kvinnliga informanterna. 

 Ett av paren visade tendens på avvikelser från de traditionella normerna i vissa områden 

av hushållsarbetet. Där lades det märke till att både kvinnan och mannen i förhållandet visade 

en medvetenhet om att de faktiskt avvek från normerna – detta genom att fnissa, skratta och 

ge uttryck för genanthet. Men å andra sidan noterades liknande reaktioner hos det par som 

tydligast levde efter de traditionella normerna vad gäller hushållsarbete. Reaktionerna från 

detta par kan tolkas som en typ av genanthet, över den medvetna situationen om att 

fördelningen av hushållsarbetet inte är jämställd.  

 Vidare observerades att en annan kvinnlig informant förhöll sig defensivt gentemot 

intervjuaren och de frågor som ställdes. Informanten var försiktig i sina svar och upprepade 

ständigt frågorna som ställdes. Dessutom gjordes noteringar kring hennes kroppsspråk som 
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visade på en defensiv hållning. Hon uttryckte sig i termer som ”det är jämställt, vi är 

jämställda”, i flera svar där frågan inte direkt rörde jämställdhet. Hennes sätt att uttrycka sig 

kan ha att göra med att vi i annonsen beskrev studiens syfte med hjälp av termen 

könsarbetsfördelning. 

 Informanternas reaktioner kan man tolka som att de inte vill bli utpekade som varken 

normbrytare eller som i det senare fallet, där den kvinnliga informanten inte vill bli utpekad 

för att leva i ett icke-jämställt förhållande.   

   

5.1 Hushållsarbete; att göra kön enligt den manliga normen 

Flertalet av informanternas fäder har eller har haft mans traditionella yrken, som exempelvis, 

snickare, elektriker etc. och deras mödrar har traditionella kvinnoyrken, så som yrken inom 

vård och omsorg. Vid beskrivningen av deras fäder, används termer som ”händig” och termer 

så som ”pedant” användes i beskrivningen av deras mödrar.  

När det kommer till paren själva, visar det sig att det huvudsakliga ansvaret för 

arbetsfördelningen med avseende på hemarbete, ligger hos kvinnorna i förhållandet. Detta 

framgår i de kvinnliga samt manliga informanternas berättelser om hur arbetsfördelningen ser 

ut i deras relation.  

 

”Jag brukar […] fixa i ordning, röja undan så det ser fint ut. Bädda, diska och tvätta […] jag stryker 

ibland”
 
 – Maria  

 

”[…] jag gör frukost till oss båda. Och så ropar jag upp han […] ta bort gör vi nog var för sig tror jag, 

om jag inte gör det. [---] Sen är det oftast jag som lagar middagen. Jag gillar och laga mat och planera 

och sånt där. Ja, det är oftast jag som diskar också.”
  
– Lena  

 

”Jag hade typ svultit ihjäl utan henne.” – Ola  

 

”[…] Han brukar alltid säga ’men Maria snälla’ och då får jag göra [frukost] oftast medan han kanske 

duschar eller jag vet inte vad han gör. [---] Och sen, det är alltid jag som diskar för han hatar att diska. 

[…] Det är alltid jag som diskar.” – Maria  

 

Genom teorin att göra kön talar Elvin-Nowak och Thomsson om könsuppdelning som de 

menar träder i kraft i interaktion med människor, på alla samhälleliga plan. Genom att 

upprätthålla sin könstillhörighet blir man bekräftad för sin person.
132

  

Ett samhälligt antagande om kvinnor är att de skall vara omhändertagande, följaktligen 

skall kvinnor agera efter denna typ av myt. Ovanstående citat beskriver kvinnorna som den 

omhändertagande i förhållandet. Därmed efterlever de kvinnliga informanterna de 

antaganden som samhället har föreskrivit. Detta framgår hos både de kvinnliga och manliga 

informanternas utsagor. Utifrån det Elvin-Nowak och Thomsson skriver kan man tolka 

informanternas utsagor som att de låter sig styras av de samhälleliga normerna. Elvin-Nowak 

och Thomsson menar att kvinnorna rättar sig efter de samhälleliga normerna. De menar 

vidare att antaganden och myter om kvinnor har med tiden övergått till inrotade normer i 
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samhället. Dessa normer upprätthålls av kvinnorna för att de inte ska anses som avvikande. 

Genom att upprätthålla och spela efter samhällets regler, bekräftas kvinnorna som 

kvinnliga.
133

  

 

”Lena gör rent generellt det mesta liksom, hon lagar nästan uteslutet all mat. Det är också för att hon är 

väldigt intresserad utav mat. […] Så jag har inte så stort intresse av mat och tycker att det är ganska 

tråkigt att laga mat. [---] Hon tvättar det mesta och jag hjälper till och bär […] och viker och sånt skit.”
 

