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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnor trodde att 

hemarbete och barnskötsel skulle fördelas mellan dem och partnern efter det att ett 

barn fötts. Studien ämnade även undersöka hur arbetsfördelningen kom att se ut efter 

barnets första levnadsår. Vidare var syftet att undersöka huruvida det fanns 

demografiska skillnader i hur förväntningarna inför kommande hemarbete och 

barnskötsel såg ut samt hur det hade fördelats. 

Metod: Studien har en kvantitativ ansats med prospektiv longitudinell design. 

Deltagarna rekryterades vid tre sjukhus i Västernorrland. Populationen bestod av 763 

kvinnor som svarade på totalt fyra frågeformulär. För statistiska analyser har 

Friedman’s test och chi-två test använts. 

Resultat: Majoriteten av kvinnorna trodde i mitten av graviditeten att merparten av 

sysslorna skulle delas lika. Ett år efter att barnet fötts såg inte fördelningen ut som 

förväntat. Arbetsfördelningen var mer ojämlik än kvinnorna hade trott, fler kvinnor 

fick utföra större del av sysslorna än uppskattat. Skillnaden över tid var statistiskt 

signifikant, p<0,05. Skillnader mellan demografiska grupper fanns både när det gällde 

förväntningar och infriandet av förväntningarna. Ålder, utbildningsnivå, paritet och 

födelseland var de variabler som undersöktes.  

Slutsats: Studien ger viktig kunskap om hur kvinnor tror att fördelningen av 

hemarbetet och barnskötseln ska se ut efter barnets ankomst. Det ger information om 

att föreställningarna de har angående detta under graviditeten inte infrias. 

Informationen kan användas av barnmorskor som tar hand om den gravida kvinnan 

och hennes partner under graviditeten.  
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Abstract  

Aim: The aim of this study was to examine women’s expectations about the division 

of household labor and child-care tasks between them and their partner after the birth 

of a child. The study also examined how the labor was divided one year after the baby 

was born. The aim was also to investigate if there were differences between 

demographic groups in expectations about the division of labor and how the division 

ended up.  

Method: This study has a quantitative approach with longitudinal design. The 

participants were recruited at three hospitals in Västernorrland, Sweden. The 

population consisted of 763 women who answered four questionnaires each. The 

statistic analyzes were preformed with Friedman’s test and X2 test.  

Result: The majority of the women expected, in the middle of the pregnancy, that 

most of the labor would be equally divided. Their expectations were non-fulfilled. 

The division of labor was not as equal as the women predicted. A higher number of 

women performed a larger amount of chores than expected. The difference was 

statistically significant, p<0,05. There were differences between demographic groups 

regarding expectations and the fulfillment of these. Age, number of children, 

education and land of birth were the variables investigated.  

Conclusion: This study presents important knowledge about how women predicted 

the division of household labor and child-care tasks after the birth of a child. Their 

expectations about these were not fulfilled. The information can be used by midwives 

in their care for the pregnant woman and her partner.   
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 1 

Bakgrund 

Övergången till föräldraskap 

Att bli förälder innebär en stor omställning i livet. Övergången till ett föräldraskap 

betyder förändringar i vardagen och innebär nya premisser för förhållandet mellan de 

olika parterna i familjen. Att vårda ett nyfött barn fordrar mycket av föräldrarna och 

är tidskrävande. Föräldrar har i studier beskrivit föräldraskapet i termer av ett 

heltidsjobb. Detta innebär nya utmaningar hos de nyblivna föräldrarna både i 

förhållandet, i sociala relationer och för många även ekonomiskt (Möller, Hwang & 

Wickberg, 2008).  

 

Tidigare studier har visat att födelsen av ett nytt barn i en familj påverkar synen på 

parförhållandet. Flertalet känner sig mindre nöjda med sitt förhållande efter att de 

blivit föräldrar. När ett nyfött barn introduceras i familjen minskar tiden drastiskt för 

paret att umgås ensamma med varandra. Detta, i kombination med övriga 

omställningar, ekonomiskt och socialt, tros vara orsaken till att tillfredsställelsen med 

parförhållanden minskar under de första åren som småbarnsförälder (Cowan & 

Cowan, 2000; Delmore-Ko, Pancer, Hunsberger & Pratt, 2000; Kohn et.al, 2012; 

Mortensen, Torsheim, Melkevik & Thuen, 2012). Den minskade tillfredsställelsen 

över förhållandet beror således på en mängd faktorer. De förhållanden som varat en 

längre tid klarar övergången till föräldraskap bättre, likaså par som är gifta. En studie 

visar att förstföderskor upplever sig mindre nöjda med förhållandet än omföderskor 

(Mortensen et al., 2012). En annan studie säger tvärtom – att kvinnor med fler barn är 

mer missnöjda över sitt förhållande än kvinnor med ett barn (Twenge, Campbell & 

Foster, 2003).  

 

En faktor som har visat sig spela en stor roll i hur nöjd man är med sitt förhållande är 

uppdelningen av hushållsarbetet. Hushållsarbete och hemarbete är termer som 

används omväxlande i denna studie och innefattar vardagliga sysslor som laga mat, 

städa, tvätta och handla.   

 

Hur hemarbetet fördelas och upplevs påverkar starkt hur nöjda förstföderskor är med 

sitt förhållande (Möller et al., 2008). I Möllers et al (2008) studie påvisas det att även 

om mäns och kvinnors upplevelser av hushållsarbetet samt fördelningen av detta var 
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liknande så påverkades kvinnor mer än män i termer av hur nöjda de var med sitt 

förhållande. De kvinnor som upplever att fördelningen av hushållsarbetet är orättvis är 

också mer missnöjda med sitt förhållande (Dew & Wilcox, 2011). De kvinnorna hade 

även en tendens att känna sig mer stressade under första tiden med det nya barnet 

(Goldberg & Perry-Jenkins, 2004). Upplevelsen av själva föräldraskapet påverkas 

även det av ovan nämnda faktorer. Den ökade arbetsbelastningen, som kommer med 

ett spädbarn, påverkar hur nöjda föräldrar är med sitt föräldraskap i negativ riktning 

(Lachance-Grzela & Bouchard, 2009). 

 

Uppdelning av hemarbete 

Det finns idag många studier som visar att kvinnor generellt utför större del av det 

obetalda hemarbetet än män (Batalova & Cohen, 2002; Baxter, Hewitt & Haynes 

2008; Bianchi, Milkie, Sayer & Robinson, 2000; Katz-Wise, Priess & Hyde, 2010; 

Kluwer, Heesink & Van de Vliert, 1996). Hur stora skillnaderna är i fördelningen 

mellan könen skiljer sig dock mycket åt, både mellan länder samt inom respektive 

land. I Västeuropeiska länder, samt i USA delas hushållsarbetet mer lika än i Japan 

och Östeuropa (Batalova & Cohen, 2002). Författarna till gällande studie tolkar detta 

som ett resultat av kvinnors frigörelse och ett mer jämlikt samhälle i stort som ses i de 

länder där hemarbetet delas mer lika.  

