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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Gunnar Augustsson för många bra tips 

och råd, samt de som deltagit i vår enkätundersökning och våra två 

intervjupersoner. Vi vill även tacka alla som har varit ett stöd och en hjälp under 

uppsatsskrivandet.



 

   

Abstrakt 

Vår uppsats behandlar hur ekonomin fördelas inom hushållet, där kvinnor inte 

verkar ha lika mycket som män att säga till om vad gäller ekonomin. Vidare har 

kvinnor heller inte lika stor tillgång till pengar inom familjen, främst vad gäller 

pengar för deras eget bruk. Vi tänker oss således en koppling mellan inkomst och 

hushållsarbete. Det vi avser undersöka är vem som lägger ner mest tid på 

hushållsarbete och hur inkomsten kan påverka denna fördelning, om den har 

någon påverkan. Med samhällsutvecklingen har kvinnan kommit ut på 

arbetsmarknaden i allt större utsträckning än tidigare, men många av de typiska 

”kvinnosysslorna” finns fortfarande kvar. Sådant som jämställdhet, utbildning och 

könsroller påverkar också det hur hushållet sköts. För att undersöka kvinnans 

ekonomiska beroende av mannen tänker vi oss att resursförhandlingsmodellen 

kan ge oss förklaringar till varför hushållsarbetet fördelas såsom det gör. Detta ser 

vi även att Homans teori ska kunna hjälpa till att ge förklaringar till. 

Kärlekskraftsteorin kan ge förklaringar till kvinnors ekonomiska underordning 

och beroendeställning gentemot mannen. För att undersöka våra forskningsfrågor 

har vi gjort två intervjuer med en person som arbetar inom Landstinget 

Västernorrland med regionala resurser för kvinnor och den andra informanten är 

verksam inom politiskt arbete för kvinnors nätverk i Sverige. Vi har också delat ut 

enkäter på sex arbetsplatser i länet. Det handlar om enkäter med utgångspunkt 

från kvinnors ekonomiska beroende av män. Enligt våra enkätundersökningar 

tjänar kvinnor med högskola-/universitetsutbildning nästan lika mycket som 

männen med samma utbildning gör. Kvinnor har också det största ansvaret inom 

hushållet och de obetalda hemsysslorna. Det finns en stereotyp uppfattning av hur 

ett hem bör vara organiserat. Kvinnorna, oberoende av vilken inkomst de har, 

utför en större del än mannen av hushållsarbetet. Könsrollerna lever vidare trots 

att män och kvinnor är mer ekonomiskt jämställda såväl yrkesmässigt som 

utbildningsmässigt, men när det kommer till hushållsarbetets fördelning lever, 

som sagt, könsrollerna kvar. 
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Inledning 

I Sverige är det än idag kvinnorna som står för större delen av hushållssysslorna såsom att 

laga mat, städa, diska och tvätta. Något som inte tas upp i lika stor utsträckning i 

samhällsdebatten är hur ekonomin fördelas i hemmet. Forskning visar att kvinnor inte har lika 

mycket som män att säga till om ekonomiskt, de har också sämre tillgång till pengar inom 

familjen, särskilt vad gäller pengar för egen användning (Grönlund & Halleröd 2008:175). 

     Nu vill vi veta mer om hur det ser ut i svenska hushåll beståendes av en man och en 

kvinna och hur deras ekonomi fördelas. Med ekonomi menar vi såväl den enskilda som den 

gemensamma. Vi tror att det finns en koppling mellan inkomst och hushållsarbete. 

     Sedan 70-talet har jämställdhet varit ett hett ämne. Sverige anses av många ligga före i sitt 

jämställdhetsarbete i jämförelse med andra länder. Samtidigt som Sverige anses vara en 

förebild vad gäller jämlikhet, finns där ändå skillnader mellan könen, skillnader i yrkesval 

och hushållssysslornas fördelning. 

     Det är inte så lätt att som kvinna och man i en parrelation bestämma sig för att leva 

jämställt. Detta i och med att samhället, trots sin ideologi om jämställdhet, fortfarande är styrt 

kring kön och mäns makt (Holmberg, 1993:13). 

Syfte 

Vårt syfte är att studera kvinnans ekonomiska beroende av mannen i en parrelation inom 

hushållet, hur hushållssysslorna fördelas. Med parrelation menar vi en man och en kvinna 

som lever tillsammans och har gemensamt hushåll i form av äktenskap eller sammanboende. 

Problemformulering 

Vi avser att undersöka om fördelningen av hushållssysslor kan ha ett samband med parets 

ekonomi. Stämmer det att kvinnan är ekonomiskt beroende av mannen? Om så är fallet, vill 

vi veta varför kvinnan är ekonomiskt beroende av mannen. Hur ser detta ekonomiska 

beroende ut? 

     Med vår enkätundersökning och våra intervjuer avser vi kunna svara på vem som utför 

mest hushållssysslor och vilken inverkan inkomsten kan ha på denna fördelning, om den har 

någon.
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Bakgrund 

För att förstå dagens situation bättre, med utgångspunkt i kvinnans ekonomiska 

beroendeställning, bör vi blicka tillbaka på historien, vi börjar på 1600-talet. 

Tidigare i historien: 1600-1800-tal 

I det förmoderna Europa bildades de flesta äktenskap pga av ekonomiska skäl och inte pga 

ömsesidig kärlek, eftersom äktenskapet för de fattiga var ett sätt att organisera arbetet i 

jordbruket. Under 1600- talet var livet ett hårt arbete för alla inom bondefamiljen (Giddens, 

1995:42). 

     Vad vill män eller vad söker män? Enligt Giddens (Ibid:59) kan vi hitta svaret på den 

frågan från 1800-talet och framåt; män vill ha status. För de flesta män är, enligt Giddens, 

jag-identiteten, självbilden, något man uppnår genom arbete. 

     Kvinnor har alltid arbetat, detta enligt Wikander som är professor i ekonomisk historia. 

Kvinnor utför mycket oavlönat arbete i hemmet för familjen. I och med detta tilldelas kvinnan 

saker som bostad, mat, skydd och kanske får hon även kärlek och omtanke. För detta arbete 

har kvinnan så att säga fått betalt ”in natura” och därför varit beroende av andra 

familjemedlemmars inkomster (Wikander, 2008). 

     Under de senaste 200 åren har det skett stora förändringar i samhället som påverkat 

arbetssituationerna. Under bondesamhället klarade sig hela gården med alla 

familjemedlemmar med självförsörjningen. Men med industrialismen och med 

bortrationaliseringen av olika arbeten förändrades samhället. Människor började arbeta på 

fabriker för att få sin lön, med vilka de kunde betala för mat och husrum. Pengar krävdes för 

att kunna leva. Kvinnor hade ”sina” typer av sysslor, såsom att se till att matlagning, slakt, 

ölbrygd, tvätt, spinning, sömnad o.s.v skulle fungera hemma på gården (Wikander, 2008). 

Industrialiseringen 

I slutet på 1800- talet kom urbaniseringen som ledde till förändring inom familjen. 

Försörjningsmönster och familjebildning ändrades. Hushållssysslor på bondgården var inte 

längre en självklarhet. Många kvinnor från landsbygden sökte sig till städerna och jobbade 

där som hembiträden och pigor. Med industrialiseringen och framförallt tygtillverkningen 

kom kvinnor ut i arbete och fick lön, samtidigt kunde man nu istället köpa färdiga livsmedel 

och andra varor som exempelvis textilier (Wikander, 2008). 

     Gemzöe (2003:33) refererar till Mill, grundaren av liberalismens politiska filosofi, som var 

tidigt ute med att ta med kvinnan i sina teser. Han skrev 1869 boken Förtrycket av kvinnorna, 

där han tar upp kvinnornas underordnade roll som ett enskilt politiskt problem. Han ansåg 
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redan då att kvinnors underordnade roll i äktenskapet är något vi måste göra oss av med. Han 

ansåg att kvinnor skulle ha fri tillgång till utbildning, att arbeta och att få rösträtt. Samtidigt 

som han ville allt detta ansåg han att om kvinnan valde äktenskapet då skulle hemarbetet vara 

hennes yrke vilket ledde till att hon blev ekonomiskt beroende av mannen. 

     För att klara sig i det nya samhället var både män och kvinnor beroende av lönearbete. 

Eftersom kvinnan deltog i lönearbete och hamnade utanför familjen ansåg många det som ett 

problem. Den gamla levnadsprincipen ”kvinnans plats är i hemmet” var inte lika utpräglad 

längre då många av hennes uppgifter hemma, uppgifter som slakt, mjölkning och liknande,  

försvann i och med den förändring som skett (Wikander, 2008). 

     Under denna brytningstid, kom för kvinnor en möjlighet att arbeta som folkskollärare, 

telegrafister, kontorister och inom handeln. Men kvinnan var sämre betald än mannen för det 

arbete hon utförde (Ibid:2008). 

     Debatten om kvinnors arbetsförhållanden i samhället startar och hur kvinnors arbetskraft 

utnyttjas. Det bildas flera kvinnorörelser och organisationer som vill säga sitt i frågan 

(Ibid:2008). 

     Genusarbetsdelningen förändrades till männens vinst vad gäller fördelningen av 

ekonomiska resurser. Trots att kvinnor hade jämlika utbildningar med män, var kvinnor billig 

och mer tillgänglig arbetskraft än män (Ibid: 2008). 

     Kvinnor hade ofta sämre arbetsvillkor än män. Det finns kvinnor som är hemmafruar 

vilket kan innebära ekonomiskt beroende av mannen och utsatthet. Samtidigt finns många 

kvinnor som är ekonomiskt självständiga och har förmåga att försörja sig själv och sina 

närstående. De tillhörde de nya kvinnornas generation (Ibid: 2008). 

1900-talet och fram till idag 

Ulrich Beck har i sin bok Risksamhället tagit upp förändringstendenser i moderniteten och 

förändringar av könsroller. Han anser att människor idag har befriats från könsrollernas 

bestämmelser. I jordbrukssamhället tvingades kvinnorna att sköta de äktenskapliga plikterna, 

idag söker sig nästan alla kvinnor ut på arbetsmarknaden (Beck, 1998:181). 

     Beck (Ibid:19) tar upp de förändringar som sker i samhället. Hur moderniseringen tar över 

industrisamhället och en annan samhällsform bildas. Sådant som kärnfamiljen, arbetet och 

könsrollerna förändras. 

     En del förändringar har skett under de senaste årtiondena, kvinnorna har kommit ifrån den 

traditionella kvinnliga rollen, försökt att komma ifrån den stereotypa könsrollsbilden inom 

relationen mellan man och kvinna i kärnfamiljen (Ibid:181). 
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Beck (Ibid:185) tar upp några förutsättningar som har inverkan på kvinnors frigörelse. 

Däribland moderskapet, kvinnan kan numera kontrollera barnafödslarna med preventivmedel 

och rätten till abort har gjort kvinnan fri på ett annat sätt än tidigare. Chansen till utbildning 

har blivit alltmer jämlik för såväl kvinna som man. Kvinnor tar sig därmed in på fler 

arbetsområden och skaffar utbildning i större utsträckning än tidigare. 

