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Sammanfattning
Min B - Uppsats i Sociologi behandlade ämnet arbetsdelning i hemmet ur ett kvinnligt
perspektiv. Under arbetet med denna uppsats kom idén om att göra ytterligare en studie
kring samma ämne fast ur ett manligt perspektiv. Därför har jag nu i min C – Uppsats valt
att utföra en studie som fokuserar på fem män och deras upplevelser av arbetsdelning i
hemmet.
Metoden som används är kvalitativ och jag har utfört intervjuer med fem män i åldrarna
24 år, 27 år, 29 år, 54 år och 77 år. Att männen är i olika åldrar beror på att jag vill relatera
arbetsdelning i hemmet till könssocialisation. Studien innehåller en kort presentation av
min B – Uppsats eftersom jag också har för avsikt att jämföra kvinnornas och männens
upplevelser av arbetsdelning i hemmet med varandra.
Resultatet från de fem intervjuerna stöder jag dels på tidigare forskning och dels på
teori. Tidigare forskning innefattar Carin Holmbergs avhandling ”Det kallas kärlek”, R.W.
Conells bok ”Maskuliniteter” och Nancy Chodorows bok ”Femininum – maskulinum”.
Dessa tre forskare behandlar ämnen som bland annat arbetsdelning i hemmet och
könssocialisation. Den teoretiker som jag har valt att använda mig av är Talcott Parsons.
Hans teori om det sociala systemet, jämvikt och social integration och hans
mönstervariabler är relevanta för denna studie.
Resultatet presenteras under sju olika teman: uppväxt, syskon, det nuvarande hemmet,
jämförelse uppväxt och nutid, uppfostran, orsaken till könsrelaterad arbetsdelning i
hemmet och rättvisa eller orättvisa situationer. Resultatdelen innehåller dessutom en hel de
citat från de fem männen.
I analysen jämför jag sedan resultatet med tidigare forskning och teori. Bland annat
relateras Parsons mönstervariabler till kvinna och man. Här finns också en jämförelse
mellan kvinnornas och männens åsikter, det vill säga en jämförelse mellan B – Uppsatsens
och C – Uppsatsens resultat. Denna jämförelse är intressant eftersom det går att urskilja en
hel del skillnader mellan könen när det gäller just sättet att se på arbetsdelning i hemmet.

Bilaga 1 - Intervjuguide
Ålder:
Uppväxt
1. Hur såg arbetsdelningen ut i dina föräldrars hem under din uppväxt?
2. Anser du att arbetsdelningen mellan dina föräldrar var rättvis eller orättvis under din
uppväxt?
3. Varför var den rättvis eller orättvis?
Syskon
4. Har du någon syster/några systrar?
5. Om du har någon syster/några systrar, upplever du att du som pojke behövde hjälpa till
mindre med hemarbetet under din uppväxt än vad din syster/dina systrar behövde?
Det nuvarande hemmet
6. Hur ser arbetsdelningen mellan dig och din sambo ut i ditt hem idag?
7. Anser du att arbetsdelningen mellan dig och din sambo är rättvis eller orättvis?
8. Varför är den rättvis eller orättvis?
Jämförelse uppväxt och nutid
9. Upplever du att det har skett någon förändring om du jämför arbetsdelningen i dina
föräldrars hem under din uppväxt och arbetsdelningen i ditt och din sambos hem idag?
10. Om det har skett någon förändring, på vilket sätt?
11. Tror du att du utför lika mycket hemarbete idag som din pappa gjorde när han var i din
ålder?
12. Anser du att du och din sambo har en mer rättvis arbetsdelning i hemmet än vad dina
föräldrar hade i sitt hem under din uppväxt?
Uppfostran
13. Tror du att du har tagit/kommer att ta avstånd eller intryck från den uppfostran som
dina föräldrar gav dig, när du har uppfostrat/ska uppfostra dina egna barn?
14. Varför, och på vilket sätt?

15. Om du har tagit/kommer att ta avstånd från dina föräldrars sätt att uppfostra dig, tror du
att du har hjälpt till/kommer att hjälpa till att bryta den könsrelaterade arbetsdelning som
finns i de svenska hemmen, genom att du har uppfostrat/kommer att uppfostra dina barn på
ett annat sätt än vad dina föräldrar gjorde?
Orsaken till könsrelaterad arbetsdelning i hemmet
16. Vad tror du att den könsrelaterade arbetsdelningen som förekommer i de svenska
hemmen beror på?
Rättvisa eller orättvisa situationer
17. Beskriv en situation där du har känt att arbetsdelningen mellan dina föräldrar under din
uppväxt har varit särskilt rättvis eller orättvis.
18. Beskriv en situation där du har känt att arbetsdelningen mellan dig och din sambo har
varit särskilt rättvis eller orättvis.
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