 

Attityder och inställningar till hur hemarbetet bör fördelas skiljer sig också åt mellan 

män och kvinnor, samt mellan förstföderskor och omföderskor. Kvinnor är mer 

positiva till en jämlik fördelning av hushållsarbete än män, förstföderskor har en mer 

jämställd attityd än omföderskor (Katz-Wise et al., 2010). 

Sverige är ett av de länder som är mest jämställt avseende hemarbete, dock utförs 

större delen av det obetalda hushållsarbetet av kvinnor även här (Batalova & Cohen, 

2002; Davis, Greenstein & Gerteisen Marks, 2007). I takt med att samhället förändras 

börjar dock skillnaderna mellan mäns och kvinnors fördelning av hemarbete att 

jämnas ut (Bianchi et al., 2000; Rogers & Amato, 2000). År 1965 lade kvinnor i 

genomsnitt ner 30 timmar i veckan på hushållsarbete, till skillnad mot männens 

knappa fem timmar i veckan. År 1995 hade siffrorna ändrats markant och skillnaden 

mellan könen hade utjämnats. I genomsnitt 18 timmars hemarbete utfördes av 

kvinnorna och av männen 10 timmars hemarbete. Det totala antalet timmar som läggs 

ned på hushållsarbete har dessutom minskat under åren (Bianchi et al., 2000). Detta 
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får ytterligare stöd av en stor studie från år 2007. I den deltog 17 636 deltagare från 28 

olika nationer och studien hade fokus på hemarbete. I studien framkom att männen 

utförde i snitt 9,41 timmar hushållsarbete per vecka och kvinnor 21,13 timmar per 

vecka (Davis et al., 2007).  

 

Alla studier är således överens om att i heterosexuella förhållanden är det generellt så 

att kvinnan utför större del av hemarbetet än mannen. Skillnaderna har dock blivit 

mindre och mindre under årens lopp i takt med att samhället i stort har gått mot ett 

mer jämställt sådant. De studier som har undersökt vad som händer över tid, efter att 

ett barn har fötts, visar dock att det sker en förändring av fördelningen i och med 

detta. Vid övergången till föräldraskap sker en förskjutning av uppdelningen av 

hushållsarbete. En förskjutning som innebär att kvinnorna tar ett större ansvar i 

hemmet än männen. Efter att första barnet fötts ökar antalet timmar kvinnor lägger 

ned på hushållsarbete markant, medan männens insats i hemmet förblir oförändrad.  

Ojämlikheten i ett förhållande ökar således med tillkomsten av ett barn. (Baxter et al., 

2008; Gjerdingen & Center, 2005; Grote, Clark & Moore, 2004). Gjerdingen och 

Center (2005) visar dock en ökning av mannens insats i hushållsarbetet. Efter att 

barnet fötts utökas arbetsbelastningen för båda parter, kvinnornas arbete steg med 

64% och männens med 37%.  Huvuddelen av denna ökning stod själva barnskötseln 

för. I genomsnitt utför kvinnor barnskötsel 49 tim/vecka och männen 26 tim/vecka. 

Då hushållssysslor som städa, tvätta, laga mat med mera är aktiviteter blivande 

föräldrar är vana vid och, i många fall, har utarbetade rutiner för, är omhändertagandet 

av barnet något helt nytt (Gjerdingen & Center, 2005). Barnskötsel har i denna studie 

omfattat mata, bada, klä på, leka/umgås och byta blöja. 

 

I de familjer som får sitt första barn ses efter 12 månader en tendens till att 

uppdelningen av hemarbetet återgår till den mer jämlika fördelning som rådde innan 

barnet kom. Vid tillkomsten av ytterligare ett barn i familjen är skillnaden före och 

efter födelsen inte lika stor som hos de familjer som får sitt första barn. Studier 

visar att tillkomsten av fler barn befäster de traditionella könsrollerna ytterligare. 

Samma ”återhämtning” syns inte i familjer som får fler barn (Boye, 2008; Katz-Wise 

et al., 2010). 
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Arbetsfördelningen är ojämlikt fördelad mellan könen, men det finns studier som 

understryker att paren är nöjda med rådande struktur, att millimeterrättvisa inte alltid 

är önskvärt (Lawrence, Nylen & Cobb, 2007) .  

 

Vilka delar lika? 

Det finns vissa genensamma faktorer i de förhållanden som tenderar att fördela 

hemarbetet mer jämlikt. Att bo tillsammans en tid innan barnet föds är en faktor som 

bidrar till en mer rättvis uppdelning av hemarbete (Batalova & Cohen, 2002; Davis et 

al., 2007). En rättvisare fördelning mellan könen ses även hos yngre par, hos par med 

högre utbildning och i de förhållanden där kvinnan jobbar mer och/eller tjänar mer än 

mannen (Batalova & Cohen, 2002; Katz-Wise et al., 2010). Uppdelningen skiljer sig 

även åt mellan de par som är gifta och de som är samboende. Gifta män utför mindre 

del av hushållsarbetet än samboende män, således utför gifta kvinnor större del av 

hushållsarbetet är samboende kvinnor (Davis et al., 2007; Lachance-Grzela & 

Bouchard, 2009).  

 

Möjliga förklaringar till den ojämlika fördelningen 

Uppdelningen av hemarbetet mellan könen kan förklaras av traditionella 

könsrollsmönster, kulturell kontext, möjlighet till föräldrapenning, inkomstskillnader 

mellan könen samt förväntningar från samhället (Davis et al., 2007; Katz-Wise et al., 

2010). Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning från 2010 visar att män i 

Sverige fortsatt tjänar mer än kvinnor. En tredjedel av de sysselsatta kvinnorna arbetar 

deltid medan siffran för männen är 10%. Kvinnors arbetstid påverkas av antalet barn 

och yngsta barnets ålder. Männens arbetstid påverkas inte av detta. Vidare visar även 

statistik att kvinnor fortfarande utför mer av det obetalda hemarbetet än män. Kvinnor 

är hemma och är föräldralediga med barnen i större utsträckning än män, som 

förvärvsarbetar i större utsträckning än kvinnan under småbarnsåren (SCB, 2010). I 

Sverige finns idag en, relativt sett, generös föräldraförsäkring där 480 dagar kan tas ut 

av föräldrarna, 60 dagar av dessa är vikta för en förälder (Försäkringskassan, 2012). I 

dag tar män i Sverige ut 22% av föräldrapenningen (SCB, 2010). Dock ses en trend 

att männen tenderar att dra ner på förvärvsarbetet när de blir pappor (Keizer, Dykstra 

& Poortman, 2010).  
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Hur ser då den totala arbetsbelastningen ut mellan könen? Vid jämförelse mellan det 

totala antalet timmar nedlagda på arbete, både betalt förvärvsarbete och obetalt 

hemarbete, innan och efter födelsen av ett barn ses vissa skillnader. För kvinnornas 

del ökar andelen timmar de lägger ner på barnskötsel och hushållsarbete. För männens 

del ökar andelen timmar de lägger ned på förvärvsarbete. Den totala tiden som läggs 

ner på någon form av arbete ökar för kvinnan och minskar för mannen (Gjerdingen & 

Center, 2005). Först när kvinnan återgick till heltidssysselsättning delades sysslorna 

mer lika (Thomas & Hildingsson, 2009). 