– Ola  
 

”[…] går vi upp tillsammans så fixar vi väl frukost, det är oftast Sandra som fixar frukost. [---] 

bäddningen är jag ganska dålig på [skrattar] annars är det Sandra som bäddar mest. ” – Peter  

 

Utifrån informanternas utsagor kan vi se ett genomgående mönster, där både de kvinnliga och 

manliga informanterna förklarar arbetsfördelningen i sin relation utifrån intressen och 

personlighetsdrag. Ingen av dem talar om uppdelningen som något könsbundet. Detta är även 

något som belyses i Evertsson och Nymans studie, där de menar att studiedeltagarna förklarar 

fördelningen av hemarbetet som någonting baserad på deras skicklighet, skilda intressen samt 

det som de anser vara mest ”praktiskt”.
134

  

Det framgår även i Holmbergs studie att orsaken bakom hushållsarbetets uppdelning kan 

förklaras genom skicklighet. Holmberg skriver att, då kvinnorna ansågs vara skickligare i 

hushållsarbetet valde de av praktiska skäl att utföra arbetet själva. Detta ansåg de vara 

smidigare än att lära ut arbetsuppgifterna till sina respektive män.
135

 Ur en annan aspekt 

förklarades uppdelningen i Holmbergs studie, genom att kvinnan och mannen inte hade 

samma nivå av tolerans vad gäller ordningen i hemmet.
136

 Detta framgick även hos våra 

informanter, där exempelvis Lena påpekar att hon och hennes sambo inte befinner sig på 

samma nivå. En manlig informant uttrycker det som skilda styrkor och menar att man skall ta 

hänsyn till bådas svagheter respektive styrkor. Trots ett ”patriarkat styre hemma” menar han 

att det ”är jämställt” i deras förhållande. 

 

”Jag tycker om att laga mat och äta bra. Och det är därför jag också håller koll på kylskåpet, för jag vill 

ha grejer hemma hela tiden. [---] Vissa kanske tycker om att göra nåt, jag tycker om att laga mat, Maria 

tycker om att ha rent hemma […]”
 
– David  

 

”[…] bakar, sitter på internet och läser massa recept och sånt. Det tycker jag är jättekul!” – Lena  

 

Oavsett om paren avviker från eller lever efter de traditionella normerna är förklarningarna i 

sin helhet detsamma. I ett par där mannen utför mesta delen av diskningen, förklarar han det 

som avkoppling. Han menar på att diskning för honom är som terapi och han ser det som 

egen tid. Överlag uttrycker samtliga par sitt levnadssätt som tillfredställande, båda partnerna 
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får hålla på med det de tycker om och det de anser sig vara bra på. Ett genomgående mönster 

i informanternas utsagor är tankarna om att det är jämställt så länge båda är nöjda, vilket de 

menar att de är. Däremot finns det tecken i kvinnornas berättelser som visar på irritation och 

missnöje över att de har huvudansvaret när det gäller framförallt initiativtagandet till just 

städning. Denna situation där det är kvinnorna som är initiativtagarna vad avser hemarbetet 

kan förklaras genom att mannen inte är villig att inta kvinnas definition av situationen. Detta 

framgår även i Roman och Petersons studie där kvinnorna menar att de får hjälp med 

hushållsarbetet snarare än att det råder ett jämfördelat ansvar över hushållsarbetet. De menar 

att detta kan leda till att projektledaren, i det här fallet kvinnan, blir missnöjd med 

fördelningen av hushållsarbetet.
 137

 

 

”Men det är väl ibland som jag kan bli irriterad ’ah ser du inte att det måste dammsugas?’ […] Vi 

försökte i början med ’ja men du kan ta initiativet till att städa’, det hände inte, det blev inte så. För han 

ser inte på samma sätt.
”  

– Anna  

 

Emellertid uttrycker de aldrig att de känner ett missnöje med sin situation utan menar istället 

att de är nöjda så länge båda trivs i situationen. Båda skall vara med på det, det skall finnas en 

enighet inom paren, menar samtliga informanter. En manlig informant uttrycker att 

jämställdhet inte behöver vara att man gör samma saker och delar lika på sysslorna i hemmet, 

utan menar att det räcker om man är jämställda som personer. Han menar att det är jämställt 

när båda får utföra de sysslor i hemmet som de själva föredrar.  

Maria menar, att även om det kan verka som att det inte är jämställt mellan henne och 

hennes partner, råder det jämställdhet i och med att hon är nöjd och han är nöjd, ”om alla 

trivs, så funkar det”. Detta är en återkommande tanke om jämställdhet hos samtliga par.  

En av de manliga informanterna talar om huruvida uppdelningen av sysslorna i hemmet är 

rättvist genom:  

 

”[…] tittar man rent om man säger traditionellt […] så är det definitivt inte det, för då gör ju Lena i 

princip allt. Men tittar man på andra saker som jag gör, som också ligger in i hushållsarbetet […] Jag 

hjälper henne mycket med skolarbeten liksom, jag är ganska verbal, jag är ganska duktig på att skriva 

så jag hjälper henne mycket med sånt, hon har nog svårare att hjälpa mig med mitt skolarbete men jag 

diskuterar mycket med henne. […] jag har hjälpt henne mycket i utvecklingen till henne [---] Jag 

hjälper henne mycket inför saker, ja men typ som löneförhandlingar […] tycker jag också hör till 

hushållsarbete.” – Ola  

 

Informanten visar här sin medvetenhet kring den icke-jämställda fördelningen av 

hushållsarbetet, dock vill han lyfta fram sitt bidrag i hushållsarbetet. Genom att poängtera sitt 

deltagande i förhållandet i form av personligt stöd för sin sambo i alla avseenden, vill han 

visa att han är involverad i hushållsarbetet.  