     Men utifrån kvinnas biologiska förmåga att föda barn ska kvinnan också ta ansvar för hem 

och familj, i och med detta ”måste” hon många gånger avstå från lönearbete, åtminstone i en 

annan utsträckning än mannen. Mannens situation ser inte likadan ut; faderskap och arbete, 

ekonomiskt oberoende och familjeliv är givna för mannen. Medan kvinnan har fått kämpa för 

dessa rättigheter (Ibid:187). 

     En ny kvinnorörelse inleddes i början av 1960-talet som hade kvinnors rätt till yrkesarbete 

som första krav. Feminister har använt sig av marxistisk analys för att visa hur kapitalismen  

utnyttjade kvinnor, dels ges kvinnor låga löner och dels utför de obetalt hushållsarbete. 

Gemzöe beskriver hur socialistisk radikalfeminism anser att den ekonomiska underordningen 

kvinnor har är en fundamental del av kvinnoförtrycket men att ekonomisk jämlikhet mellan 

könen inte är möjlig så länge som kvinnorna utför större delen av det obetalda hushållsarbetet 

(Gemzöe, 2003:37). 

     Vi måste finna nya vägar, detta istället för den gamla äktenskapensformen, där mannens 

roll var som försörjare och kvinna var bunden till familjen, kvinnan som understödjer 

mannens roll som en kompetent och överlägsen person (Giddens, 1995:136). 

     Man har olika roller i vardagslivet. Feminismen påstår att kvinnor har generellt mindre 

makt än män. Det finns i samhället en struktur av ojämlikhet mellan könen. Det uppstår 

traditionella kvinnliga och manliga ansvarsområden. Arbetsmarknaden är kraftigt 

könssegregerad, enligt Gemzöe. Kvinnor dominerar de lågavlönade yrkesområdena inom 

vård- och omsorgsarbete, handel och industri. Det finns stora löneskillnader mellan kvinnor 

och män inom alla yrken oavsett om man tittar på akademiker eller industriarbetare (Gemzöe, 

2003:16f). 

Bakgrundssammanfattning 

Från bondesamhället med många hemsysslor har vi gått till fabriksarbete. Man flyttade till 

städer och kvinnan kom ut i arbete. Men hon hade fortfarande mycket av ”sina” sysslor kvar, 

och befann sig i en beroendeställning gentemot mannen. Kvinnan utnyttjades också på många 

sätt på arbetsmarknaden, då hon var en billig arbetskraft och drabbades av sämre arbetsvillkor 

än mannen. Beck talar om hur traditionella könsmönster suddas ut och sådant som 
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utbildningsmöjligheter finns nu även för kvinnor och med det kommer en annan möjlighet att 

ta sig ut på arbetsmarknaden. 

     Nu har vi behandlat kvinnans ekonomiska beroende och möjligheter i historien. Vad säger 

nyare forskning om kvinnans situation idag vad gäller ett hushålls ekonomiska fördelning och 

hushållssysslornas fördelning? 

Tidigare forskning 

I Skandinavien finns sedan länge en målmedvetenhet vad gäller arbetet för jämställdhet. 

Nästan lika många kvinnor som män arbetar. Men ansvaret för hushållet och barnen är 

fortfarande i stor utsträckning kvinnornas ansvar. Både män och kvinnor har ett stort ansvar 

när det gäller att förena jobb och att sköta såväl hushåll som familj. Med ansvar kommer krav 

och när kraven på parterna ökar är risken för oenighet om arbetsfördelningen inom familjen 

större. Det kan vara svårt att få arbete och familjeliv att gå ihop. Det har visat sig att ju mer 

lönearbete respektive hushållsarbete man gör desto svårare blir det att komma överens om hur 

hushållsarbete ska fördelas. De som är uppfostrade med att jämställdhet är någonting bra, kan 

handskas bättre med detta än de som är mer traditionellt uppfostrade (Grönlund & Halleröd, 

2008:112). 

Pengarnas fördelning 

Undersökningar som tas upp i boken Jämställdhetens pris visar att kvinnan ofta har mindre 

pengar att använda till egen konsumtion än mannen. Det är heller inte alltid den som tjänar 

mest pengar som har största möjligheterna att tillgodose sina egna behov. Detta gäller 

nämligen inte när mannen har lägre inkomst än kvinnan (Grönlund & Halleröd, 2008:35). 

     Då mannen oftast är den som tjänar mer än kvinnan överförs oftast delar av hans 

ekonomiska resurser till kvinnan. Detta är inte något som brukar anses vara konstigt på något 

vis, utan ses mer som en nödvändighet för att det ska fungera. Men bara för att man delar på 

ekonomin behöver det inte innebära att resurser verkligen delas på ett jämställt vis eller att 

delandet fortlöper utan problem längs vägen. Det finns forskning som visar att ekonomiska 

resurser många gånger fördelas ojämnt i en parrelation samt att kvinnor inte har samma 

tillgång till pengar som männen har (Ibid:177f). 

     Denna fördelning menar man (Ibid:178f) att den oftast beror på det faktum att män tjänar 

mer och/eller har ett arbete som värderas högre och detta i sin tur leder till att de har mer att 

säga till om ekonomiskt. Detta gör också att mannen ”har rätten” att köpa saker på ett annat 

sätt än vad kvinnan har, i och med att han är den som bidrar mest till hushållet. Pengar ger 

makt över hushållets ekonomi och hur den ska skötas. 
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Man kan ju då tycka att om kvinnan är den som tjänar mest borde hon således då vara den 

som har mer makt. Men så är det inte. Istället försöker kvinnor att inte ”låtsas om” denna 

ojämna fördelning. Det är alltså andra saker som också spelar in, det kan handla om att 

mannen har ett kontrollbehov (Ibid:180). En del löser sina utgifter på så sätt att den som 

tjänar mer betalar mer till de gemensamma utgifterna. Trots detta är ändå kvinnan den som 

ofta har sämre tillgång till ett hushålls resurser. 

     Vanligt är också att pengar i en familj delas lika mellan makarna då alla räkningar är 

betalda. Mannen använder sedan sina pengar till privata utgifter, medan kvinnan ofta brukar 

sina pengar till hushållets gemensamma utgifter (Ibid:36). 

     Holmberg (1993:121) tar också upp den ekonomiska frågan. Detta i form av en ojämlikhet 

mellan könen, i och med att han är den som tjänar mest. Vidare kan kvinnan och mannen 

alltså antingen dela på de gemensamma utgifterna, men inte på inkomsterna, och har således 

skild ekonomi. Man kan också dela på både utgifter och inkomster och ha gemensam 

ekonomi. 

     Kvinnor och män spenderar pengar på olika saker, hon gör det på kläder, skor och mindre 

saker till hemmet och han gör det på skivor, böcker och verktyg. Hon är den som har koll på 

vad han behöver i klädväg och kan ibland köpa det åt honom. Han håller koll på deras 

ekonomiska situation i stort (Ibid:121). 

     Vem som gör vad i hemmet påverkas mycket av könen. Även om jämställdhet är något 

man eftersträvar så är det kvinnan som utför många av hemmets sysslor. Kvinnan känner ett 

ansvar att hålla koll på vad familjen behöver. Det kan göra att hon ”glömmer bort” sig själv 

lite, och vad hon själv behöver. Kvinnans ekonomi kan här påverkas av detta beroende på hur 

familjens ekonomi är uppdelad. Till exempel kan hennes egen ekonomi bli drabbad om hon 

handlar saker till familjen för sina pengar eller hon kanske tvingas fråga sin man om pengar. 

Denna könspräglade fördelning drabbar således kvinnan på ett annat sätt än mannen, han 

behöver inte prioritera på samma sätt och köpa dessa saker för hans pengar (Grönlund & 

Halleröd, 2008:181ff). 

Jämställdhet och könsroller 

Par med högre utbildning är mer jämlika än andra när det gäller hushållsarbete och 

föräldraledighet. Det kan vara så att kvinnor som har det gott ställt vad gäller arbete och lön 

lättare förhandlar sig till jämställdhet i hemmet. Medan om man jämför med lågutbildade 

kvinnor ser de istället skilsmässan som en väg till större självständighet (Grönlund & 

Halleröd, 2008:37). 
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Men vem som ska göra vad i hushållet är något man diskuterar och förhandlar kring. Mannen 

kan vara delaktig i ”de stora” delarna av hushållsarbetet som avser städning, diskning och 

tvättning. Men i ”det lilla”, när det handlar om att vattna blommor, att hålla reda på vad som 

finns och behövs i matväg, tar kvinnan det största ansvaret för. Ett sätt att förstå detta är 

utifrån det faktum att vi ”gör kön” och därefter kategoriserar in och värderar olika typer av 

hushållssysslor. Kvinnan utför alltså fler sysslor än mannen och hon är även den som initierar 

många av de sysslorna (Holmberg, 1993:114f). 

     Oavsett kön ser man jämställdhet som något som handlar om att kvinnor och män ska ha 

samma möjligheter till utbildning och arbete. Fokus ligger på arbetsmarknaden, men också 

uppfostran kan påverka jämställdheten inom hushållet på ett negativt sätt (Ibid:183). 

     Varför män lägger ner mer tid på lönearbete och kvinnor mer tid på hushållsarbete har 

med könsrollsattityder att göra. Utbildning och kön är också sådant som kan påverka 

arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Arbetet i hushållet antas vara mer segregerat 

mellan könen ju mindre individuella resurser kvinnan har i jämförelse med mannens. Dessa 

resurser ger ett övertag vid förhandlingen om vem som ska utföra hushållsarbete 

(Nordenmark, 2004:16). 

     Trots att fördelningen av hushållsarbete könen emellan har blivit mer jämlik de senaste 

decennierna, kvarstår det traditionella mönstret både vad gäller lönearbete och hushållsarbete 

(Ibid:113f). 

     Fördelningen av hushållsarbete är skev. I Nordenmarks (Ibid:121f) undersökningar 

framkommer att oavsett om det är en kvinna eller man som svarar för vem utför mest sysslor i 

hemmet, är det väldigt få som svarar att mannen utför en större del av detta. Män arbetar fler 

timmar i veckan än kvinnor. Ändå finns där bland paren en uppfattning om att de lever 

jämställt. 

     Det kan vara svårt för kvinnor att ta del av mannens större inkomst. Många kvinnor kan 

uppleva det som ett hot mot det egna oberoendet. Hon kan då hamna i beroendeposition till 

mannen, kan känna att han väntar sig någon form av motprestation. Kvinnors vilja att uppnå 

jämlikhet kan förklara detta, de vill undkomma att vara ekonomisk beroende av någon annan 

(Grönlund & Halleröd, 2008:36). 

     I Sverige vill vi ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet, oavsett kön. Både 

kvinnor och män ska alltså ha ett jobb som ger ekonomiskt oberoende, sköta hushåll och barn 

och delta i andra aktiviteter i som finns i samhället. Det krävs alltså lika stort engagemang 

från båda könen vad gäller familje- och arbetsliv (Nordenmark, 2004:21). 

     Könsroller är något som påverkar hur resurser fördelas, däribland ekonomin. Kvinnan tar 

på sig rollen som barnpassare och sköter hemmet. Mannen tar på sig rollen som försörjare. 
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Genom att befinna sig i denna ordning förstärker de varandras identiteter (Grönlund & 

Halleröd, 2008:183f). 