 

Förväntningar under graviditeten 

Redan under graviditeten påbörjas förberedelserna för en ny familjemedlem. 

Förväntningar på hur vardagen kommer att se ut formas. Tidigare studier visar att 

blivande föräldrar tror att hushållssysslor samt barnskötning kommer att delas mer 

lika än vad som faktiskt sker (Biehle & Mickelson, 2012; Khazan, McHale & 

Decourcey, 2008). Det finns således en differens mellan förväntningarna samt hur den 

verkliga vardagen kommer att se ut efter det att barnet har fötts. Denna differens 

skiljer sig dock åt mellan könen. Kvinnor förväntar sig att männen ska göra mer än 

vad de faktiskt gör, samtidigt som männen förväntar sig att kvinnorna ska göra mindre 

än vad de faktiskt gör. Kvinnorna utförde större del av arbetet än de själva trodde 

(72% vs 63%) och männen mindre än vad de trodde (28% vs 24%) (Biehle & 

Mickelson, 2012). Ju större differensen är mellan förväntningar och realitet desto mer 

påverkas förhållandet i negativ riktning. Det kan bli svårare att samarbeta och större 

risk för gräl mellan partnerna (Khazan et al., 2008).   

 

Problemformulering  

Aktuell forskning visar att ojämlik fördelning av hushållsarbete bidrar till att 

kvinnorna är mindre nöjda med sitt förhållande. Även en ökad stress ses hos nyblivna 

mammor i relation till hur mycket obetalt hushållsarbete de utför. Orealistiska 

förväntningar under graviditeten kan ha negativa effekter på förhållandet efter det att 

barnet fötts. Kvinnor utför större delen av hemarbetet och barnskötseln idag, dock 

finns kunskapsluckor gällande eventuella skillnader mellan olika grupper av kvinnor. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor tror att hemarbetet samt 

barnaskötsel kommer att fördelas mellan henne och partnern efter att deras barn har 

fötts. Studien ämnade även undersöka huruvida förväntningarna infriades eller inte. 

Vidare var syftet att se huruvida det finns demografiska skillnader beträffande 

förväntningarna inför kommande hemarbete och barnaskötsel samt hur det fördelades.  

 

Frågeställningar 

 Hur tror kvinnor att hemarbetet samt barnaskötseln kommer att fördelas efter 

det att barnet har fötts? 

 Hur motsvarade deras förväntningar hur det faktiskt kom att bli? 

 Skiljer sig förväntningarna/verkligheten åt mellan kvinnor med olika 

demografiskt ursprung, d.v.s. ålder, paritet, födelseland och utbildningsnivå?  

 

Metod 

Design 

Studien har en kvantitativ ansats med prospektiv longitudinell design. 

 

Population  

Rekryteringen utfördes under år 2007 i Västernorrlands län där blivande mammor 

tillfrågades om att vara med i en prospektiv studie. Inklusionskriterierna var att 

kvinnan talade svenska samt att hon hade en normal graviditet att vänta. Samtliga 

kvinnor som under året genomgick rutinmässig ultraljusundersökning och uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades. Samtliga kvinnor som kom att delta i studien levde 

tillsammans med en man.  

 

Totalt 2512 rutinmässiga ultraljudsunderökningar genomfördes under 2007 vid länets 

tre sjukhus. Av dessa tillfrågades 2347 kvinnor, resterande föll bort på grund av att de 

inte behärskade svenska språket (129 st), att det förekom avvikelser i graviditeten (22 

st) samt flytt från länet (6 st). Bortfallsanalys har genomförts både bland de som 

tackade nej från början samt de som tackade ja men inte kom att delta.  

Av de kvinnor som valde att avstå studien var flera yngre än 25 år eller äldre än 35 år 

(p<0,001/p<0,01). Det var fler omföderskor (p<0,05), ej högutbildade (p<0,001) och 
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oftare utlandsfödda (p<0,05). De kvinnor som tackade ja till att medverka men som 

inte besvarade frågeformulären liknade gruppen ovan. Det var fler omföderskor 

(p<0,05), fler yngre än 25 år (p<0,01) eller äldre än 35 år (p<0,05), ej högskole-

/universitetsutbildade (p<0,001).  

 

Datainsamling  

Deltagarna fick totalt fyra frågeformulär (bilaga 1) att besvara under tiden 

datainsamlingen pågick. Det första frågeformuläret bestod av bakgrundsfrågor som 

belyste kvinnans sociodemografiska bakgrund, såsom födelseland, utbildningsnivå 

samt paritet. Vidare fick deltagarna besvara frågor som behandlade fördelningen av 

hemarbete samt barnaskötsel.  

 

I de två första frågeformulären fick deltagarna frågan om hur de trodde att specifika 

göromål skulle komma att fördelas när barnet var fött. Göromålen de tog ställning till 

var: byta blöjor, mata barnet, bada barnet, klä på barnet, leka med barnet, laga mat, 

matinköp, städa, tvätta.  Deltagarna fick markera det alternativ som stämde bäst med 

ett kryss. Alternativen var: Jag – för det mesta, pappan – för det mesta, båda två. 

I frågeformulär tre och fyra var alternativen desamma, frågeställningen var då: hur var 

arbetsfördelningen mellan dig och din partner den senaste veckan? Frågeformulären 

är baserade på tillgänglig forskning och resultat från fokusgruppsdiskussioner som 

föregick studien. Delar av frågeformulären har tidigare använts i en studie genomförd 

i Sverige under 1999-2000 (Thomas & Hildingsson, 2009). 

 

I resultatet presenteras en tabell (tabell III) över hur förväntningarna infriades. Av 

utrymmesskäl är denna inte helt täckande.  Data presenteras endast över de som fick 

sina förväntningar infriade samt de som förväntade sig båda men det blev hon, samt 

de som förväntade sig båda men det blev han. Dessa ansågs mest relevanta och 

intressanta för resultatet.  