Denna typ av förhållningssätt framgår i flera informanters utsagor; en annan manlig 

informant säger ”Rättvis och rättvis, är det kanske inte”, och förklarar, ”Men jag jobbar mera 

och gör andra saker i stället.” Han utvecklar och fortsätter, ”Jag brukar jobba tre-fyra dar i 

veckan och då brukar jag vara ganska trött.” 
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På liknande sätt har informanter i Holmbergs studie förhållit sig kring den icke-jämställda 

arbetsfördelningen i relationen. Männen i Holmbergs studie förklarar sin delaktighet i 

hushållsarbetet genom att påpeka andra arbetsuppgifter som de utför. De arbetsuppgifter som 

de nämner har ett samband med deras fritidsintressen och är uppgifter som de finner vara 

roligt, vilket inte innefattar städ- eller diskning utan istället sysslor som att ”sköta om 

motorcykeln.”
138

  

 

5.2 Rollövertagande; asymmetriskt rollövertagande 

Utifrån de intervjuer som har genomförts visar det sig att kvinnorna är de som gör 

rollövertaganden i större utsträckning än männen. Därmed kan ett asymmetriskt 

rollövertagande urskiljas i förhållandena.  

 

 ”Jag skulle aldrig föreslå en restaurang som jag vet att han inte tycker om. Jag tänker nog mer så än vad 

han gör. Alltså så här att jag tänker på båda, typ jag tänker alltid ett steg längre. Ja, men skulle Pär 

tycka om det här, men han är mer så här att han inte riktigt tänker alltid.” – Anna   

 

Detta är ett tydligt exempel på en informant som delger hur hon agerar vid situationer där hon 

och hennes sambo skall gå ut och äta. Hon menar på att hon i förväg har funderat på vad 

hennes sambo kan vara intresserad av. Hon påpekar även att hennes sambo inte förmår sig att 

tänka på samma sätt, han tänker inte ”ett steg längre”, vilket hon menar att hon gör.  

 Hennes sambo å andra sidan uttrycker det som, ”man föreslår ju det man tycker är bra” 

och menar där att båda kan komma med förslag. Detta skulle man kunna tolka som att det 

råder ett asymmetriskt rollövertagande i förhållandet. I det här fallet är det Anna som gör en 

rollövertagande och agerar efter Pärs definition av situationen.
139

  

 Holmberg vill genom begreppet asymmetrisk rollövertagande synliggöra eventuell under- 

och överordning i parrelationer.
140

 I Holmbergs egen studie beskrivs asymmetrisk 

rollövertagande med hänsyn till att mannen utgår från sig själv och att kvinnan blir den som 

gör rollövertaganden i större utsträckning. Det asymmetriska rollövertagandet framträder 

bland annat i hur paren visar vad de tycker om varandra. Holmberg skriver att de manliga 

informanterna i hennes studie medger att bekräftelsen från deras partner stärker dem, däremot 

finner männen inga skäl till att själva ”hela tiden”
141

 uttala sina känslor för deras sambo. 

Holmberg menar att i denna situation råder ett asymmetriskt rollövertagande, i och med att 

mannen inte utgår från kvinnan och han ser inte vad det skulle betyda för henne om han 

uttryckte sina känslor oftare.
142

  

 Med teorin asymmetriskt rollövertagande som bakgrund kan man förklara ovanstående 

exempel, som att Pär är den överordnade genom att han inte sätter sig in i Annas perspektiv 

och därmed styr situationen till sin fördel. I och med de gällande samhälleliga normerna, där 

förväntningarna på kvinnan är dygder som omhändertagande och förstående, underordnar 
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kvinnor sig genom rollövertaganden.
143

 Därigenom menar Holmberg att det finns ett samband 

mellan kvinnors underordning och den sociala konstruktionen av kön samt kvinnlighet.
144

  

Nedanstående citat kommer från intervjun med den kvinnliga informanten, Anna:  

 

”[…] jag tänker väl mer på oss tillsammans helt enkelt […] om vi ska boka träningspass på till exempel 

friskis, då alltså bokar jag till oss båda och då får han boka av. Men ibland så tänker han inte så, så då 

bokar han till sig själv […] Jag tänker alltid liksom på båda […] om jag gör mat och ska göra matlåda 

då tänker jag liksom, ’ja men då gör jag en matlåda till honom och en matlåda till mig.’ Men ibland 

tänker inte han så då gör han en matlåda till sig själv och så ba ’ojdå, ska du också ha mat?’” – Anna  

 

Det har nämnts tidigare att observationer har gjorts kring bland annat informanternas ordval. 

Det framgår här att Anna talar utifrån bådas perspektiv. Ett genomgripande mönster visade att 

de kvinnliga informanterna talade utifrån både sitt och sin sambos perspektiv; termer som vi, 

vår och oss var återkommande i de kvinnliga informanternas utsagor.  

 

 ”Så att båda ska gilla det [restaurang] liksom”
 
– Lena  

 

”[…] om båda vet vad det [restaurang] är för nånting och om båda vet att det är gott och mysigt liksom. 

[---] man vill ju liksom att båda ska trivas”
 
– Sandra  

 

”Men jag vet inte om jobb ingår på nåt sätt, för det är det jag tänker på, att eftersom han jobbar så det är 

därför jag  […] jag är så lugn. Liksom ’okej jag kan städa själv och hela rummet, köket och hallen. Det 

är för att han jobbar.” – Maria   

 

Maria uttalar här att hon känner sig lugn vid att det är hon som utför större delen av 

hushållsarbetet. Hon menar att, då hennes sambo jobbar är hon ”okej” med att hon utför 

hushållsarbetet. Marias synsätt kan tolkas som att hon har förståelse för sin sambos situation 

och hon vill visa omsorg genom att själv utföra hushållsarbetet.
145

  

I Holmbergs studie framgår det att mäns uppfattning av omsorg är exempelvis när kvinnan 

utför mer av hushållsarbetet, under perioder då arbete och fritidsaktivteter tar mycket av 

mannens tid.
146

 

 

”Jag jobbar ju så mycket […] så det är oftast hon som gör allt. [---] Om båda vi är trötta, men oftast 

brukar va’ jag som är trött så då brukar hon göra allt, när jag kommer hem.” – David  

 

Marias sambo, David påpekar även själv att han jobbar mer och tillägger att han brukar vara 

trött och därför gör hans sambo, Maria, allt.  