     Nordenmark (2004:24) tar också upp hur Sveriges arbetsmarknad är könssegregerad, detta 

i den bemärkelse att de flesta som arbetar heltid är män och de flesta som arbetar deltid är 

kvinnor. Det är betydligt färre män som arbetar inom den offentliga sektorn och betydligt fler 

som arbetar inom det privata näringslivet. Det är också ofta kvinnan inte har en ledande 

position på arbetsplatsen. Att det ser ut såhär beror sannolikt på hur ansvaret fördelas inom 

hushållet. 

     Kvinnor lägger ner mer tid på hushållsarbete då de är sammanboende än då de bor själva 

och sammaboende med småbarn lägger ner mest tid på hushållsarbete. Likadant är det med 

barnskötandet, det är något som till största delen utförs av kvinnor. Så även på det här 

området är arbetet könssegregerat (Grönlund & Halleröd, 2008:28). 

     Holmberg (1993:15) menar att man kan se mäns och kvinnors olika positioner som ett 

problem i jämställdheten eller som ett maktförhållande mellan könen. Utifrån 

jämställdhetssynen ser man det som att både män och kvinnor vill förändra könsförhållandena 

som råder i vårt samhälle. Utifrån könsmaktssynen menar man istället att det finns en 

oenighet mellan män och kvinnor och att de vill olika saker, vad gäller att förändra dessa 

könsrelationer. 

     Med jämställdhetssynen handlar det alltså om att männen ska bli mer delaktiga i 

hushållssysslorna och när det gäller könsmaktssynen tänker man sig att männen har en 

dominerande roll gentemot kvinnan, att samhällets struktur är patriarkal (Ibid:16). 

     Med ett långvarigt förhållande kommer också en ekonomi som blir allt mindre uppdelad. 

För med ett långt förhållande kommer även flera gemensamma saker såsom hus och barn. 

Och med en trygg relation minskar behovet av oberoende (Grönlund & Halleröd, 2008:189). 

Att dela på hushållsarbete och pengar - En studie inom parrelationen 

Halleröds artikel avser att studera hur hushåll fördelar pengar och konsumtion mellan könen. 

Man undersöker uppdelningen mellan hushållsarbete och de ekonomiska resurserna bland 

svenska par med barn. Hans tanke är att testa några hypoteser som är relaterade till väl 

etablerade teorier gällande skillnader mellan pars lönearbetande, förhandlingskraft och 

ekonomiska beroende. Att dela på hushållsarbete och att dela på de ekonomiska resurserna 

analyseras, han undersöker också sambandet mellan dessa två faktorer. Ett särskilt fokus 

ligger på teoriernas möjligheter att säga något om då uppdelningen inom hushåll skiljer sig 

från det traditionella mönstret då mannen är den som bidrar mest till hushållet, utan då det 

istället är hushåll där kvinnan står för huvudinkomsten. Detta kan man möta med hjälp av 
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”göra kön”-perspektivet (Halleröd, 2005:273). 

     Halleröd (Ibid:274ff) diskuterar även kring tre teorier som alla grundar sig i att män tjänar 

mer, att män utför mest lönearbete och mindre hushållsarbete i jämförelse med kvinnor. 

Forskning visar att uppdelningen av hushållsarbete är oftast mer jämställd då mannen och 

kvinnan tjänar ungefär lika mycket och att de delar på inkomsten. Det verkar också som att 

den tid kvinnor lägger ned på hushållsarbete minskar då deras egen inkomst ökar. Detta 

medför dock inte att mannen gör mer i hemmet, men att inköp av service och tjänster utifrån 

kan komma att öka i och med kvinnans ökade inkomst. 

Hypoteserna 

Halleröd (2005:277) går sedan igenom ett par hypoteser. Han börjar med en om att den som 

tjänar mest är också den som gör minst hushållsarbete. Vilket i sin tur innebär att lönearbete 

är kopplat till hushållsarbete och vad man där lägger sin tid på. Sedan tar han upp det faktum 

att vad gäller många par, så är mannen några år äldre än kvinnan och har således mer 

arbetskapital; han har arbetat mer än henne. Vilket då leder till att ju större åldersskillnaden är 

mellan par, desto större är också skillnaden i arbetskapital. Den part som då blir beroende är 

den som tjänar mindre, och får även mindre tillgång till pengar. Ju större inkomstskillnad, 

desto mer ojämlik blir fördelningen av hushållsarbete och/eller hushållets fördelning av 

pengar. Den som tjänar mindre använder då hushållsarbete som ett sätt att få mer tillgång till 

hushållets pengar. Eftersom vi ”gör kön” stämmer bara detta om mannen är den som tjänar 

mest. 

Tid lagd på hushållsarbete 

I sina undersökningar finner Halleröd att kvinnorna har högre produktivitet än mannen. Han 

tar som exempel arbete med tvätt. Här åstadkommer kvinnan betydlig mer än mannen under 

samma tidsperiod. Kvinnan har högre produktivitet på samma tidsenhet mot för vad mannen 

har. Makarna är överens om att kvinnorna gör mer hushållsarbete än männen, undersökningen 

visar också att männen tenderar att anse att fördelningen av hushållsarbetet är jämnare 

fördelad än vad kvinnorna anser (Halleröd 2005:279f). 

Hypotesernas resultat 

Resultaten visar att ett hushåll med ökad åldersskillnad mellan makarna inte påverkar 

produktiviteten i hushållsarbete. Beräkningarna angående hushållsarbetets fördelning 

beroende av äktenskapens längd visar inget stöd för tanken att skillnaderna ökar över tiden 

pga specialisering, produktiviteten signifikant men negativ. Faktum är att det är ett negativt 
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förhållande mellan absolut produktivitet (inkomst/tim) och arbetat antal timmar per vecka för 

både män och kvinnor. En förklaring är också att personer med hög produktivitet arbetar 

redan så mycket att hushållets möjlighet att öka sina inkomster är att den mindre produktive 

makan ökar sin arbetstid. En annan förklaring är att den make som har relativ låg 

produktivitet ökar sin tid i yrkesarbete och på så sätt får mer inkomst till familjen. Angående 

hypotesen som säger att kvinnor och män har könsuppdelade arbetsuppgifter inom hushållet 

säger undersökningen att denna hypotes inte bekräftats (Halleröd, 2005:282ff). 

Undersökningens slutsatser 

I relation till hypoteserna anser Halleröd humankapitalmodellen vara tvivelaktig. Där han 

främst ifrågasätter humanskapitalmodellens förhållande i och med ett äktenskaps längd och 

yrkesproduktiviteten är negativ, det finns inget samband. Och det är också ett negativt 

förhållande mellan produktivitet (hushållsarbete) och tiden för yrkesarbete. Hypotesen om hur 

hushållspengar kan spenderas utifrån insatser inom hemarbetet bekräftas inte utifrån de 

dataunderlag som Halleröd beräknade enligt sin undersökning (Halleröd, 2005:284). 

     Hypotesen angående om könet har större skillnad än den ekonomiska skillnaden i 

hushållsarbetets betydelse: Här har flera variabler såsom exempelvis klass, där den som är 

familjens försörjare arbetar mer tid om inte statusen på arbetet räcker till, för att få ekonomi 

in i familjen och gör därmed mindre hushållsarbete. Den andra variabeln är att den som gör 

hushållsarbetet förväntar sig mer personlig ekonomi utifrån arbetsinsats. Vidare har även 

graden på ekonomin möjlighet att kunna köpa tjänster såsom barnpassning för att visa 

uppskattning för den hemarbetande partnerns uppoffring. Detta gör att hypotesen stödjer 

antagandet att ju mer en partner är beroende av den andra ekonomiskt, desto mer 

hushållsarbete får den partnern utföra (Ibid:284f).

     Humankapitalmodellen stödjer till viss del att lönearbetets storlek har betydelse på 

hushållsarbetet för den personen, man eller kvinna, som utför det arbetet. Analysen stödjer 

inte heller att åldersskillnaden mellan makarna har någon större betydelse i andelen av 

hemarbete. Denna analys visade också att det handlar om en förmåga att undvika 

hushållsarbetet och den ökar med tillgången till personliga pengar. Den analys som gjordes 

för att titta på män och hushållssysslor där kvinnan tjänar mer visade att de män som var 

ekonomiskt beroende av deras fruar tenderade att göra mindre och mindre hushållsarbete ju 

mer beroende de blev av frun (Ibid:286ff). 
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Sammanfattning av tidigare forskning  

Pengar kan fördelas på många olika sätt inom ett hushåll, men oftast verkar fördelningen 

medföra en negativ drabbning för kvinnan, mot för hur mannen berörs av den. Saker som 

jämställdhet, utbildning och könsroller påverkar också det hur hushållet sköts. Den tidigare 

forskning som finns pekar mycket på ett samband mellan hushållssysslornas fördelning och 

ekonomins fördelning inom hushållet. Vi vill undersöka om det verkligen är så, det 

undersökningsområde vår studie avser täcka upp och behandla är att se mer än denna 

uppfattning att det främst skulle ha med hushållssysslornas och ekonomins fördelning, att 

problematiken faktiskt kan ligga djupare än så, ända in i våra könsroller. 

Teori 

Länge har forskare letat efter en förklaring till det faktum att kvinnor gör mer än män i 

hushållet. Teorier som humankapitalmodellen, resursförhandlingsmodellen och 

beroendemodellen försöker svara på detta, deras grundtanke är att den av makarna som har 

den svagaste positionen på arbetsmarknaden är den som får göra mest i hushållet. Teorierna 

ger sina olika förklaringar till varför det ser ut som det gör (Grönlund & Halleröd, 2008:157). 

Resursförhandlingsmodellen 

Den teori som vi valt att rikta in oss på av dessa tre är resursförhandlingsmodellen då den 

utgår ifrån att det finns en form av överenskommelse mellan makarna om hur man ska dela på 

hemmets sysslor. Men här sätter man inte sina egna intressen åt sidan på samma sätt som vad 

gäller för humankapitalmodellen som handlar om hushållets bästa. Utan här handlar det om 

att hushållssysslor är något som både kvinnor och män vill komma undan, och man tvingas 

förhandla om det. Det man har att förhandla med är de resurser man har, främst är det pengar 

man har att förhandla med. Den som tjänar mest är således den som vinner. Men det finns 

även andra maktresurser, exempelvis den andres känslomässiga beroende eller en stark 

position på arbetsmarknaden (Grönlund & Halleröd, 2008:159f). 

     I denna teori kan man vara bättre inom ett område, det område där man gör mest. Den som 

således är den som jobbar mest har ett bättre utgångsläge nästa gång ett par diskuterar om 

vem som ska utföra sysslor i hemmet (Ibid:160). 

     Ofta då den ojämlika fördelningen i hemmet tas upp ser man den som orsaken till att 

kvinnor och män tjänar olika. Men vad var först, den ojämlika inkomsten eller den ojämlika 

hushållsfördelningen? En orsak kan vara att mannen oftast är runt tre år äldre än kvinnan i en 

parrelation. Mannen har således ett försprång att skaffa sig en utbildning och börja arbeta. 
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Och det är då han som har störst humankapital och ekonomiska tillgångar när hushållets 

sysslor blir alltfler i och med att man skaffar barn, familjen blir större och hushållets sysslor 

fler (Ibid:162f). 

     Men det finns forskning som även motbevisar detta, där mannen tjänar mindre och ändå är 

den som utför färre hushållssysslor. Hur kan då det komma sig? Teorin om att ”göra kön” 

svarar på detta genom att mannen eftersträvar att vara maskulin genom att vara försörjaren 

och att vara den som gör ”mansjobbet” i form av exempelvis bilreparationer och renovering. 