 

Tillvägagångssätt 

Studien startade i vecka 18-19 av graviditeten (i studien benämnt mitten av 

graviditeten) och fortsatte till dess att barnet var ett år gammalt. De blivande 

mammorna tillfrågades vid den rutinmässiga ultraljudsundersökningen som sker 

halvvägs genom graviditeten. Majoriteten av blivande föräldrar väljer att delta i 
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ultraljudsundersökningen. När kvinnan kallades till ultraljudsundersökningen 

medföljde även information om studien (bilaga 2). Barnmorskan som genomförde 

undersökningen frågade om huruvida kvinnan ville delta i studien eller inte. Tackade 

hon ja till medverkan delades det första frågeformuläret ut vid undersökningen och 

hon kunde fylla i det på plats för att sedan lämna in det i en förseglad låda.  

Deltagarna fick sedan frågeformulär hemskickade i graviditetsvecka 32-36 (sen 

graviditet), två månader efter förlossningen samt ett år efter förlossningen.  

Av de tillfrågade tackade totalt 1506 kvinnor (64 % av de möjliga), ja till att 

medverka. Av dessa besvarades det första frågeformuläret av 1212 kvinnor (79,9 %). 

I graviditetsvecka 32-36 besvarades frågeformulär nummer två av 1042 kvinnor (70 

%). Nio kvinnor avböjde medverkan, 10 kvinnor flyttade från länet och fem kvinnor 

kunde inte delta på grund av missfall/intrauterin fosterdöd. Av de som besvarade 

andra frågeformuläret var det 29 kvinnor som inte besvarat det första frågeformuläret. 

Bakgrundsdata för dessa deltagare hämtades ur journaler.  

 

När tredje frågeformuläret skickades ut beslutades det att de som inte besvarat de två 

första formulären skulle räknas som bortfall. Under studiens gång flyttade ytterligare 

10 kvinnor från länet, en kvinna avböjde fortsatt medverkan och fem deltagare föll 

bort på grund av sent missfall/intrauterin fosterdöd. Då återstod 1042 deltagare. Av 

dessa besvarades det tredje frågeformuläret av 936 kvinnor (90 %). Det fjärde 

frågeformuläret skickades bara till de som besvarat de tre första och besvarades av 

763 deltagare (86,1 %). Av de 1506 kvinnor som tackade ja vid studiens start kom 

763 deltagare, de som svarat på samtliga fyra formulär, att inkluderas i föreliggande 

studie.  

 

Dataanalys 

Insamlade data har analyserats med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), version 20. Deskriptiv statistik har tagits fram för att 

beskriva deltagarna i studien. För att undersöka förändringarna över tid har Friedmans 

Test använts. Det är ett icke parametriskt, statistiskt test lämpat för förhållanden där 

en och samma grupp har studerats över tid, vid tre eller flera tillfällen (Field, 2009). 

Skillnaden mellan olika demografiska grupper i studien har beräknats med chi-två 

test. Signifikansnivån för studien var p<0,05.    

Det interna bortfallet var lågt och har inte beaktats i analysen.  
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Forskningsetiska överväganden 

Projektet har genomgått forskningsetisk prövning vid regionala etikkommittén, Umeå 

Universitet dnr 05-134Ö och vid Mittuniversitetets interna etiknämnd.  

Muntlig och skriftlig information om deltagandet i studien gavs av barnmorska på 

ultraljudsmottagningen. Deltagarna fick information om att frågeformulären 

behandlades konfidentiellt och att de kunde avbryta studien närhelst de önskade utan 

att ge någon förklaring. Deltagarna godkände att journaldata fick granskas. 

Totalt fyra enkäter besvarades av deltagarna. Inför utskick nummer tre, då barnet var 

cirka två månader 

gammal, 

inhämtades journaldata för att förvissa sig om att inget frågeformulär hamnade hos en 

kvinna som mist sitt barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Kategori Antal / (%) 



 10 

Resultat 

Beskrivning av deltagarna  

Sammanlagt deltog 763 kvinnor i studien. De flesta var mellan 25-35 år (76,4%), och 

majoriteten av deltagarna var födda i Sverige (95,6%). Av deltagarna var det cirka 

hälften som väntade/födde sitt första barn (45,6%), samt drygt hälften som hade 

högskole-/universitetsutbildning (57,9%), se tabell I.  

 

 

Tabell I. Demografiska data över studiedeltagarna (n=763) 

 

*Bortfall: 6-14st. (0,7%-1,8%). 

 

Kvinnors uppskattning av hur hemarbete och barnskötsel kommer att fördelas. 

Majoriteten av kvinnorna trodde vid båda mättillfällena under graviditeten att 

merparten av hemarbetet och barnskötseln skulle delas lika mellan de båda 

föräldrarna, se tabell II. 

 

Födelseland 

 

Sverige 

Annat 

 

724 / (95,6) 

33 / (4,4) 

 

Ålder 

 

<25 år 

25-35 år 

>35 år 

 

79 / (10,4) 

578 / (76,4) 

100 / (13,2) 

 

Utbildningsnivå 

 

Grundskola/gymnasium 

Högskola/universitet 

 

315 / (42,1) 

434 / (57,9) 

 

Paritet 

 

0 

1 

 

345 / (45,6) 

412 / (54,4) 
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        Tabell II. Uppskattad arbetsfördelning samt reell arbetsfördelning (n=763). 

 

Syssla 

 

Mitten av grav. 

Jag/han/båda  

(%) 

 

Slutet av grav. 

Jag/han/båda  

(%) 

 

2 mån 

Jag/han/båda  

(%) 

 

1 år 

Jag/han/båda  

(%) 

 

Stat 

X2 (df) p-värde 

Byta blöjor 181 / 5 / 566  

(24,1 / 0,7 / 75,3) 

 

231 / 11 / 515  

(30,5 / 1,5 / 68) 

 

437 / 11 / 305 

(58 / 1,5 / 40,5) 

310 / 118 / 334 

(40,7 / 15,5 / 43,8) 

314,182(3)0,000 

Mata barnet 540 / 7 / 203 

(72 / 0,9 / 27,1) 

639 / 10 / 108  

(84,4 / 1,3 / 14,3) 

 

681 / 1 / 73 

(90,2 / 0,1 / 9,7) 

354 / 105 / 303 

(46,5 / 13,8 / 39,8) 

409,116(3)0,000 

Bada barnet 133 / 35 / 583 

(17,7 / 4,7 / 77,6) 

156 / 43 / 557  

(20,6 / 5,7 / 73,7) 

 

387 / 70 / 295 

(51,5 / 9,3 / 39,2) 

355 / 125 / 282 

(46,6 / 16,4 / 37) 

468,300(3)0,000 

Klä på barnet 216 / 1 / 529 

(29 / 0,1 / 70,9) 

294 / 5 / 457 

(38,9 / 0,7 / 60,4) 