I enlighet med Holmbergs studie kan man tolka detta som att Maria visar David omsorg 

genom att uppmärksamma hans tillstånd av trötthet. Därigenom avlastar hon honom i 

hemarbetet som Holmberg skulle uttrycka det.
147
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Holmberg menar att den sociala konstruktionen av kön är grundläggande i interaktionen 

mellan paren. Hon menar på att det finns ett samband mellan aktörens handlande och 

samhällets uppfattning om kvinnligt respektive manligt. Detta innebär att kvinnan som ses 

som den andra skall infinna sig i att ”han är sån”
148

 och hon förväntas anpassa sig efter 

honom.
149

 I ovanstående exempel visar Maria sin omsorg genom att förbise att David inte är 

lika delaktig i utförandet av hushållsarbetet. Detta kan vara orsakad av de samhälleliga 

normerna som kräver att kvinna skall anpassa sig efter mannen.  

 

5.3 Beslutsfattande 

I sin helhet visar det sig att kvinnorna är initiativtagaren i relationen, vad avser hemarbete 

samt fritid. Detta har framkommit ur både de kvinnliga och manliga informanternas utsagor. 

Kvinnorna menar att de tar initiativ vad gäller hushållsarbetet. De uttrycker att det är de som 

måste påpeka att det behövs städas, tvättas etc. Detta skulle man kunna koppla till tidigare 

resonemang kring parens toleransnivå vad gäller ordning och reda i hemmet. Som det har 

nämnts tidigare har det framkommit i både denna och Holmbergs studie att det råder en skild 

toleransnivå mellan paren på den punkten.  

 Däremot uttalar de kvinnliga informanterna i denna studie att de driver på sina partner i 

utförandet av hemarbetet. Anna säger att det är hennes sambo Pär som städar mer, men menar 

däremot att det är hon som ofta tar initiativ till städning. Detta skiljer sig från de informanter 

som har deltagit i Holmbergs studie, där både kvinnorna och männen hävdar att kvinnan 

borde utföra mer av arbetet i hemmet än mannen då hennes toleransnivå är lägre.
150

  

 

”Jag tycker att det är för jobbigt om det står framme för mycket disk. [---] det var ju jag som tog upp 

med att dela upp den [disken].” – Sandra  

Här förklarar Sandra att det var hon som tog initiativ till att paren skulle dela upp diskningen. 

Det framgår att hon inte uppskattar att ha disken framme och till skillnad från Holmbergs 

informanter har Sandra valt att göra en uppdelning av disken.
 
Hon verkar ha tagit upp det 

med sin sambo till diskussion först, sedan har en uppdelning skett.
151

 

 Däremot har denna inställning, där en fördelning av hushållsarbetet råder, visat sig i 

Roman och Petersons studie. Där framgår det att de kvinnliga informanterna har en 

ifrågasättande hållning till den traditionella uppdelningen av hemarbetet. Roman och 

Peterson påpekar att kvinnorna strävar efter en mer jämställd relation genom att dela upp 

hushållsarbetet jämt mellan sig.
152

 Vidare skriver de att förhandlingarna kring uppdelningen 

av hushållsarbetet anses vara viktigt, framförallt hos de kvinnliga informanterna. Det visar sig 
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att fördelningen av sysslorna inte enbart ses som en fråga om rättvisa utan ses även som 

”utryck för respekt, omtanke och kärlek.”
153

 

 

”[…] rent generellt så är det nog Anna som tar initiativ genom att säga till ’nej nu får du fan göra det 

här’. Jag har lite lätt för att bara ’äh så farligt är det ju inte’, kan vänta några dagar till. [---] det kanske 

är hon som river tag i att ’nu ska vi städa’ liksom […]”
 
– Pär  

”Lena är mer social än vad jag är, så hon tar mer initiativ till att vad ska man säga typ vara med 

varandra och så. ”
  
– Ola  

Ovanstående citat är utdrag från de manliga informanternas utsagor. Där framgår det att det 

är deras sambo som tar initiativ till utförandet av hemarbete och initiativ till fritidsaktivteter. 

David uttrycker bland annat att Maria är bättre på att hitta på saker och därmed är det hon 

som tar initiativ till att ”göra grejer”. Detta är ett genomgripande mönster hos samtliga 

informanter.  

Peter förklarar Sandras initiativtagande som grundad i deras personligheter. Han menar att 

anledningen till att Sandra tar mer initiativ ligger i att hon är mer ordningsam. Peter hänvisar 

alltså till deras skilda personlighetsdrag. Som det har nämnts tidigare är detta en 

återkommande resonemang som även har synliggjorts i både Holmbergs
154

 och Evertsson & 

Nymans studie.
155

  

 

”Jag gör typ allt! [---] Alltså det gör inte honom nånting om det är stökigt, och det gör inte honom 

nånting om det är disk framme och så. [---] Så då är det jag som ser att det är stökigt och eftersom han 

inte bryr sig så ser inte han det och då tycker han inte att det behöver städas.” – Lena  

 

Här förklarar Lena att hon sköter det mesta i hushållet och detta förklarar hon med att hennes 

sambo, Ola inte bryr sig om det är stökigt. Till skillnad från Anna och Sandra har Lena inte 

initierat en förhandling om och drivit fram en fördelning av hushållsarbetet. Både Lena och 

Ola menar att det har funnits ett samförstånd i att hushållssysslorna inte kommer att fördelas 

lika – detta för att Ola finner det vara tråkigt. Anna och Sandra har som det framgår ovan 

förhandlat fram en jämn fördelning av hemarbetet, med bakgrund i att de inte var överens 

med sina respektive i frågan om hur hushållsarbetet skulle skötas. 