Medan kvinnan eftersträvar att vara feminin och ta hand om barn och hem. Dessa roller 

bekräftas ständigt i en relation, och detta är något man försöker göra även om kvinnan tjänar 

mer (Ibid:164). 

Kärlekskraftsteorin 

I sin bok Kärlekskraft, makt och politiska intressen utvecklar Jónasdóttir feministiska teorier. 

Till skillnad av andra feministiska teorier fokuserar Jónasdóttir på centrala begrep som kärlek 

(Jónasdóttir, 2003).  

     Jónasdóttir anser att de ojämna ekonomiska förhållandena gör att de flesta kvinnor 

dubbelarbetar. Tunga punkter i de sociala krafter som formar kvinnors och mäns 

livsmöjligheter i egenskap av just kvinnor och män är historiskt rörlig. Den tyngdpunkten har 

nu förskjutits till själva könsförhållandena. Det har inneburit att sannolikheten är stor för att 

män tillägnar sig eller beslagtar oproportionerligt mycket av kvinnors omsorg och kärlek. På 

så vis avgör männen i många fall villkoren för samlevnaden (Jónasdóttir, 2003:44). 

     I sin teori för att nå en djupare förklaring av dynamiken i samtidens manssamhälle. 

Männen handlar på det analytiska planet om deras upprätthållande av sin makt som män. 

Jónasdóttir menar att männen dränerar kvinnor på deras livskrafter som könsvarelser. Det 

handlar om en utsugningsrelation, där kvinnor och män utgör två aktiva parter, men också 

som ett gemensamt kollektiv. Den tredje beståndsdelen är kärlekskraften, en förmåga som är 

skapande som kan alieneras (Ibid:98). 

     Jämlikhet mellan kvinnor och män är lagfäst. Kvinnors exploaterade relation i förhållande 

till männen kommer inte att upphöra förrän kvinnor kollektivt kan utforma villkoren för sina 

personliga och offentliga liv (Ibid:240). 

     I den feministiska teorin används undantagsvis begreppet ”utsugning” och berör endast 

ekonomiskt utbyte och kontroll över kvinnors arbetskraft (Ibid:99).  

     Jónasdóttir (Ibid:192) refererar till Gilliam & Nilsson som menar att kvinnor i större 

omfattning än män är beroende av offentlig sektor som anställda. Det innebär också att 

kvinnor är mer positiv inställda till en stor offentlig sektor (Ibid:192). 
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Jónasdóttir menar att det finns ett vitalt inslag i patriarkatet vilket vidmakthåller ojämlikheten 

mellan könen. I dagens formellt och rättsligt jämlika samhälle pågår ständig en interaktiv 

process mellan kvinnor och män som socialt formade kön. Denna process varierar historiskt 

och kulturellt. Hon talar om olika produktionssätt för skapandet av människor. Vad kvinnor 

och män är innebär att tala om de sociala villkor under vilka de agerar. Jónasdóttir talar om 

könsrelationen som att det måste vara oersättlig och genomsyrat av drivkrafter i det historisk-

realistiska synsättets bemärkelse. Kön är ett sådant väsentlig inslag, det är en organisk 

samhällskälla, mänsklighetens livgivare (Ibid:232f ). 

Social utbytesteori 

Homans teori (Wallace & Wolf, 2006:316) beskriver grundläggande socialt beteende som han 

förklarar styrs av psykologi och motivation. Det hela handlar om att man inte ändrar på ett 

vinnande koncept, man gör ett framstegsantagande. Tillkommer fördelar i samband med ett 

visst handlade fortsätter det handlandet. Det handlar också om ett stimulis, om det man gör är 

stimulerande. Desto mer positiv en arbetsinsats anses vara, ju större är möjligheten att den 

upprepas om man även belönas för den. Så om man fått uppskattning för en utförd handling 

och nästa gång man utför samma handling men då inte får någon bättre belöning denna gång, 

upplever man det som negativt. Och om man utför en handling och förväntar sig uppskattning 

men istället får likgiltighet eller negativa reaktioner till svar blir man arg, besviken och 

missnöjd. 

Varför vi valt dessa teorier 

Vi tänker oss att resursförhandlingsmodellen kan ge oss svar på varför hushållsarbetet 

fördelas såsom det gör. Här fungerar fördelningen som en form av kamp, och paret har främst 

sina respektive inkomster som vapen i kampen. Denna teori tänker vi oss kan ge svar på 

sådant som varför kvinnan utför mest i hemmet. Detta ser vi även att Homans teori ska kunna 

hjälpa till att ge förklaringar till. Jónasdóttir Kärlekskraft teori kan förklara kvinnors 

ekonomiska underordning och beroende av mannen. Vidare tänker vi oss att våra teorier kan 

kopplas samman på så vis att Homans teori kan användas på så vis att kvinnan stimuleras av 

att ”vara kvinna” och i och med detta bibehålls den samhälleliga bilden av manligt och 

kvinnligt, vilket i sin tur kärlekskraftsteorin kan ge förklaringar till. Vi tänker oss att rollerna 

krockar i den bemärkelse att många kvinnor kanske vill att mannen ska ta ansvar för hem och 

barn, men att han också ska kunna försörja familjen. Kvinnorna själva vill arbeta samtidigt 

som de vill finnas där för familjen och det kan vara svårt att få allt att gå ihop. 
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Metod 

Vi ville få en djupare inblick i hur det ser ut i en parrelation och hur hushållet sköts, vår kärna 

ligger i kvinnans ekonomiska beroende av mannen. 

     När vi kommit fram till vårt syfte funderade vi vidare på hur vi skulle kunna ta reda på det 

vi ville veta. Vi har sökt information via internet. I Mittuniversitets bibliotek har vi sökt 

böcker, forskningsrapporter och tidskrifter. 

      Vi började med att intervjua en person i ämnet. Vår första intervjuperson jobbar inom 

Moderaternas styrelse för kvinnors nätverk i Sverige. Vi tänkte att denna person bör vara 

kunnig i området, vi vill därför veta vad hon hade att säga om kvinnors ekonomiska beroende 

av män och hur situationen ser ut. 

     Vi har därför även intervjuat en annan person som jobbar vid Länsstyrelsen med regionala 

resurser för kvinnor i Västernorrland. ”Har man möjlighet att intervjua ett par experter och få 

deras syn, kan det hjälpa en att bredda den beskrivning man avser att göra” (Ejvegård, 

2003:48). 

     Vi anser dessa vara lämpliga som experter inom detta område för att de har lång och stor 

erfarenhet gällande kvinnofrågor, de arbetar offentligt med dessa frågor, frågor som också rör 

sig inom vårt forskningsområde. 

     Vi började vårt arbete med att samla in empiri från två kvalitativa intervjuer, vi antecknade 

de svar vi fick från våra två informanter och sammanställde sedan de resultat utifrån dessa 

intervjuer som tog upp sådant ifrån vårt undersökningsområde och de forskningsfrågor vi har. 

De intervjuas alltså i egenskap av offentliga personer, inte angående deras privata ekonomi, 

utan om hur de med hjälp av den kunskap de har inom kvinnofrågor kan tillföra information 

till det vi undersöker. 

     Vi har använt kvalitativ intervju med båda respondenterna som förundersökning inför våra 

kvantitativa enkätundersökningar. Därefter bestämde vi oss för att samla ytterligare empiri till 

vår uppsats genom att göra kvantitativa undersökningar. 

     Vi har inte mycket tid på oss och det vi upplevde det svårt att hitta privatpersoner som vill 

bli intervjuade när det handlar om deras privata ekonomi. Därför bestämde vi oss för att 

samla empiri till vår uppsats genom att fördela dessa enkäter med utgångspunkt från kvinnors 

ekonomiska beroende av män.  

     Intressen och värderingar styr forskningsprojekt, detta är något som inverkar på de beslut 

som kommer att tas. Kunskap är inte något som är politiskt neutralt, värderingar hos forskare 

påverkar (May, 2001:79). Detta är något man måste vara medveten om när man undersöker 

något, forskningen påverkas på ett omedvetet vis och är färgad av det samhälle man lever i. 
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Ser man till vårt tillvägagångssätt finner vi det kvantitativa kombinerat med det kvalitativa 

tillvägagångssättet givande. Vill man som forskare veta mer om något får man ut mycket av 

att göra intervjuer samt undersöka och förklara det hela med hjälp av enkäternas resultat. 

     Grundfrågan i all forskning är att fråga sig vad det är man vill veta, vilken kunskap är det 

man söker (Starrin & Svensson, 1994:78). 

     I Starrin & Svensson (Ibid:81) förklaras hur man går till väga med analys och tolkning av 

det insamlade materialet. Det första och viktigaste är dokumentationen. En bra dokumentation 

underlättar när man under arbetets gång vill gå tillbaka för att uppdatera sig om 

sammanhanget. Det krävs ett systematiskt arbetssätt för att få fram den information som rör 

det man undersöker. 

     För att göra bra tolkningar krävs erfarenhet, kreativitet och fantasi vilket innebär att man 

måste pröva sina tolkningar genom att se om det finns något som talar emot. Enligt Starrin & 

Svensson är resultatredovisningen avgörande för kvalitén på ett arbete oavsett om det är en 

kvalitativ eller kvantitativ metod (Ibid:81). 

     När vi genomfört våra intervjuer sammanställde vi det informanterna sagt och båda deras 

resonemang visade sig vara ganska lika, därför har vi analyserat de båda intervjuerna 

tillsammans. 

     Informanterna tog upp att Sveriges arbetsmarknad är könssegregerad, att kvinnor har lägre 

lön än män och att de flesta kvinnor jobbar inom offentlig sektor. Sådant som vi kan se en 

koppling till det feministiska tankesättet. 

     De data vi fick från våra enkäter fördes in i SPSS-programmet, där vi samtidigt sållade 

bort de respondenter som inte var par, och därmed utgjorde vårt bortfall. I analysen har vi 

främst gjort korstabeller, just för att undersöka och kunna beskriva samband mellan olika 

variabler, exempelvis kön och vem som utför mest hushållssysslor. På så vis har vi samtidigt 

kunnat kategoriserat våra variabler så att vi undersöker sådant som utbildning och inkomst 

ställt emot kön och undersöka vem som utför mest hushållssysslor. 

     Då vi utformade våra enkäter fick vi tänka igenom vad det var vi ville undersöka med 

hjälp av dem. Frågor som om vem som utför mest hushållssysslor, om man har gemensam 

ekonomi eller inte och vem som stannat hemma mest med barnen var några av de som dök 

upp hos oss. 

     Utifrån detta har vi sedan kunnat tolka och beskriva vårt intervjuresultat och enkätresultat 

med hjälp av våra teorier. 
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Reliabilitet  

Reliabilitet bestäms av hur mätningarna genomförs och hur noggrant vi bearbetar den 

samlade informationen (Holme & Solvang, 1997:163). 

     För att kunna förklara faktiska förhållanden behöver de fakta man har vara pålitliga, detta 

på så vis att man får ungefär samma resultat då man undersöker samma fenomen på olika vis. 

Det finns både intersubjektiv reliabilitet och intrasubjektiv reliabilitet. Den intersubjektiva 

handlar om en överensstämmelse mellan olika forskares undersökningar av samma fenomen. 