 

483 / 7 / 264 

(64,1 / 0,9 / 35) 

368 / 100 / 293 

(48,4 / 13,1 / 38,5) 

273,867(3)0,000 

Leka/umgås 58 / 20 / 672 

(7,7 / 2,7 / 89,6) 

64 / 31 /661 

(8,5 / 4,1 / 87,4) 

 

213 / 12 / 528 

(28,3 / 1,6 / 70,1) 

143 / 82 / 535 

(18,8 / 10,8 / 70,4) 

194,713(3)0,000 

Laga mat 269 / 125 / 355 

(35,9 / 16,7 / 47,4) 

307 / 154 / 295 

(40,6 / 20,4 / 39) 

 

376 / 136 / 249 

(48,8 / 18,1 / 33,1) 

427 / 154 / 181 

(56 / 20,2 / 23,8) 

123,176(3)0,000 

Handla 190 / 149 / 410 

(25,4 / 19,9 / 54,7) 

184 / 219 / 354 

(24,3 / 28,9 / 46,8) 

 

247 / 203 / 306 

(32,7 / 26,9 / 40,5) 

339 / 134 / 288 

(44,5 / 17,6 / 37,8) 

92,984(3)0,000 

Städa 230 / 95 / 426 

(30,6 / 12,6 / 56,7) 

257 / 114 / 385 

(34 / 15,1 / 50,9) 

 

373 / 87 / 295 

(49,4 / 11,5 / 39,1) 

422 / 77 / 263 

(55,4 / 10,1 / 34,5) 

152,674(3)0,000 

Tvätta 404 / 50 / 297 

(53,8 / 6,7 / 39,5) 

462 / 74 / 221 

(61 / 9,8 / 29,2) 

 

558 / 55 / 143 

(73,8 / 7,3 / 18,9) 

565 / 66 / 129 

(74,3 / 8,7 / 17) 

179,113(3)0,000 

*Bortfall: 1-17 st. (0,1%-2,2%.)
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I mitten av graviditeten, vid mättillfälle ett, uppskattades arbetsfördelningen fördelas 

mer jämlikt efter barnets födelse än vad som uppskattades i slutet av graviditeten, vid 

mättillfälle två. Vid första mättillfället trodde fler kvinnor att variablerna mata barnet 

och tvätta skulle utföras till största del av dem själva (72%/53,8%). Denna 

uppskattning ses även vid mättillfälle två, då även laga mat har tillkommit som en 

variabel kvinnorna trodde att de kom att utföra största delen av (40,6%). Bland de 

deltagare som inte förväntade sig att hemarbetet skulle delas lika var det större andel 

som förväntade sig att det skulle bli hon själv, inte mannen, som kom att utföra 

merparten av arbetet. Detta gällde vid båda mättillfällena. Endast variabeln att handla, 

vid mättillfälle två, uppskattades att mannen skulle utföra till större del än kvinnan. 

Att handla var den syssla där mannens insats uppskattades vara störst (28,9%). Den 

variabel där männens insats uppskattades som lägst var klä på barnet. Vid första 

mättillfället trodde 0,1% av kvinnorna att mannen skulle göra större delen av detta, 

vid mättillfälle två hade siffran stigit till 0,7%. Den syssla som kvinnorna uppskattade 

sin enskilda insats som minst (7,7%) tillika den syssla som de uppskattade skulle 

delas mest lika var leka/umgås med barnet. Där trodde 89,6% av deltagarna på en 

jämlik fördelning.  

 

Förväntningarna infriades inte  

Det fanns en skillnad mellan uppskattad arbetsfördelningen samt hur det kom att bli 

ett år efter barnet fötts och Friedmans test visade att den skillnaden var statistiskt 

signifikant, p<0,05, se tabell II. Samtliga variabler, utom mata barnet, visade att 

kvinnorna uppskattade att hemarbetet skulle fördelas mer lika än vad de faktiskt 

gjorde efter ett år. Mata barnet är således den enda variabel som kom att delas mer 

lika mellan parterna än uppskattat. Denna syssla är den enda variabel där fler kvinnor 

trodde att de skulle utföra större del av arbetet vid ett års ålder än vad de faktiskt 

gjorde. Efter att barnet fyllt ett år ansåg 46,5% av kvinnorna att de utförde större 

delen av sysslan mot uppskattade 72% i början av graviditeten. Resterande variabler 

visar att arbetet fördelades mer ojämlikt än uppskattat. Vid samtliga av dessa utförde 

kvinnan större del av sysslorna än hon uppskattade i mitten av graviditeten. Mannens 

insats ökade vid de flesta variablerna mot vad kvinnorna uppskattade i mitten av 

graviditeten. Städa och handla var de variabler som männen inte utförde i lika stor 

utsträckning som kvinnorna trodde vid första mättillfället. Den syssla som delats mest 

lika efter ett år är leka/umgås med barnet, där 70,4% av deltagarna uppgav att båda 
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lekt lika mycket med barnet den senaste veckan. Leka/umgås med barnet var också 

det som kvinnorna trodde skulle delas mest lika.  

 

 

 

Tabell III. Hur förväntningarna infriades (n=763). 

Syssla Förväntningarna infriades 

 

Antal 

% 

Förväntade sig båda – blev 

hon 

Antal 

% 

Förväntade sig båda – 

blev han 

Antal 

% 

 

Byta blöjor 

394 

(57,9) 

194 

(28,5) 

92 

(3,5) 

 

Mata barnet 

349 

(75,7) 

85 

(18,4) 

27 

(5,9) 

 

Bada barnet 

350 

(57,6) 

245 

(40,3) 

13 

(2,1) 

 

Klä på barnet 

372 

(56,4) 

225 

(34,1) 

63 

(9,5) 

 

Leka/umgås 

529 

(75,2) 

106 

(15,1) 

68 

(9,7) 

 

Laga mat 

392 

(61,6) 

176 

(27,7) 

68 

(10,7) 

 

Handla 

402 

(65,7) 

147 

(24,0) 

63 

(10,3) 

 

Städa 

384 

(60,5) 

214 

(33,7) 

37 

(5,8) 

 

Tvätta 

457 

(68,1) 

180 

(26,8) 

34 

(5,1) 
*Bortfall: 60-302st. (7,9%-39,6%). 