De kvinnliga informanterna nämner att de fick hjälpa till hemma även som barn. För 

Maria var det exempelvis en självklarhet att hon och hennes syster skulle hjälpa till med 

hushållarbetet. Maria berättar att de fick mer ansvar ju äldre de blev. Detta framkommer även 

i Lenas utsagor, där hon berättar att hon fick hjälpa till hemma redan som barn. Ola å andra 

sidan menar att modern skötte i princip hushållet helt själv men att han hjälpte till ”med sånt 

som är tungt”. Liknande beskrivningar av moderns roll förekommer hos samtliga manliga 

informanter.  

                                                 
153

 Roman, Christine & Peterson, Helen, Familjer i tiden: förhandling, kön och gränslöst arbete, Borea, Umeå, 

2011, s. 190 
154

 Holmberg, Carin, Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga jämställda par, [Ny utg.], Alfabeta Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 61 
155

 Evertsson, Lars & Nyman, Charlott, ”Myten om den förhandlande familjen” i Jämställdhetens pris, 1. uppl., 

Boréa, Umeå, 2008, s. 61 



27 

 

Det framkommer alltså att de kvinnliga informanterna har varit delaktiga i hushållsarbetet 

från barnsben. Till skillnad från de manliga informanterna som har fått hjälpa till med 

exempelvis trädgårdsarbetet har de kvinnliga informanterna haft en större roll i 

hushållsarbetet, där de har fått ”torka, dammsuga och moppa”.  

Elvin-Nowak och Thomsson menar att barn får sitt kön i tidig ålder, vilket sker genom 

interaktionen med andra. Genom det sätt vi interagerar med varandra gör vi kön och barnet 

tillåts utveckla en kvinnlig eller en manlig karaktär, det är dessa karaktärsdrag som i sin tur 

sätter avtryck i alla våra handlingar.
156

 Detta uttrycks även i Lenas utsagor, då hon förklarar 

sin sambos frånvaro i hushållsarbetet med att han inte ”behövt städa hemma” som barn. 

Hennes sambo bekräftar detta själv genom att berätta att han har varit ”ganska bortskämd” 

och inte behövt hjälpa till hemma mycket som barn.  
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6. SLUTDISKUSSION  
 

En stor del av tidigare studier som har gjorts i ämnet har historiskt sett lagt vikt på 

jämställdhet hos par med barn. Det har precis som Carin Holmberg påpekat i sin studie 

bidragit till en föreställning om att par utan barn är relativt jämställda i jämförelse med par 

som har barn. Detta har bidragit till antagandet om att barn är det faktor som har bidragit till 

att par tvingas in i ett könstraditionellt levnadssätt.
 157

 Holmberg har genom att studera par 

utan barn påvisat i sin studie att så inte är fallet.
158

  

 Då det snart har passerat tjugo år sedan Holmbergs studie, har vi funnit det av intresse att 

studera hur jämställdheten ser ut hos unga sambopar utan barn i dagens samhälle. Denna 

studies utgångspunkter ligger i sociologiska och socialpsykologiska teorier. Framförallt ligger 

fokuset i teorin asymmetrisk rollövertagande, men också i teorin att göra kön.  

 Syftet med denna studie har varit att undersöka hur under- och överordning görs i 

interaktionen mellan heterosexuella sambopar – detta har studerats genom att fokuset har 

legat på parens hemarbetsfördelning och beslutsfattande.   

 

För att få kunskap om hur arbetsfördelningen ser ut i hemmet vad avser hemarbete, har frågor 

som ”Hur gör ni med hushållsarbetet? Vem gör vad?” ställts till informanterna. I studiens 

resultat har ett genomgripande mönster visat att det är kvinnorna som har det huvudsakliga 

ansvaret för hushållsarbetet. Detta har framgått i både de kvinnliga och manliga 

informanternas utsagor. En bakgrundsfaktor till detta kan vara att kvinnor till skillnad från 

männen har haft ansvar för hushållet från tidig ålder.  

I teorin att göra kön talar man om hur samhället har konstruerat vårt kön och därmed 

beskrivs attributen kvinnligt och manligt som ett socialt fenomen. Genom detta kan vi tolka 

både kvinnornas och männens ageranden som socialt inlärda. Genom att de lever upp till dem 

samhälleliga normerna bekräftas de för sin person, kvinnorna betraktas då som kvinnliga och 

männen som manliga.
159

 Vid eventuella avvikelser mot samhällets normer skulle personerna 

ifråga betraktas som okvinnliga samt omanliga, och deras handlingar skulle betraktas som 

onaturliga av samhället.
160

  

Detta kan alltså vara ett skäl till varför kvinnorna ansvarar för hushållsarbetet i större 

utsträckning än männen. De manliga informanterna har egentligen aldrig behövt bidra till 

hushållsarbetet i deras barndomshem så som de kvinnliga informanterna har fått göra. 