Den intrasubjektiva handlar om en överensstämmelse mellan samma forskares 

undersökningar av samma fenomen (Andersen, 1994: 91).  

     Reliabiliteten, tillförlitligheten, anser vi vara relativt hög i vår enkätundersökning. Vi ville 

att så många som möjligt skulle kunna svara, därför har vi medvetet utformat våra frågor så 

enkla och begripliga som möjligt samt att de inte tar lång tid att svara på. Våra data stärks 

ytterligare av våra intervjuer som ger en större förståelse och ytterligare information i vårt 

undersökningsområde. 

Validitet  

Validitet är beroende av vad vi mäter och utgår från frågeställningen. Ett resultat har hög 

validitet då man mäter hela det fenomen man avsett att mäta och inte någonting annat. Vidare 

finns det intern och extern validitet. Vad gäller den interna handlar det om 

överensstämmelsen mellan innehållet på den nominella och den operationella nivån. Den 

externa handlar å sin sida om huruvida resultatet stämmer överens med verkligheten, om det 

är ”sant” eller ”falskt”. Den externa validiteten kan bara fås genom en empirisk undersökning 

(Andersen, 1994:92). 

     Vi har utformat vår enkät utifrån vårt syfte. Validiteten i vår enkätundersökning är hög, 

eftersom vi fick 68 stycken svar av 70 stycken utdelade enkäter, och 55 stycken av dessa 68 

stycken ansåg vi relevanta för att vi kunna bearbeta och analysera för våra studier, detta i och 

med att dessa 55 stycken var par.   

Urval 

”Utgångspunkten för den kvantitativa metoden är att det som man studerar ska göras mätbart 

och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt” (Andersen, 1994:70) 

     Vi har använt standardiserad intervju i enkätform och har delat ut ett antal enkäter som 

består av frågeformulär. Som forskare har vi ställt klara frågor i enkätundersökningen som 

skall belysa hur situationen är i nuläget. 
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Vår enkätundersökning har sitt syfte i att undersöka kvinnors ekonomiska beroende av män 

inom parrelationen och därmed hushållet. Vi hörde med folk i vår omgivning och fick på så 

vis reda på personer vi skulle kunna intervjua. Vi hade även möjlighet att kunna dela ut våra 

enkäter på några arbetsplatser. Vi fördelade dessa på sex arbetsplatser i Sundsvall och 

Härnösand. 70 stycken enkäter till respondenter som är statstjänsteman, kommunalt anställda, 

anställda inom staten och privata företag. Vi fick 68 stycken svar och 55 av dessa ansåg vi 

relevanta för kunna bearbeta och analysera för våra studier, 13 stycken svar fick vi från 

singlar och eftersom vi intresserar oss för kvinnans ekonomiska beroendet av mannen i 

parrelation blir 13 stycken externbortfall som inte behandlas. 

     Vi hade kunnat göra som så att vi medvetet sökt personer som inte var singlar vid 

utdelandet av enkäterna, men vi valde att så snabbt som möjligt få ut så många enkäter som 

möjligt. Antalet singlar bland våra enkätrespondenter var heller inte så många, vi hade ju 

ändå 55 stycken svar att bearbeta. 

     Vi valde att dela ut dessa enkäter på arbetsplatser i och med att de personer vi vill 

undersöka ska vara i arbetsför ålder och även par. Därför tog vi inte med de svar vi fick in 

från icke-par och fick således den målgrupp vi önskade till vårt arbete. 

     Ett annat misstag vi gjort var att inte skriva ”Båda”, som ett svarsalternativ på vår enkät, 

eller att tydliggöra att man kunde kryssa i båda alternativen på vissa frågor. Men flera av våra 

respondenter tycks ändå ha förstått detta, eftersom de kryssat båda alternativen. Men det kan 

ha påverkat vårt resultat. 

     När vi samlat in våra enkätsvar har vi kodat alla 55 svar som var aktuella. Vi bearbetade 

svaren och samanställde information till statistiska tabeller med hjälp av SPSS-programmet, 

version 14 för Windows. 

     Att tänka på är att med små urval tillkommer stor osäkerhet. Men att man gör ett urval är 

samtidigt viktigt då de kan ge mer preciserade resultat än en totalundersökning, detta i och 

med den stora mängd enheter och information som annars kommer med den (Holme & 

Solvang, 1997:182). 

Bortfall 

Bortfall utgör en stor del av den osäkerhet som kommer med resultatet från kvantitativa 

undersökningar. Det kan handla om enstaka frågor eller ett helt frågeformulär. Då det handlar 

om hela frågeformulär är det oftast något som uppstår vid enkätutskick då respondenterna 

själva är de som har ansvaret för ifyllandet av formulären (Djurfeldt & Stjärnhagen, 

2003:112).  

     Enkätundersökningar medför alltid ett visst bortfall. En del av de personer som valdes ut 
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svarade inte på enkäten, dessa kallas för externt bortfall. Vi delade ut 70 stycken enkäter och 

fick tillbaka 68 svar, varav 55 har bearbetats. Däremot har alla deltagare svarat på alla frågor, 

vi har således inget internt bortfall.  

Intervjuerna 

Innan intervjuerna tänkte vi kring vad det var vi ville veta mer om, och våra frågor kretsade 

kring vem som sköter hushållet, tar hand om barnen, vem som tillför pengar till hushållet, hur 

pengar fördelas.  

     Med våra relativt öppna frågor vad gäller de kvalitativa intervjuerna fick vi hursomhelst 

många intressanta svar och infallsvinklar, man behöver i princip bara sitta och lyssna och få 

information, för man kan få mycket information från en individ. 

     Då man undersöker något gäller det även att man själv tänker på att ha ett visst avstånd till 

det hela. Vi har saker som vi vill ta reda på, men vi har även våra egna tankar som vi måste 

lägga lite åt sidan just då, till förmån för informanterna och vad de har att säga. 

     Vi vill ju skapa en god kontakt med våra intervjupersoner, men måste samtidigt tänka på 

att hålla ett visst avstånd till det hela. Vi har våra egna tankar och värderingar, men måste 

även tänka på att hålla en ganska saklig framtoning i förhållande till den information 

intervjupersonerna delger oss, främst för att inte inverka, utan låta informanterna ge oss sina 

svar. 

     Intervjuer är hursomhelst ett bra tillvägagångssätt för att få mer information i ett ämne. På 

det stora hela anser vi oss ha undersökt rätt saker och fått de svar vi behövde om det vi ville 

veta mer om. 

     Vi fick bra kontakt och respons från våra intervjupersoner. De var positiva till det 

intresseområde vi hade. Men ibland upplevde vi att de kunde komma ifrån ämnet lite. Då fick 

vi försöka att styra tillbaka in på ”rätt” spår igen. Dock påverkade detta resultaten av våra 

intervjuer en aning, då vi vid det andra intervjutillfället inte hann ställa exakt alla frågor. 

     Våra intressen och värderingar styr arbetet, det hela är färgat av det samhälle man lever i, 

trots detta måste man vara saklig i arbetet. Vi har därför haft i åtanke att ställa öppna frågor 

för att intervjupersonerna ska kunna prata om sitt med sina egna ord och att vårt egna 

resonemang inte ska ”färga av sig” och göra inverkan på intervjuerna. 

     Under båda intervjuerna antecknade vi, vi hade dessvärre inte tillgång till bandspelare eller 

annat inspelningsinstrument. Men eftersom vi var två fungerade ändå detta bra, vi var två som 

kunde fråga och två som kunde anteckna och risken att något missades var då mindre. Våra 

intervjuer skedde även under lite begränsade tidsformer, eftersom vi intervjuade dessa 

personer på deras arbete under arbetstid fick vi ca en timme vardera avsatt för vår intervju. 
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Vi hade våra frågor nedskrivna, och båda antecknade samtidigt under i stort sett hela 

intervjuerna. Vi började båda intervjuerna med att fråga våra intervjupersoner vad de jobbar 

med för att ”komma igång” med vår intervju. 

     Vår tanke var att inte ha en alltför strukturerad intervjuform, utan att kunna komma med 

följdfrågor och få veta mer om exempelvis något specifikt som intervjupersonerna tog upp. 

Följdfrågor minskar också risken för missuppfattningar. 

     Därför höll sig intervjuerna till semistrukturerade frågor som gjorde att både intervjuare 

och den intervjuade kunde förtydliga och fördjupa sig i frågor och svar. Man får lite mer 

dialog i intervjun och den känns lite mer som ett vanligt samtal (May, 2001:150). Vi hade 

alltså våra öppna frågor och kunde således lättare få med reflektioner och funderingar i 

intervjupersonernas svar. På så vis tycker vi oss ha fått ut mer av intervjuerna och det hela 

kändes givande. 

     När intervjuerna sedan skulle med i själva uppsatsen fick vi ta bort sådan information som 

inte hade med vårt ämne att göra. 

     Den första intervjun gjordes i ett ganska tidigt stadium av vårt arbete. Våra frågor var 

därför inte lika specificerade och inriktade som de var vid den andra intervjun. Men vi fick 

ändå mycket information från såväl den första som den andra intervjupersonen och båda var 

givande för vårt arbete. 

     När vi kontaktade båda våra intervjupersoner via telefon informerade vi dem om våra 

studier, uppsatsskrivandet och översiktligt om vilka frågor vi önskade ställa. 

Avgränsningar 

Vi har delat upp vår avgränsning i en teoretisk och en empirisk del för att göra det enklare för 

läsaren. 

Teoretiska avgränsningar 

Vårt perspektiv är sociologiskt och det är utifrån detta vi valt våra teorier. Dessa teorier är 

resursförhandlingsmodellen, Homans sociala utbytesteori samt feministisk teori i form av 

Jónasdóttir. I vår bakgrund och tidigare forskning har vi även använt oss av 

teoretikerna/forskarna Beck, Giddens, Wikander, Grönlund, Halleröd, Gemzöe, Nordenmark 

och Holmberg till hjälp för vår förförståelse. Vi valde dessa utefter vårt undersökningsområde 

då vi trodde de skulle komma till pass för vårt undersökningsperspektiv. 



 

 - 24 - 

Empiriska avgränsningar 

Vårt undersökningsområde är den svenska situationen, det är den vi är intresserad av och vill 

upplysa om. De vi undersöker i vår enkät är främst arbetande personer som bor tillsammans. 

Det är även detta vi gjort våra två intervjuer kring. Det vi avser att studera är ekonomin inom 

hushållets ramar, hur den fördelas där inom. 

Analys 

Här redovisas våra resultat och vår analys av dessa. Vi har sammanställt våra två intervjuer 

som kopplas samman med resultaten från enkäterna och vi analyserar kvinnans ekonomiska 

beroende av mannen inom hushållet, där det handlar om vem som tar det största ansvaret för 

hushållet, vilken inverkan utbildning och framförallt inkomst har på hushållssysslornas 

fördelning, om den har någon. 

Den första intervjun 

Vår intervjuperson som arbetar som politisk taleskvinna talade om hur Sveriges 

arbetsmarknad är könssegregerad. Kvinnor har lägre lön än män. De flesta kvinnor jobbar 

inom offentlig sektor som anses ge sämre betalt i jämförelse med privat sektor där män ofta 

jobbar. Offentlig sektor förses med skattemedel och sociala pengar.  