 

Vid en jämförelse mellan mättillfälle ett och fyra som tabell III demonstrerar, ses att 

mellan 56,4% - 75,7%  av kvinnorna fick sina förväntningar infriade. Den variabel 

där flest deltagares förväntningar infriades var mata barnet (75,7%), tätt följd av 

leka/umgås med barnet (75,2%). Den variabel som skiljde sig mest mot förväntan var 

klä på barnet (56,4%). Samtliga variabler visade att när förväntningen inte infriades, 

det vill säga att arbetet hemma skulle delas lika, visade det sig att det oftast blev 

kvinnan som utförde arbetet. Den största differensen syntes vid badning av barnet där 

drygt 40 % av kvinnorna som förväntade sig att det skulle delas lika, kom att utföra 

större delen av aktiviteten själv.
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Hur förväntningarna/verkligheten skiljde sig åt mellan kvinnor med olika 

demografiskt ursprung 

Förväntningarna skiljde sig en del åt mellan olika grupper av kvinnor, se tabell IV. De 

grupper där flest skillnader fanns var mellan de kvinnor som fick sitt första barn och 

omföderskorna. Vid sex av nio variabler uppmättes en statistiskt signifikant skillnad, 

p<0,05, mellan uppskattad arbetsfördelning. Samtliga variabler visade att de kvinnor 

som hade barn sedan tidigare trodde på en mindre jämlik fördelning av arbetet.   

Det syntes även en statistiskt signifikant skillnad när det gällde byta blöja (p<0,05), 

mata barnet (p<0,05) samt städa (p<0,05) mellan grundskole-/gymnasieutbildade och 

högskole-/universitetsutbildade. Där förväntade sig den sistnämnda gruppen en mer 

jämlik fördelning av dessa sysslor. 

 

När olika åldersgrupper jämfördes visade det sig att vid variablerna mata barnet 

(p<0,05) samt handla (p<0,05) fanns det en statistiskt signifikant skillnad. Båda 

sysslorna uppskattades fördelas mer lika hos de yngre än 25 år, de kvinnor som var 

äldre än 35 trodde på en mindre jämlik fördelning. 

Födelseland visade sig inte ha någon statistiskt signifikant betydelse när det gällde 

förväntningar på arbetsfördelningen under graviditeten.  

 

Resultatet visade att hur arbetsfördelningen ser ut efter ett år inte heller är beroende 

av kvinnans födelseland. Flest skillnader efter ett år ses mellan grupperna grundskole-

/gymnasieutbildade och högskole-/universitetsutbildade. Där finns statistiskt 

signifikanta skillnader vid sju av nio variabler, se tabell V. Vid samtliga av dessa 

variabler var arbetsfördelningen mer jämlikt fördelad i den sistnämnda gruppen. I 

båda grupperna var det fler kvinnor än män som utförde sysslorna. Mellan 

förstföderskor och omföderskor sågs signifikant skillnad vid variabeln att handla 

(p<0,05), denna syssla delades mer lika bland förstföderskorna. De kvinnor som var 

mellan 25-35 år gamla delade mer lika på sysslorna byta blöja (p<0,05), mata barnet 

(p<0,05), bada barnet (p<0,05), än de kvinnor som var yngre än 25 år eller äldre än 35 

år.  

 

Vid uträkning av huruvida det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan hur olika 

grupper fick sina förväntningar infriade visade resultatet att demografisk bakgrund 

hade betydelse. Födelseland visade inte på någon signifikant skillnad. 
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Tabell IV. Uppskattad arbetsfördelning vid mitten av graviditeten för olika grupper kvinnor (n=763). 

Variabel 

 

Byta blöja 

Jag/han/båda 

% 

Mata barnet 

Jag/han/båda 

% 

 

Bada barnet 

Jag/han/båda 

% 

Klä på barnet 

Jag/han/båda 

% 

 

Leka/umgås 

Jag/han/båda 

% 

Laga mat 

Jag/han/båda 

% 

Handla 

Jag/han/båda 

% 

 

Städa 

Jag/han/båda 

% 

Tvätta  

Jag/han/båda 

% 

Födelseland 

Sverige 

Annat 

P-värde 

 

24,4/0,7/74,9 

15,6/0,0/84,4 

0,454 

 

72,3/1,0/26,7 

65,6/0,0/34,4 

0,560 

 

17,8/4,6/77,6 

15,6/6,3/78,1 

0,876 

 

29,2/0,2/70,6 

22,6/0,0/77,4 

0,708 

 

7,7/2,8/89,5 

9,4/0,0/90,6 

0,603 

 

35,7/17,3/47,0 

40,6/3,1/56,3 

0,108 

 

25,7/20,1/54,2 

18,8/15,6/65,6 

0,448 

 

31,0/12,5/56,5 

21,9/15,6/62,5 

0,531 

 

54,1/6,8/39,1 

46,9/3,1/50,0 

0,397 

Ålder  

<25 

25-35 

>35 

P-värde 

 

24,4/0,0/75,6 

23,3/0,9/75,8 

28,3/0,0/71,7 

0,626 

 

64,1/3,8/32,1 

71,8/0,5/27,7 

79,8/1,0/19,2 

0,013 

 

15,4/5,1/79,5 

17,4/4,7/77,9 

21,4/4,1/74,5 

0,860 

 

27,6/0,0/72,4 

28,0/0,0/72,0 

35,7/1,0/63,3 

0,053 

 

7,7/2,6/89,7 

7,2/2,8/90,0 

11,1/2,0/86,9 

0,736 

 

35,1/18,2/46,7 

34,8/16,7/48,4 

42,9/15,3/41,8 

0,644 

 

24,4/11,5/64,1 

25,9/19,1/55,0 

23,2/31,3/45,5 

0,014 

 

34,6/11,5/53,9 

30,5/12,4/57,1 

28,3/15,2/56,5 

0,858 

 

46,2/9,0/44,8 

54,2/6,6/39,2 

57,6/5,1/37,3 

0,586 

Utbildning 

Grund/Gymn 

Högskola/univer 

P-värde 

 

29,9/0,1/70,0 

20,3/1,2/78,5 

0,002 

 

77,3/1,6/21,0 

68,6/0,5/30,9 

0,004 

 

20,9/3,9/75,2 

15,7/5,3/79,0 

0,140 

 

33,3/0,4/66,3 

26,1/0,0/73,9 

0,050 

 

8,7/3,0/88,3 

7,2/2,5/90,3 

0,689 

 

38,8/16,5/44,7 

33,3/17,1/49,5 

0,290 

 

26,9/17,5/55,7 

24,5/22,0/53,5 

0,306 

 

36,4/11,3/52,3 

26,7/13,9/59,4 

0,018 

 

57,4/5,2/37,4 

51,3/7,6/41,1 

0,170 

Paritet 

0 

1 

P-värde 

 

24,3/0,6/75,1 

23,9/0,7/75,4 

0,965 

 

65,9/0,9/33,2 

77,1/1,0/21,9 

0,002 

 

12,0/2,9/85,1 

22,5/6,1/71,4 

<0,001 

 

24,0/0,0/76,0 

33,1/0,2/66,7 

0,015 

 

3,5/3,0/93,5 

11,2/2,4/86,3 

<0,001 

 

32,7/18,0/49,3 

38,5/15,6/45,9 

0,244 

 

21,7/16,7/61,6 

28,4/22,6/49,0 

0,003 

 

26,4/12,6/61,0 

34,1/12,7/53,2 

0,059 

 

47,8/5,0/47,2 

58,8/8,0/33,2 

<0,001 

*Bortfall: 11-25st (1,4%-3,3%). 
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Tablell V. Arbetsfördelningen ett år efter barnets födelse för olika grupper kvinnor (n=763). 