Dessutom kan det samhälleliga antagandet om att kvinnor är omhändertagande vara en annan 

bidragande faktor till att kvinnor tar mer ansvar i hemmet. Studiens empiriska material visar 

att informanterna efterlever de samhälleliga normerna om hur kvinnligt respektive manligt 

bör te sig. En orsak som informanterna själva delgav var att de inte låg på samma nivå vad 

gäller just hushållsarbetet. De menade att då kvinnorna hade en lägre toleransnivå vad gäller 

exempelvis ordningen i hemmet var det de som fick ansvara för skötseln av hemmet. Vidare 
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menade informanterna att det handlade om deras intressen snarare än deras könstillhörlighet, 

gällande vem som gör vad i hemmet. Dessutom förklarade de att det låg i deras skilda 

personlighetsdrag samt skicklighet vad gäller ansvar för vård av hemmet. Denna typ av 

förklarning förekom även i Holmbergs
161

 och Evertsson & Nymans studie.
162

  

Det synliggörs bland annat genom att de kvinnliga informanterna måste förklara sitt låga 

toleransnivå och ge godtagbara argument för varför mannen bör städa. Männen å andra sidan 

behöver aldrig förklara sin höga toleransnivå då kvinnan måste anpassa sig efter mannens 

definition av situationen.
163

 Det skall dock poängteras att två av paren i studien tydligt 

strävade efter att ha en jämn fördelning av hushållsarbetet – detta genom att de exempelvis 

delade upp diskningen.  

 

För att nå kunskap om hur samboparen förhöll sig kring deras arbetsfördelning och 

beslutsfattande, ställdes exempelvis två vinjettfrågor. Med hänsyn till de observationer som 

gjordes under intervjuerna och med de kvinnliga samt manliga informanternas utsagor, kan 

man urskilja ett asymmetriskt rollövertagande, där kvinnorna gör rollövertagande i större 

utsträckning än män. De kvinnliga informanterna berättade att de i mycket högre utsträckning 

intar sin partners perspektiv. Detta bekräftades även av de observationer som observatören 

gjorde, där noterades att kvinnorna allt som oftast talade i termer av vi, vår och oss.  

Utifrån teorin asymmetrisk rollövertagande kan man tolka detta som att kvinnorna är 

underordnade män – detta då kvinnorna intar mäns perspektiv i mycket större utsträckning. 

Det asymmetriska rollövertagandet leder till mäns överordning, genom att mannen inte utgår 

ifrån kvinnans perspektiv utan utgår från sin definition av situationen. På så vis styr mannen 

situationen till sin fördel.
164

  

Detta blir möjligt med hjälp av de samhälleliga normerna som betraktar mannen som 

norm, och kvinnan som den andra. Med andra ord finns det ett samband mellan kvinnors 

underordning och den sociala konstruktionen av kön. De samhälleliga normerna bidrar alltså 

till kvinnors underordning samt mäns överordning.
165

 Återigen är det tankarna om att kvinnor 

är omhändertagande och omsorgsfulla som bidrar till att kvinnor tar sin partners perspektiv. 

Det är förväntningar från samhället som kvinnan måste leva upp till för att kunna bli 

bekräftad som kvinnlig.
166

 Holmberg skriver att eftersom kvinnan har accepterat mannens 

definition av henne och genom att hon har internaliserat de antaganden som samhället har på 

henne framstår de samhälleliga normerna som naturliga.
167

 Under- och överordningen sker i 

interaktionen mellan kvinnor och män.
168

 Med hjälp av teorin asymmetrisk rollövertagande 

kan man särskilja en under- och överordning inom paren i denna studie. I sin helhet framstod 

kvinnan som den underordnade, då hon intog sin partners perspektiv i större utsträckning. 
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Därmed var mannen överordnad i relationen gällande arbetsfördelning och beslutsfattande. 

Mannen styrde situationen till sin fördel och kvinnan underordnades hans definition av 

situationen.  

 

Vad gäller frågan om hur beslutsfattandet ser ut i hemmet gällande hemarbete och fritid har 

det visat sig att det är framförallt kvinnan i relationen som är initiativtagaren i båda delarna.  

Det är främst kvinnorna som driver och tar initiativ till att sysslorna i hemmet genomförs. 

Dessutom har det varit kvinnorna i relationen som har drivit fram en eventuell uppdelning av 

sysslorna i hemmet. Det framgick av informanternas utsagor att det främst var kvinnorna som 

påpekade och tryckte på när det kom till städningen av hushållet. Dessutom beskrevs kvinnan 

i relationen som den påhittiga och den som tog initiativ till aktiviteterna på fritiden.  

Även i det här fallet använde informanterna deras skilda personlighetsdrag och deras 

skilda toleransnivå som en orsakande faktor till att det var just kvinnorna som tog initiativet 

till att sysslorna i hemmet genomfördes, men också initiativ till deras gemensamma fritid. 

Informanterna menade på att kvinnan är mer ordningsam, vilket de menade gjordes uttryck i 

hennes lägre toleransnivå. Kvinnornas sociala förmåga användes som ett bidragande faktor 

till att det var framförallt kvinnan som var initiativtagaren kring besluten om deras 

gemensamma fritid.   

En förklaring på detta kan vara precis som informanterna själva medger, vilket är att de 

manliga informanterna aldrig har behövt ta hänsyn till hushållet på samma sätt som de 

kvinnliga informanterna har fått göra i yngre dagar. De kvinnliga informanterna har i tidig 

ålder fått vara med och hjälpa till i sitt barndomshem med sysslorna i hemmet. Männen 

däremot, de har aldrig tilldelats ett sådant ansvar.  

Vi vill gärna dra samma parallell som nämns ovan, vilket innefattar könstillhörigheten. 