     Detta samtidigt som kvinnor är dåliga på att ställa krav på löner. Hemtjänsten förde ut 

många kvinnor på arbetsmarknaden, därefter kom förskolan. Informanten talar vidare om hur 

många väljer av tradition typiska kvinnliga eller manliga yrken. Kvinnor väljer att jobba som 

undersköterskor, män jobbar inom byggsektorn där ingångslönen yrkena emellan kan skilja 

sig mycket. Hon menar att det handlar mycket om attityder, att vi istället måste ha en 

arbetsmarknad för alla. Välutbildat folk har inte råd att stanna hemma, menar hon.  

     Informanten säger att många kvinnor har jobbat som förvärvsarbetare deltid, och stannade 

hemma för att sköta barn och familjen. Men deras pension påverkas av detta. I så fall kunde 

det finnas någon lösning i familjen om kvinnan stannar hemma på deltid och mannen jobbar 

heltid. Han borde betala någon form av pensionsförsäkring för sin fru/kvinna. Många kvinnor 

drabbas när de blir äldre av detta i och med att det är väldigt många som är separerade då, de 

får pension, utifrån sin arbetserfarenhet, och därmed blir den låg, menar informanten. 

    Vidare säger hon att föräldrapenningen avgör vem som stannar hemma med barnen. Den 

som tjänar mest jobbar, och den som har mindre lön stannar hemma med barnen. För det 

mesta är det kvinnan som har lägre lön som blir hemma med barnen.  
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Angående just detta med föräldraledighet har vi därför undersökt detta via Försäkringskassan. 

Det finns tre olika ersättningsnivåer i föräldrapenningen. Den första kallas sjukpenningnivå 

och baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten. Den andra ersättningsnivån kallas 

grundnivå. Grundnivån är 180 kronor per dag. Den gäller om man har haft låg eller ingen 

inkomst alls. Sjukpenning- och grundnivå gäller i 390 dagar, och de första 180 dagarna som 

betalas ut för ett barn är alltid dagar på sjukpenning- eller grundnivå. Också de dagar som är 

reserverade för var och en av föräldrarna är på sjukpenning- eller grundnivå. Den tredje 

ersättningsnivån kallas lägstanivå och gäller för 90 dagar. Lägstanivån är 180 kronor per dag 

för barn födda 1 juli, 2006 och senare och 60 kronor per dag för barn födda före 1 juli, 2006. 

Det betyder att i många fall ger grundnivå och lägstanivå samma ersättning 

(Försäkringskassan, 2008). 

     Den sjukpenninggrundande inkomsten är beräknad på årsinkomst av arbete. Är man 

årsanställd multipliceras månadslönen tolv gånger. Den sjukpenninggrundande inkomsten har 

ett tak på 7,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2008 är 41 000 kronor, vilket gör att den 

högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten för 2008 är 307 500 kronor (Ibid:2008). 

     Med taknivå menas alltså högsta möjliga sjukpenninggrundade inkomst, 307 500 kronor år 

2008. Informanten tänker att om gränsen för föräldragrundande inkomst tas bort så kommer 

pappor att stanna hemma med barnen i ökad omfattning. De flesta pappor väljer att prioritera 

jobb i första hand än att stanna hemma med barn pga ekonomiska skäl, konstaterar 

informanten. 

Den andra intervjun 

Vår andra intervjuperson arbetar på Länsstyrelsen i Västernorrland vid regionalt resurscenter 

för kvinnor, där hon arbetar för kvinnors oberoende inom olika projekt. Hon berättar att 

många kvinnor arbetar inom offentlig sektor, men sällan som chefer och på inflytelserika 

poster såsom exempelvis kommun- och ekonomichef. Hon arbetar med sådant som kvinnors 

svårigheter att starta företag. 

     Vad gäller de frågor vi ställde så talade hon om att män värderas högre, att de väljer yrken 

med högre status. Detta medan kvinnor väljer yrken nära sin egen omvårdnadskultur. Detta 

kopplade hon samman med 70-talet och att kvinnor då börjar förvärvsarbeta i form av sådant 

som hembiträden, p-pillrens uppkomst som därmed kunde kontrollera barnafödandet på ett 

annat sätt än tidigare. Samt att den offentliga sektorn byggs ut och att kvinnor därmed börjar 

utbilda sig till lärare och andra omvårdnadsyrken. Men männen skaffar sig en högre 

utbildning och har ett yrke som har högre status än kvinnoyrken, som avgörs av kulturella och 

traditionella val.  
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Då frågan om föräldraledighet kom upp menar hon att för få män tar ut föräldraledighet. Hon 

talar också om hur arbetsgivare uppmuntrar män att göra detta för att det utvecklar deras 

arbetbarhet. Medan detta är något som kvinnor alltid gjort, och hon frågade sig varför det 

glöms bort. Vidare talade hon om hur det faktum att kvinnan stannar hemma är något som 

drabbar pensionspoäng, att de kanske jobbar mer deltid exempelvis. 

     Kvinnan är också den som ansvarar för barnen och maten, säger vår intervjuperson, därför 

tycker hon att man ska vara gift och ha delad ekonomi. Hon talar också om hur männen 

lägger sina pengar på kapitalvaror, såsom bil, stereo, TV och är man inte gift så kan mannen 

ta detta vid en separation. 

     Den gemensamma ekonomin menar hon styrs av vad man tillåter. Män lägger pengar på 

idrott och med den tillkommer resor, teknisk utrustning såsom mobiltelefoner och bilar. I 

samband med detta resonerar hon kring vad som finns för kvinnan; hushållsapparater såsom 

diskmaskin, tvättmaskin, men sådana saker håller inte samma standard som ”männens saker”. 

Diskmaskiner prioriteras inte inom hemmets olika inköp och investeringar. 

     Detta trots att det i många hushåll är kvinnan som är ”ekonomichef”. Kvinnan arbetar med 

att hushålla, hon har ett ansvar för hus och hem. Män är konsumerare, drivare för 

kapitalvaror. Kvinnor hushåller genom att sy, lappa, tar hand om matrester. De pusslar och 

fixar och de gör mycket med små resurser. Kvinnor har en ekonomikunskap som gör att de 

får det att kunna gå ihop, menar informanten. 

     Vid samboseparationer och bodelning, om det inte finns skriftligt avtal mellan samboende, 

kan det bli som så att mannen tar med sig de dyra tekniska saker som han har köpt, och 

kvinnor tar med sig, som informanten uttrycker sig, ”gamla trasor”, kläder som hon har köpt, 

saker som inte har mycket värde.  

Analys av intervjuerna 

Om vi analyserar våra intervjuer med båda informanterna som är eniga om att 

arbetsmarknaden i Sverige är mycket segregerad. Detta har mycket att göra med att kvinnor 

och män väljer olika typer av yrken och detta gör att löneskillnaden mellan kvinnors och 

mäns löner uppstår och kvarstår, något som båda våra informanter talar om. Vi kan tänka oss 

att kvinnor har lägre löner gentemot männens och det gör att kvinnor lägger mera tid på 

hemarbete och investerar mindre i sitt eget förvärvsarbete än vad männen gör. Vi har 

konstruerat en figur (se figur 1 nedan). Vi kan se med hjälp av figuren se hur olika faktorer 

integrerar och påverkar varandra. Med figuren kan vi se att det finns samband mellan 

kvinnors och mäns yrkesval och vad som gäller lön och hemarbete. Det vi menar är att de 
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yrkesval man gör kan påverka lönen som i sin tur kan påverka tiden nerlagd på 

hushållsarbete. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Samband mellan yrkesval, lön och tidsinsatser i hemarbete 

 

Eftersom kvinnor förut har sysslat med hemarbete på heltid och var hemmafruar, fortsätter de 

att kombinera förvärvsarbete och att ha ansvaret för familjen och hushållet. Vi kan säga att 

det finns ett samband mellan det faktum att kvinnor lägger ner mer tid på hemarbete än män, 

därmed kan vi också se hur kvinnor har lägre lön och som följd av detta kan bli ekonomiskt 

beroende av mannen. 

     Vi delar också Jónasdóttirs teori om att vissa kvinnor ”utsugs” av sina män. Första 

informanten har sagt att många kvinnor arbetar deltid för att hinna med barn och hemarbete. 

Därigenom satsar de en större del av sin arbetskraft på oavlönat hemarbetet och går miste om 

arbetsförtjänst och pensionspoäng. I båda intervjuerna påtalar informanterna att de allra flesta 

kvinnor väljer att jobba inom omsorg och offentlig sektor och därigenom är mer beroende av 

den offentliga sektor än vad männen är, vilket styrks av Gilliam & Nilsson (Jónasdóttir, 

2003:192). 
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Jónasdóttirs teori om kärlekskraft lyser igenom i informanternas svar, dvs att männen 

exploaterar kvinnornas arbetskraft och känsla för omsorg. Män stärker sig själv och sin 

position i samhället. Mannen är ofta den som dominerar i parförhållandet. Det som 

Jónasdóttir kallar ”kärlek” mellan man och kvinna blir till kvinnornas nackdel. 

     Våra informanter tog upp att det vanligaste är att kvinnan väljer att stanna hemma med 

barnen. Den som har lägre lön stannar hemma från arbetet med barnen, valet utgår alltså från 

de resurser man har, i det här fallet handlar det om ekonomiska resurser. Om mannen stannar 

hemma med barnen förlorar många familjer på det ekonomiskt, och som par resonerar man 

således utifrån resursförhandlingsmodellen. Det är troligt att kvinnan är den som stannar 

hemma när fler barn föds. Alternativet att kvinnan stannar hemma är det mest lönsamma för 

familjen. Familjen får en bättre ekonomisk situation om kvinnan stannar hemma med barnen 

och mannen som har högre lön fortsätter att arbeta heltid. Detta går även det i enlighet med 

resursförhandlingsmodellen. 

     Vi vet att det hänt mycket de senaste decennierna, kvinnor har börjat utbilda sig i allt 

högre utsträckning, går ut på arbetsmarknaden och skaffar sig arbete. Men vi vet också att 

många kvinnor väljer att jobba inom omsorg eller offentlig sektor. 

     Ser man till Homans teori kan man tänka som så att om målet i äktenskapet är att ha det 

lugnt och harmoniskt kan en av parterna välja att ta ansvar för arbetsuppgifter som borde vara 

delade för att behålla en bra relation inom familjen. Har man städat bra hemma och får 

uppskattning för det är sannolikheten stor att man gör det igen. Det handlar också om ett 

stimulis, om det man gör är stimulerande och mannen/familjen kanske känner en trygghet av 

att veta att kvinnan/mamman ordnar allt för dem och kvinnan/mamman finner det 

stimulerande att finnas där för sina närstående, att de behöver henne. 
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Enkäternas resultat 

Antalet deltagare i undersökningen är totalt 68 stycken. Bortfallet är 13 stycken 

externbortfall, då dessa 13 inte är par och därför inte har tagits med i vår undersökning. Av 

deltagarna är 21 stycken män, dessa utgör 38,2 procent, 34 stycken är kvinnor och de utgör 

61,8 procent. 