Variabel 

 

Byta blöja 

Jag/han/båda 

% 

Mata barnet 

Jag/han/båda 

% 

 

Bada barnet 

Jag/han/båda 

% 

Klä på barnet 

Jag/han/båda 

% 

Leka/umgås 

Jag/han/båda 

% 

Laga mat 

Jag/han/båda 

% 

Handla 

Jag/han/båda 

% 

Städa 

Jag/han/båda 

% 

Tvätta 

Jag/han/båda 

% 

Födelseland 

Sverige 

Annat 

P-värde 

 

40,8/15,2/44,0 

42,4/18,2/39,4 

0,838 

 

46,2/13,7/40,1 

54,5/15,2/30,3 

0,526 

 

46,9/16,2/36,9 

48,5/18,2/33,3 

0,902 

 

48,2/13,0/38,8 

57,6/12,1/30,3 

0,554 

 

19,1/10,4/70,5 

12,1/18,2/69,7 

0,272 

 

55,6/20,5/23,9 

63,6/12,1/24,3 

0,482 

 

44,5/17,5/38,0 

42,4/24,2/33,3 

0,595 

 

55,7/9,8/34,4 

51,5/12,1/36,4 

0,859 

 

75,0/8,6/16,4 

63,6/12,1/24,3 

0,338 

Ålder  

<25 

25-35 

>35 

P-värde 

 

57,0/11,4/31,6 

37,9/16,4/45,7 

45,5/12,1/42,4 

0,018 

 

63,3/6,3/30,4 

43,6/14,7/41,7 

50,5/14,1/35,4 

0,014 

 

58,2/8,9/32,9 

43,9/17,1/38,9 

55,6/17,2/27,2 

0,024 

 

57,7/5,1/37,2 

47,1/14,5/38,4 

50,5/10,1/39,4 

0,128 

 

21,5/3,8/74,7 

17,4/11,5/71,1 

25,3/12,1/62,6 

0,083 

 

63,3/19,0/17,7 

54,3/20,4/35,3 

59,6/19,2/21,2 

0,495 

 

38,5/12,8/48,7 

45,7/17,1/37,2 

41,4/25,3/33,3 

0,078 

 

62,0/8,9/29,1 

55,0/9,2/35,8 

53,5/15,2/31,3 

0,278 

 

78,5/5,1/16,4 

73,8/9,2/17,0 

75,8/9,1/15,1 

0,776 

Utbildning 

Grund/Gymn 

Högskola/univer 

P-värde 

 

51,1/9,5/39,4 

33,5/19,4/47,3 

<0,001 

 

55,2/8,6/36,2 

40,0/17,3/42,7 

<0,001 

 

52,4/15,2/32,4 

42,0/17,3/40,7 

0,018 

 

55,7/8,3/40,0 

43,0/16,4/40,6 

<0,001 

 

24,2/6,4/69,4 

15,0/13,9/71,1 

<0,001 

 

60,6/16,5/22,9 

52,6/22,9/24,5 

0,052 

 

44,9/14,0/41,1 

44,6/20,3/35,1 

0,054 

 

59,0/6,0/35,0 

53,1/12,7/34,2 

0,009 

 

80,6/6,4/13,0 

70,4/10,2/19,4 

0,007 

Paritet 

0 

1 

P-värde 

 

42,0/16,8/41,2 

39,9/14,1/46,0 

0,351 

 

47,2/13,6/39,1 

46,0/13,9/40,1 

0,941 

 

42,3/17,4/40,3 

50,9/15,3/33,8 

0,063 

 

48,0/14,8/37,2 

49,1/11,4/39,4 

0,377 

 

16,2/10,1/73,6 

21,1/11,2/67,7 

0,181 

 

51,6/23,2/25,2 

59,6/17,5/22,9 

0,061 

 

38,7/17,4/43,9 

49,1/18,0/32,9 

0,005 

 

52,8/10,7/36,5 

57,9/9,2/32,8 

0,360 

 

73,5/8,7/17,8 

75,4/8,8/15,8 

0,767 

*Bortfall: 7-17 st. (0,9%-2,2%).
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De deltagare som var äldre än 25 år fick sina förväntningar infriade i större 

utsträckning både när det gällde blöjbyten (p<0,05) samt badning av barnet (p<0,05). 

De deltagare som hade barn sedan innan fick sina förväntningar till större del infriade 

vid tvätt (p<0,05) och påklädning av barnet (p<0,05).  

Signifikant skillnad syntes också vid variablerna byta blöja (p<0,001), mata barnet 

(p<0,05), klä på barnet (p<0,05) och leka/umgås med barnet (p<0,05), där högskole-

/universitetsutbildade fick sina förväntningar infriade i större grad än grundskole-

/gymnasieutbildade. 

 

Diskussion 

Resultatet i denna studie bekräftar tidigare studiers slutsatser att det är kvinnor som 

utför största delen av det obetalda arbetet i hemmet. Denna undersökning visar dock 

att kvinnorna tror att hemarbetet och barnskötseln kommer att delas mer lika mellan 

partnerna än vad som faktiskt sker. Skillnaden mellan vad kvinnorna förväntade sig i 

mitten av graviditeten och hur verkligheten såg ut ett år efter barnets födelse visade 

sig vara statistiskt signifikant efter att Friedmans test utförts. 

 

Vidare undersöktes huruvida födelseland, paritet, utbildningsnivå samt ålder 

påverkade förväntningar och/eller situationen efter ett år. Resultatet visade inte någon 

signifikant skillnad mellan kvinnor som var födda i Sverige och kvinnor födda i annat 

land. Däremot fick de deltagare som var äldre än 25 år och de deltagare som redan 

hade barn fick förväntningar motsvarade i högre utsträckning än förstföderskor och de 

kvinnor som var yngre än 25 år. Likaså fick de med högskole-/universitetsutbildning 

sina förväntningar infriade i större grad än de med grundskole-/gymnasieutbildning.  

 

Resultatdiskussion  

I mitten av graviditeten trodde de flesta kvinnorna att hemarbetet och barnskötseln 

skulle delas lika mellan partnerna, endast mata barnet och tvätta kläder trodde 

kvinnorna att de skulle utföra största delen av. Ett år efter barnets födelse uppgav 

dock fler kvinnor att de utförde större del av sysslorna än de hade trott. Endast att 

mata barnet delades mer jämlikt än vad som uppskattats i mitten av graviditeten. 