Inom teorin att göra kön talar man om att individen får sitt kön tilldelad i sociala 

sammanhang redan som barn.
169

 Ur denna aspekt kan man tolka de manliga informanternas 

brist i beslutsfattandet kring hemarbete och fritid. Då de kvinnliga informanterna har fått 

delta i städning och omsorg av hemmet som barn, kan detta ha bidragit till att de kvinnliga 

informanterna har utvecklat det som anses vara av kvinnlig karaktär. Däribland skall det ges 

uttryck för egenskaper som snälla och omhändertagande.
170

 Ett sätt att ge uttryck för detta är 

exempelvis att kvinnorna tar sig an hushållet, framförallt då deras partner har andra saker 

som de vill göra.
171

 Denna beskrivning framkom i både de kvinnliga och manliga 

informanternas utsagor. Med detta som bakgrund har ett genomgripande mönster visat att 

beslutsfattande gällande hemarbetet och fritid har legat på de kvinnliga informanternas 

initiativ.  

 

Sammanfattningsvis har vi med utgångspunkt i studiens empiriska material fått kunskap som 

visar på att de kvinnliga informanterna tenderar till att göra rollövertaganden i mycket större 
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utsträckning än de manliga informanterna. Därmed intar de kvinnliga informanterna mannens 

definition av situationen, vilket kan ses som ett bidrag till hennes underordning. Genom att 

mannen får definiera situationen kan han styra situationen till sin fördel och blir därmed den 

överordnade i förhållandet.  

Slutligen, trots anmärkningar som visade på att en del informanter strävade efter en mer 

jämställd uppdelning av sysslorna i hemmet framgick det att även de har ännu ej släppt taget 

om de könstraditionella normerna. I och med att de könstraditionella normerna är socialt 

konstruerade har de ett djup fäste i vårt samhälle och är därför svår att rekonstruera. Det råder 

en könsordning som är sammanflätad med det patriarkala samhället.
172

 Det är dock viktigt att 

poängtera att det finns utrymme för förändring precis som Holmberg påpekar, och drömmen 

om jämställdhet behöver inte förbli en illusion men vägen dit är långt.  

   

6.1 Egna reflektioner 
I backspegeln kan man säga att vi kunde ha gjort en del saker annorlunda, bland annat kunde 

annonsen har utformats annorlunda. I efterhand har vi kommit till insikt att termen 

”könsarbetsfördelning” kan ha påverkat studiens deltagare. Då vi uppmärksammade att 

intervjuaren gav mer utrymme för de manliga informanterna till att tala, har vi försökt hålla 

oss medvetna kring intervjuarens hållning och därför har vi försökt att under framställningen 

av utsagorna ge samma utrymme för dem kvinnliga så som manliga informanternas utsagor.      

Vidare kan man alltid föra en diskussion kring intervjuarens ålder och kön. Förmodligen 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut ifall vi (intervjuaren och observatören) var en 

medelålders man, eller kvinna för den delen. Vi tror att det faktum att vi var jämngamla med 

informanterna kan ha varit en positiv faktor., men å andra sidan kan det ha bidragit till att 

informanterna dragit sig för att vara fullt ut ärliga i sina svar. Vi upplevde dock att samtalen 

med informanterna gick i god stämning. Vi hade en god kontakt med samtliga informanter 

via telefon och mejl innan själva intervjuerna ägde rum. Dessutom menar vi att då 

informanterna befann sig i sitt hem under intervjun kunde de slappna av och intervjuerna blev 

lättsamma. Trots eventuella brister finner vi att vi har lyckats fånga studiens syfte väl.  

I framtida studier kan man även lägga vikt vid kulturella och religiösa aspekter. Vid 

analysen kan man innefatta etnicitet och andra faktorer som exempelvis ålder. Det skulle vara 

intressant att se hur jämställdheten tar form inom par med diverse kulturella skillnader samt 

skild etnisk bakgrund. Dessutom kan det vara av intresse att studera och jämföra olika 

generationer av par.  

 

Utifrån studiens resultat kan man se att det sker förändringar vad gäller jämställdhetsfrågan, 

om än något långsamt. Vi har träffat fyra par med skilda levnadssätt, det gemensamma för 

alla var att de ansågs sig vara jämställda. Däremot kan man föra en diskussion över hur pass 

jämställda de verkligen är – detta eftersom paren definierar jämställdhet individuellt och med 

sina egna behov i fokus.  

Det framkom i studiens empiri att ju högre utbildning kvinnorna hade, desto mer strävade 

de efter en jämställd fördelning av hushållsarbetet. Vi tolkar detta som att det är mer jämställt 
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i ett förhållande om kvinnan åtminstone har en likvärdig utbildning som sin partner. Vi tror 

att det ligger något i det Yvonne Hirdman säger, om att vi lever i ett patriarkat samhälle med 

ett könsmaktsystem.
173

 Vi menar att detta går att förändra genom att kvinnor utbildar sig. De 

kan då få tillsyn över sin egen position i samhället och inte minst i sitt förhållande. Därmed 

kan de själva ta sig ut ur sin underordnade position. Vi vill avsluta våra reflektioner kring 

detta ämne med att uppmana alla kvinnor – utbilda er!  
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BILAGA 1  

 

Är DU mellan 20-30 år  

     &   bor tillsammans med din   

      TJEJ/KILLE?     

Vi är två tjejer som går på samhälls- och beteendevetenskapliga 

programmet. Just nu håller vi på med att skriva C-uppsats i Sociologi och 

Socialpsykologi C.  