 

Tabell 1: Utbildning och kön 

Utbildning Man Kvinna 

Grundskola 1 st=4,8% 2 st=5,9% 

Gymnasium 8 st=38,1% 12 st=35,3% 

Högskola/Universitet 12 st=57,1% 20 st=58,8% 

Totalt 21 st=100% 34 st=100% 

 

Här ser vi att 57,1 procent av männen och 58,8 procent av kvinnorna har en utbildning 

motsvarande högskola/universitet. 38,1 procent av männen och 35,3 procent av kvinnorna har 

en gymnasial utbildning. Endast 4,8 procent av männen och 5,9 procent av kvinnorna har en 

grundskoleutbildning (Tabell 1). 

     De könsmönster som män och kvinnor har grundläggs redan i tidig ålder bl a av 

historiska, kulturella och traditionella sammanhang, undermedvetet vet män och kvinnor 

vilket arbete som förväntas inom parrelation och familjen. Arbetsmarknaden är könsuppdelad, 

precis som våra respondenter också sagt, men i vårt fall enligt vår enkätundersökning har 

kvinnor som har högskola/universitetsutbildning nästan lika mycket lön som männen med 

samma utbildningsnivå har, skillnaden är inte så stor. Men i stort sett så värderas kvinnornas 

arbete lägre än männens arbete vad som gäller lön och status. Kvinnor och män har 

arbetsdelning efter kön och obetalt hemarbete. 

     Yrkessegregering efter kön gör att kvinnor i kvinnodominerande yrken kan ge lägre lön, 

lägre yrkesstatus och erbjuder mindre karriärmöjligheter än för männen. Kvinnor har det 

största ansvaret inom hushållet och de obetalda hemsysslorna. Kvinnan föder barn och det 

anses mer naturligt att kvinnan stannar hemma med barnet och utför mer hushållssysslor. 
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Tabell 2: Kön och inkomst 

Inkomst  
  

  

0-10000 11000-20000 21000-30000 31000-40000 41000+  

Antal 1 5 12 2 1 21 Man 

  Procent 14,3% 71,4% 36,4% 28,6% 100,0% 38,2% 

Antal 6 2 21 5 0 34 

Kön 

  

  

  

Kvinna 

  Procent 85,7% 28,6% 63,6% 71,4% ,0% 61,8% 

Antal 7 7 33 7 1 55 Total 

  Procent 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Här ser vi att de flesta, såväl män som kvinnor, befinner sig i inkomstgruppen 21 000-30 000. 

36,4 procent av männen och 63,6 procent av kvinnorna (Tabell 2). 

     Detta vill vi belysa för att det visar på att kvinnors och mäns löneskillnader i vår 

undersökning inte är så pass stor, de flesta befinner sig iallafall inom samma inkomstgrupp. 

     Vi jämförde alltså mannens och kvinnans inkomster utifrån de inkomstgrupper vi har och 

upptäckte att mannens inkomst skiljer sig inte mycket från kvinnans inkomst. Bland våra 

respondenter är skillnaden i inkomst alltså inte särskilt stor, men ändå är kvinnan den som gör 

mest i hushållet. 

     Alltså kan vi utifrån de resultat vi fått i vår enkätundersökning inte dra samma koppling 

som andra forskare gjort mellan hushållsarbetets fördelning och vilken inkomst man har. Här 

kan vi istället tänka oss att det har med det feministiska synsättet att göra, att det är kvinnans 

underordnade roll gentemot mannen som gör att det ändå är hon som utför mest sysslor i 

hemmet. 

 

Tabell 3: Gemensam ekonomi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 23 33,8 41,8 41,8 
Nej 32 47,1 58,2 100,0 

Valid 

  

  Total 55 80,9 100,0   

Missing System 13 19,1     

Total 68 100,0     

 

Denna tabell visar att 41,8 procent av deltagarna har gemensam ekonomi (gemensam i den 

bemärkelse att de har ett gemensamt lönekonto dit bådas löner går) och 58,2 procent har det 

inte (Tabell 3). 

     Forskarna Halleröd och Grönlund (Grönlund & Halleröd 2008:35) påstår att kvinnan har 

ofta mindre pengar till att använda för egen konsumtion än vad mannen har, att mycket av 

hennes egna pengar går till inköp för familjens räkning. 
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En av våra intervjupersoner talar också om hur männen köper mera värdefulla, dyrare saker 

för eget bruk än vad kvinnor gör. Med gemensam ekonomi behöver inte kvinnan lägga lika 

mycket av sina egna pengar för hela familjens räkning. Utan gemensam ekonomi kan kvinnan 

många gånger inte ha samma tillgång till pengar som mannen har. Ojämn ekonomisk 

fördelning kan bero på att männen har mera och högre avlönat arbete än vad kvinnorna har. 

     Männen kan lägga pengarna på saker för eget bruk medan kvinnan spenderar mer pengar 

för familjens räkning än för sin egen. 

 
Tabell 4: Hushållssysslor 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kvinna 43 63,2 79,6 79,6 
Man 3 4,4 5,6 85,2 

Båda 8 11,8 14,8 100,0 

Valid 

  

  

  Total 54 79,4 100,0   

Missing System 14 20,6     

Total 68 100,0     

 

Kvinnan är den som anses utföra mest hushållssysslor; 79,6 procent har svarat att kvinnan är 

den som gör mest i hemmet. 14,8 procent har svarat att båda gör lika mycket och 5,6 procent 

har svarat att mannen är den som gör mest (Tabell 4). 

 

Tabell 5: Barnledig 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Kvinna 35 51,5 89,7 89,7 
Man 3 4,4 7,7 97,4 

Båda 1 1,5 2,6 100,0 

Valid 

  

  

  Total 39 57,4 100,0   

Missing System 29 42,6     

Total 68 100,0     

 

89,7 procent har svarat att kvinnan är den som stannar hemma mest med barnen. Av de 

resterande svaren har 7,7 procent svarat att mannen är den som stannat hemma mest och 2,6 

procent har stannat hemma lika mycket båda två. Bortfallet här är 29 stycken, då dessa inte 

har barn och därför inte varit barnledig (Tabell 5). 

     I vår undersökning framkommer tydligt mönstret att kvinnor lägger mest tid på 

hushållsarbete; 79,6 procent har svarat att kvinnan lägger ner mest tid på hushållsarbete och 

89,7 procent av kvinnorna stannade hemma mest med barnen, detta med barnledigheten som 
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en jämförelse, att i båda fallen är det kvinnan som ägnar mest tid i hemmet åt såväl 

hushållssysslor som barnaskötande. 

     Detta kan enligt oss höra samman med Homans teori i den bemärkelse att kvinnan 

stimuleras av att ”vara kvinna”. Att finnas där för familjen i hushållet som en hjälp och 

genom att utföra ”sina” sysslor känner hon sig stimulerad. Det hela ligger alltså rotat i våra 

könsroller. 

 

Tabell 6: Männens inkomster ställt emot vem som utför mest hushållssysslor 

Inkomst Kvinnan Mannen Båda 

0-10000 1 st=5,9% 0 0 

11000-20000 2 st=11,8% 0 3 st=75% 

21000-30000 11 st=64,7% 0 1 st=25% 

31000-40000 2 st=11,8% 0 0 

41000+ 1=5,9% 0 0 

Totalt 17 st=100% 0 4 st=100% 

 

Ingen man har svarat att han själv är den som gör mest i hushållet. Och det ser ut som att 

oavsett vilken inkomst man har, så är kvinnan den som ägnar mest tid åt hushållssysslor 

(Tabell 6).  

     Här ser vi att de största grupperna av männen och kvinnorna som har barn tjänar 21 000-

30 000 kr och det är oftast kvinnan som stannar hemma med barnen. Här har vi alltså ett 

liknande mönster som i tidigare tabell med kön, inkomst och vem som utför mest 

hushållssysslor. I båda fallen är det kvinnan som utför mest vad gäller hushåll och barn. 

 

Tabell 7: Kvinnornas inkomster ställt emot vem som utför mest 

hushållssysslor 

Inkomst Kvinnan Mannen Båda 

0-10000 3 st=11,5% 1 st=33,3% 2 st=50% 

11000-20000 1 st=3,8% 0 1 st=25% 

21000-30000 19 st=73,1% 1 st=33,3% 0 

31000-40000 3 st=11,5% 1 st=33,3% 1 st=25% 

41000+ 0 0 0 

Totalt 26 st=100% 3 st=100% 4 st=100% 

 

Sammanfattningsvis av Tabell 6 och 7 ser vi att de flesta män och kvinnor ligger mellan 

21000-30000 kr och i båda fallen har såväl kvinnan som mannen svarat att kvinnan är den 

som ägnar mest tid åt hushållssysslor. 

     Detta kan då inte stämma överens med resursförhandlingsmodellen eftersom det enligt 

denna teori handlar om att kvinnan skulle ägna mest tid åt hushållet och ägna mindre tid åt 
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arbete eftersom hon tjänar mindre än mannen. Istället måste det handla om något annat. 

Kärlekskraftsteorin verkar mer tillämpbar och det faktum att kvinnan ägnar mer tid i hushållet 

skulle i så fall bero på att kvinnor har mindre makt än män, att de har en underordnad roll i 

relationen mellan man och kvinna. Den ekonomiska underordning kvinnor befinner sig i 

kvarstår så länge kvinnan fortfarande är den som utför det mesta av det obetalda arbetet i 

hemmet. 

Diskussion 

Med en familj kommer arbete och pengar. Det handlar om utbildning, yrke och rörlighet. 

Bristen på jämställdhet finns fortfarande trots att kvinnor och män i dagens läge har nästan 

samma utbildning. 

     Under den senaste tiden har det skett stora förändringar vad gäller kvinnas chanser till 

utbildning och rättigheter. Dagens kvinnor utbildar sig och förväntar sig större jämställdhet 

både hemma och på jobbet, inom familjen och vad gäller hushållssysslorna. 

     Det finns många skäl till varför människor gifter sig eller flyttar ihop. Det kan handla om 

kärlek, tradition, trygghet, normer, tillit, men också om en ekonomisk trygghet. Är man två 

om det innebär det att man kan dela på vissa gemensamma kostnader. 

     Vi menar inte att varenda kvinna föredrar att vara ekonomiskt beroende och ta hand om 

hushållet eller att varenda man vill arbeta. Utan det kan handla om att enskilda individer vill 

nå flera mål på samma gång, att både satsa på familjeliv och arbetsliv. 

     Man kan också tänka sig att dessa roller krockar. Att många kvinnor kanske vill att 

mannen ska ta ansvar för hem och barn, men att han också ska kunna försörja familjen. Inom 

hemmets fyra väggar vill kvinnan ha någon att dela vardagen med, men sett inför ”alla andra” 

ska han vara en ”riktig” man som kan bidra med pengar till familjen. 

     Något vi upptäckt under arbetets gång är att det finns en stereotyp bild av hur ett hem ska 

skötas som fortfarande verkar leva kvar i hög utsträckning. För vad är egentligen 

jämställdhet? Är det att dela lika på arbetet? I så fall måste vi komma ifrån våra könsroller. 

Beck talar om hur vi i och med moderniseringen skulle ha blivit fri från våra könsroller. Men 

vi ser något annat än det efter att ha genomfört vår studie, vi ser könsrollerna leva kvar än 

idag. Becks tankar om olika könsroller inom familjen och att dagens globalisering innebär att 

könsrollerna kommer eventuellt att suddas ut i framtiden tror vi i vårt fall kommer att ta en 

mycket lång tid och vi ser som sagt något annat än det, vi ser  könsrollerna leva kvar än idag. 

     En bakomliggande faktor som har kommit fram till varför kvinnor kan vara ekonomisk 

beroende av mannen ligger i uppfostran av flickor och pojkar. Tyvärr lever könsrollerna 
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vidare genom den uppfostran som föräldrar står för i allt för många familjer. I 

enkätundersökningen framkom att kvinnor i högre grad än männen stannar hemma med 

barnen. Med automatik överför kvinnorna sitt arbete inom hushållet till främst döttrarna. På 

detta sätt cementeras könsrollerna. 

     Vi kan också hålla med Gemzöe om att kvinnors lägre löner kan bidra till att upprätthålla 

kvinnors ekonomiska beroende av mannen. Könens olika roller kan bero på samhällets behov 

och funktioner som individen fått genom uppfostran. Valet att stanna hemma med barn och 

utföra mer hushållsarbete, kan också bero på politiska strukturer som ligger till grund för det 

sociala beteendet inom parrelationen, även ömsesidiga överenskommelser och sociala normer 

kan styra kvinnans ekonomiska beroende. 

     Wikander visar i sin historiska tillbakablick på att genusarbetsdelningen förändrades till 

männens fördel i och med industrialiseringen. I en av våra kvalitativa intervjuer framkommer 

att det fortfarande är av stor vikt att det finns kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors 

rätt och jämställdhet i vårt svenska samhälle. 

     Det vi också kan tänka oss utifrån vår bakgrund och med de resultat vi har fått, är att 

kvinnan var betydligt mer ekonomiskt beroende av mannen tidigare i historien, då man bara 

hade en inkomst, mannens, att förlita sig till. 

     Halleröds forskning som visar att uppdelningen av hushållsarbete är mer jämställt då 

mannen och kvinnan har ungefär lika stora inkomster stämmer inte med våra studier. I vår 

studie visade det sig att kvinnorna oberoende av inkomst utför större del än mannen av 

hushållsarbete. 

     Yrkesvalet är ytterst viktigt för flickor/kvinnor. Det är många faktorer som påverkar en 

ung människas yrkesval. Föräldrar, kamrater, samhälliga trender, den unges drömmar med 

mera. Den samhälleliga synen på manligt och kvinnligt kan ha stor betydelse. Det kan ofta 

leda till att kvinnor väljer typiskt lågavlönade kvinnoyrken. Typiska kvinnoyrken är av 

tradition också ofta deltidsarbete. Deltidsarbete innebär en lägre lön och lägre pensionspoäng. 

Detta ger lägre lön i nutid och en sämre ekonomi på äldre dagar. Det är en typisk kvinnofälla. 

Som är följd av detta kan kvinnor bli ekonomisk beroende av mannen när hon går i pension 

eller blir äldre. 
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Slutsats 

Vår undersökning styrker tidigare forskning vad beträffar kvinnans beroende av mannen 

ekonomiskt och socialt. Vi har gjort vår forskning under slutet av år 2008 och funnit att 

kvinnor inte förändrat sin sociala situation i parrelationer särskilt mycket i förhållande till 

tidigare undersökningar. Kvinnor måste bli bättre på att utforma villkoren för sina personliga 

och offentliga liv. 

     Vår studie visar att den större delen av kvinnorna tar på sig huvudansvaret för hushåll och 

familj. Det verkar som om uppfostran och tradition gör att kvinnor bli de som drar det tyngsta 

oket i familjen oberoende av om hon har högre eller lägre inkomst än mannen. Den forskning 

vi har genomfört visar också hur djup denna problematik faktiskt är, att den finns 

genomgående i samhällets uppbyggnad. Problematiken finns inom hemmet och hushållets 

ramar, inom familjen, på arbetsplatser och den styr våra könsroller.  

     Vi människor vill ju vara oberoende och klara oss själva. Således vill man som kvinna 

även vara ekonomiskt oberoende av sin man. Och med gemensam ekonomi kan man 

undslippa att känna detta beroende man kanske annars känner. Men vissa kvinnor kanske 

väljer att inte ta del av mannens resurser. Detta för att inte hamna i underläge, att vara 

beroende av någon annan. Således finner de sig även i en fördelning som inte är jämlik. 

Kvinnor tycks sträva efter ett oberoende som män tar för givet finns där för dem och alltid har 

funnits där för dem. 

     Vår undersökning visar att könsrollerna finns kvar trots att män och kvinnor är mer 

ekonomiskt jämställda även yrkesmässigt och när det gäller utbildning har jämställdheten 

ökat, men när det gäller hushållsarbetets fördelning lever könsrollerna kvar. Kvinnan är 

fortfarande till viss del ekonomiskt beroende av mannen. Det ligger i könsrollerna att mannen 

är huvudförsörjare i parrelationen och att kvinnan har en lite underordnad roll. Kvinnan vill 

ha ”en riktig karl”. 

     Många män strävar efter att få behålla makt och status genom att försöka få inflytelserika 

poster. De väljer att arbeta inom yrkesområden som har högre status i jämförelse med de 

flesta ”kvinnoyrkesområden”. Generellt sett är mannens arbete högre avlönat än kvinnans 

arbete. Det är en av orsakerna till fenomenet att kvinnan är ekonomisk beroende av mannen 

inom parrelationen. 

     Kvinnan skulle inte behöva vara ekonomiskt beroende av mannen om inte den stereotypa 

uppfattning som finns skulle råda, för det är just pga denna uppfattning som vi anser att 
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kvinnan hamnar i detta underläge gentemot mannen. Ett underläge som yttrar sig i att kvinnan 

”tvingas” dra det tyngsta lasset, att ha två ”skift”, ett på jobbet och ett i hushållet. 

     Avslutningsvis vill vi klargöra att kvinnan befinner sig i ett underläge gentemot mannen, 

om inte alltid ekonomiskt så i alla fall könsrollsmässigt. Mycket på grund av könsrollernas 

mönster tycks hushållsarbetet fördelas såsom det gör, mannen är försörjaren och kvinnan är 

ansvarig för hushållet, hon är den som gör mest i hushållet, oavsett inkomst. Och just att 

kvinnorna gör mest hushållsarbete oberoende av vilken inkomst kvinnorna har är en 

intressant och viktig del i våra forskningsresultat, då annan forskning och andra forskare 

säger att kvinnan är den som tjänar mindre och menar då att denna inkomstskillnad påverkar 

hushållssysslornas fördelning. Våra enkätresultat visar något annat, och utifrån dessa kan vi 

dra slutsatsen att det hela har mer med könsroller och de förväntningar som kommer med dem 

att göra än vilken inkomst man har. 

Förslag till vidare forskning  

För att få mera förståelse om kvinnors ekonomiska position i parrelationer har vi förslag till 

vidare forskning. Man skulle utvidga målgruppen med att studera där en eller båda parter är 

arbetslösa, och vid kvantitativ forskning skulle man specificera och fördjupa enkätfrågorna 

med flera frågor för att få en tydligare bild om kvinnans ekonomiska situation: Vem som 

betalar hyra/hem, mat, försäkringar, inredning, kläder. Om paret har bil, vem som sköter den 

och betalar kostnaden för den.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Intervju I 

 
• Utvecklingen i Sverige. Om det fortfarande finns kvinnor som är ekonomiskt 
beroende av män.  

 
• På vilket sätt tjänar kvinnor mindre än män, vad beror det på. 

 
• Hur arbetar man inom partier för att kvinnor ska vara ekonomisk oberoende av män. 

 
• Tycker du att det finns samband mellan hushållsarbete hemma och löner. Den som 
tjänar mest gör mindre hushållssysslor eller vad tycker du? 
 
• Vad tror Du? hur tänker nu unga flickor på yrke och inkomsten? 
 
• Hur tycker du att hur samhället fostrar flickor, pojkar lika eller på olika sätt?  
 
• Hur tror Du att samhället kommer att utvecklas angående när gäller jämställdhet, 
ekonomiska frågor, allmän jämställdhet. 
 
• Om du tänker dig kvinnans ekonomiska situation idag och jämför den med tidigare? 
 
• Är det något du tycker politiken borde göra för att få kvinnan mer ekonomiskt 
oberoende? 
 
• Det faktum att kvinnan har större möjlighet till utbildning idag, hur tror du det 
påverkar? 
 
• Vem/vad tror du det är som styr bestämmelserna utav ett hushålls 
kostnader/inkomster? 
 
• Vem utför mest hushållssysslor och varför? 
 
• Är gemensam ekonomi en lösning?



 

 - 40 - 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Intervju II 

 
• Utvecklingen i Sverige. Om det fortfarande finns kvinnor som är ekonomiskt 
beroende av män.  

 
• På vilket sätt tjänar kvinnor mindre än män, vad beror det på. 

 
• Hur arbetar man inom Länsstyrelsen för att kvinnor ska vara ekonomisk oberoende av 
män. 

 
• Tycker du att det finns samband mellan hushållsarbete hemma och löner. Den som 
tjänar mest gör mindre hushållssysslor eller vad tycker du? 
 
• Vad som gäller hushållen, vem som har ansvaret för hushålls avgifter och kostnader.  

 
• Om man inte har gemensamt konto, vem  lägger mest pengar till maten, kläder, 
transport?. 

 
• Hur tycker du att hur samhället fostrar flickor, pojkar lika eller på olika sätt.  

 

• Hur tror Du att samhället kommer att utvecklas angående när gäller jämställdhet, 

ekonomiska frågor, allmän jämställdhet. 

• Varför tror du kvinnans ekonomiska beroende ser ut såsom det gör och vad får det för 

konsekvenser? 

• Det faktum att kvinnan har större möjligheter till utbildning idag, hur tror du det 

påverkar?  

• Vem/vad tror du det är som styr bestämmelserna av ett hushålls kostnader/inkomster?
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Enkäten 
 
Vi är två stycken studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall som läser Sociologi C och 

skriver nu vår C-uppsats om kvinnans ekonomiska beroende av mannen. 

Som underlag för vår uppsats önskar vi svar på dessa frågor. Du som svarar är helt 

anonym. 

Kryssa i ditt svar på den tomma linjen. 

Man: __  Kvinna: __ 

Ålder: 

18-28__           29-39__ 40-50__    51-61__          62+ __ 

Civilstånd: 

Singel: __        Sambo: __ Gift:__       Annat: __ 

Utbildning: 

Grundskola: __   Gymnasium: __   Högskola/Universitet: __ 

Sysselsättning:  

Studerande: __ Arbetar: __          Arbetslös: __  Annat: __ 

Inkomst: 

0-10 000 kr: __ 11 000-20 000 kr: __      21 000-30 000 kr: __  

31 000-40 000 kr: __  41 000 kr + __ 

Vem lägger sammantaget ner mest tid på hushållssysslor (såsom städning, diskning, 

tvättning, matlagning och liknande) i ditt hushåll? 

Kvinnan: __ Mannen: __ 

Om du är sambo eller gift, har ni gemensam ekonomi (gemensam på så vis att ni har 

ett gemensamt lönekonto som båda har tillgång till)? 

Ja: __ Nej: __ 

Har du barn? 

Ja: __ Nej: __ 

Om ja, vem är/har varit hemma från arbetet mest med barnen? 

Kvinnan: __ Mannen: __ 

 

Tack för ditt deltagande! 

Hälsningar Irina & Linnea 

 