 

Syftet med arbetet är bl.a. att ta reda på hur könsarbetsfördelningen 

ser ut i parrelationer. 

 

Vi söker intervjupersoner som vill bidra till vårt arbete. Är DU och din 

SAMBO mellan 20 till 30 år och ännu ej föräldrar – kontakta oss! 

VI BEHÖVER DIN HJÄLP! 
Ps. Ni får varsin BIO-BILJETT som tack för deltagandet…  

 

Mursal Wali & Sardonia Allan 

ms.oru@hotmail.com 
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BILAGA 2   

INTERVJUGUIDE 

 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Vad har du för sysselsättning?  
– Studera, vad? 

– Jobbar, med vad? 

 

 Hur länge har ni varit tillsammans? 

 

 Hur träffades du och din partner? 
– Kände ni varandra innan ni blev tillsammans?  

 

 Hur länge har ni levt ihop? 
– Hur kom det sig att ni bestämde er för att bli sambos?  

 

 Hur ser/såg din familjesituation ut under din uppväxt? 
– Bodde du tillsammans med båda dina föräldrar? 

– Har du syskon? (Hur många systrar eller bröder, äldre, yngre?) 

– Vad har dina föräldrar för utbildning? 

– Vad har dina föräldrar för sysselsättning? 

 

 Vem hade ansvar för hushållsarbetet i din uppväxtfamilj? Ex, vem lagade 

maten, diskade, tvättade, dammsög etc.?  

– Hjälpte du till hemma med hushållsarbetet?  

– Delade ni arbetsuppgifterna sinsemellan? (Hur såg det ut?) 

– Vad tyckte du om uppdelningen av arbetsuppgifterna, var det rättvist? 

 

 Hur bodde du innan du blev sambo med din partner? 
– Bodde du hemma hos dina föräldrar innan du blev sambo med din partner? 

 

 Hade du en egen lägenhet innan du blev sambo med din partner? 

– Hur reagerade dina föräldrar när du bestämde dig för att flytta hemifrån? 

– Reagerade någon av dina föräldrar extra starkt när du bestämde dig för att flytta 

hemifrån? 

– Fick du hjälp av dina föräldrar med hushållsarbetet när du flyttade hemifrån? (ex. 

tvätten, matlagningen etc.?) 

– Fick du ekonomisk hjälp av dina föräldrar?  

 

 Hur ser en vanlig vardag ut för dig och din partner?  

– Vem gör vad? (ex. frukost/middag, bädda sängen, plocka undan disken, etc.?) 

– Gör ni saker tillsammans, äter frukost/middag ihop? 

 



 

 

 Hur ser en helg ser ut för er?  

– Vad brukar ni göra på helgerna? 

– Gör ni saker tillsammans? 

– Vem tar initiativ till aktiviteter?  

 

 Vad gör du på fritiden? Har du några intressen? 

– Hur mycket tid ägnar du åt dina intressen? 

– Hur mycket tid skulle du uppskatta att din partner ägnar åt sina intressen? 

 

 Om jag säger hushållsarbete, vad tänker du på? 

– Utveckla!  

 

 Hur gör ni med hushållsarbetet? Vem gör vad i hemmet? 

 Hur kommer ni överrens om vilket program ni ska titta på, på TV? 

 

 Vem brukar ta initiativ när det gäller utförandet av sysslor i hemmet? 
– Ex. ta ut sopor, boka tvättid, vattna blommorna, fixa avloppet, laga mat, se efter vad 

som saknas i hemmet (kyl, frys, skafferi, varor), damma, byta glödlampa.  

– Vem tar initiativ till storstädning? 

 

 Hur har ni kommit fram till vem som gör vad i hemmet? Har ni delat upp de 

sysslor som ska utföras hemma? 
– Är du nöjd med hur ni fördelar sysslorna hemma? 

– Känner du att det är en rättvis uppdelning? 

- Är ni alltid överens om de här sakerna? 

 

 Hur gör ni med ekonomin, har ni delad eller gemensam ekonomi? 

– Hur kom ni fram till det beslutet? 

– Handlar ni tillsammans? 

– Om ni någon gång köper en vara själv, brukar ni diskutera sådana köp innan och 

brukar ni diskutera vem som äger ”varan”? 

– Om ni någon gång köper en vara gemensamt, hur tänker ni kring det? Diskuterar ni 

sådana köp innan och vem skulle äga den om ni valde att gå skilda vägar? 

 

 Har ni tillgång till bil? 
– Vem använder bilen mest? 

– När ni åker tillsammans, vem av er brukar oftast köra? 

 

 Föreställ dig detta scenario: Du och din partner bestämmer er för att gå ut och 

äta lunch/middag. Hur brukar ni komma överrens om var ni ska gå?  

– Turas ni om att välja restaurangen ni ska äta på? 

– Föreslår du en restaurang som du vet att din partner tycker om eller väljer du en 

restaurang som du själv föredrar? 

– Hur kommer det sig att du/ni gör så?  

 



 

 

 Föreställ dig detta scenario: Du och din partner, kommer hem en vardagskväll. 

Ni båda har haft en fullspäckat dag, med jobb, studier, träning och allt vad det 

innebär.  

– Hur ser processen ut från det att ni kommer hem till det att ni ska äta middag och 

senare går och lägger er? 

– Vad gör ni? Hur gör ni? 

- (Vem gör vad?) 

 

 Hur ser du på jämställdhet?  

– Tycker du att du och din sambo är jämställda? 

 

 Är det något du vill tillägga som känns viktigt i sammanhanget som vi inte har 

pratat om? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