Samtliga variabler som mättes visade således att förväntningarna kvinnorna hade 

under graviditeten inte stämde överens med hur det kom att bli. Denna differens 
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mellan förväntningar och realitet har setts i tidigare studier (Biehle & Mickelson, 

2012; Khazan et al., 2008). Det faktum att de förväntningar kvinnorna har under 

graviditeten inte infrias kan få negativa effekter i form av slitningar i förhållandet 

mellan föräldrarna (Khazan et al., 2008).  

 

Resultatet i denna studie får stöd från tidigare forskning som har visat att efter 

ankomsten av ett barn till en familj så sker en förskjutning av hemarbetet. En 

förskjutning mot mer traditionell uppdelning mellan könen (Baxter et al., 2008; 

Gjerdingen & Center, 2005; Grote et al., 2004). I denna studie finns dock inga siffror 

på hur arbetet var fördelat innan barnet kom, men kvinnornas förväntningar på en 

jämlik fördelning kan tänkas ge en fingervisning på hur det har sett ut.  Resultatet 

visade att kvinnorna förväntade sig en mer jämlik fördelning än vad som kom att ske 

vid alla variabler utom en, mata barnet. Detta resultat kan tänkas bero på att de flesta 

kvinnor väljer att amma sina barn.  

 

Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder, hur kommer det sig att 

uppdelningen inte delas mer lika här? Som nämns i inledningen är möjliga 

förklaringar till denna sneda fördelning av hemarbetet bland annat traditionella 

könsrollsmönster, kulturell kontext, möjlighet till föräldrapenning, inkomstskillnader 

mellan könen samt förväntningar och påtryckningar från samhället (Davis et al., 2007; 

Katz-Wise et al., 2010). Männen i Sverige har en högre inkomst än kvinnorna. 

Kvinnorna är föräldralediga i högre utsträckning än männen (SCB, 2010). 

 

I Sverige idag finns dock goda möjligheter för att dela lika. Sverige är ett av de länder 

i världen som har den mest generösa föräldraförsäkringen, där sammanlagt 480 dagar 

kan användas för att vara hemma med sitt barn med ersättning som motsvarar 80% av 

sjukdomsgrundande inkomst (Försäkringskassan, 2012). I Sverige idag tas cirka 80% 

av föräldraledigheten ut av kvinnor, detta förläggs framförallt till det första året efter 

barnets födelse (SCB, 2010). Detta kan vara en orsak till att fördelningen av 

barnskötseln ser ut som den gör efter ett år.  

 

Tidigare studier har visat att i familjer som får sitt första barn så återgår 

arbetsfördelningen till en mer jämlik fördelning efter barnets första levnadsår (Boye, 

2008; Katz-Wise et al., 2010). I Thomas och Hildingssons studie (2009) som 
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genomfördes i Sverige under åren 99-00 undersöktes vad som hände med 

arbetsuppdelningen i hemmet ett år efter ankomsten av ett barn, en tidpunkt då många 

kvinnor väljer att återgå till arbetet. Det visade sig att så länge kvinnorna jobbade 

deltid, vilket många kvinnor gör under småbarnsåren (SCB, 2010), utförde de även 

majoriteten av hemarbetet. Först när de återgick till heltidsarbete blev arbetet på 

hemmaplan mer jämlikt fördelat (Thomas & Hildingsson, 2009). 

 

Att hushållsarbetet och barnskötseln är ojämlikt fördelad mellan könen är klarlagt. 

Frågan är vad detta ger för konsekvenser. Studier som har ställt den direkta frågan om 

paren var nöjda med hur hemarbetet var uppdelat har fått bekräftat att så var fallet 

(Lawrence et al, 2007; Thomas & Hildingsson, 2009). Dock visar studier att hur 

tillfredsställd man är med sitt förhållande i hög grad är beroende av hur hemarbetet är 

uppdelat (Möller et al., 2008). De kvinnor som upplever att fördelningen av 

hushållsarbetet är orättvis är också mer missnöjda med sitt förhållande (Dew & 

Wilcox, 2011). Detta kan tolkas som att även om paren inte upplever att uppdelningen 

av hemarbetet är ett problem så kan en ojämlik fördelning indirekt skapa missnöje. 

Denna tes kan styrkas med att kvinnor med fler barn är mer missnöjda med sitt 

förhållande än kvinnor med ett barn (Twenge et al., 2003). Kvinnor med fler barn 

gjorde en större del av hemarbetet än kvinnor som fått sitt första barn enligt denna 

studie. 

 

Något som i tidigare studier visat sig vara en avgörande faktor för hur hemarbetet 

fördelas är huruvida paret är äkta makar eller sambos (Davis et al., 2007; Lachance-

Grzela & Bouchard, 2009). Detta har föreliggande studie inte tagit hänsyn till, något 

som hade kunnat ge ytterligare en dimension till resultatet.  Även inkomstskillnader 

mellan partnerna har visats ha betydelse. I förhållandet där kvinnans inkomst är lika 

stor eller större än mannens så delas hemarbetet mer lika (Batalova & Cohen, 2002; 

Katz-Wise et al., 2010). Inkomstskillnader är också det en faktor som denna studie ej 

tagit hänsyn till. Dock kan det tänkas att de kvinnorna med högre utbildning även har 

en högre inkomst. Enligt denna studie så delas hemarbetet mer lika om kvinnor är 

högskole-/universitetsutbildade än om de har grundskole-/gymnasieutbildning. 

Utbildningsnivå visade sig också ha viss betydelse vid tre av variablerna när de 

uppskattade hur hemarbetet skulle fördelas. De kvinnor med högskole-

/universitetsutbildning trodde på en mer jämlik fördelning. Att utbildningsnivå 
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påverkar arbetsfördelningen stämmer väl överens med tidigare studieresultat 

(Batalova & Cohen, 2002; Katz-Wise et al., 2010). 

Det fanns en signifikant skillnad mellan hur förstföderskors och omföderskors 

förväntningar såg ut i mitten av graviditeten. Beträffande sex av nio variabler trodde 

fler förstföderskor att arbetsfördelningen skulle bli jämlik. Detta stöds av tidigare 

forskning, Katz-Wise et al. (2010) studie visar att förstföderskor har en mer jämställd 

attityd än omföderskor. Kanske kan denna skillnad bero på att omföderskan har 

erfarenhet från hur arbetsfördelningen såg ut efter första barnet. 

 

Mer forskning på området är givetvis önskvärt, dels för att ytterligare ge stöd till 

resultatet, dels för att urskilja vilka grupper som behöver extra stöd. Partnerns, i det 

här fallet mannens, erfarenhet är viktigt att studera. Det vore även intressant att se 

huruvida arbetsfördelning i samkönade par påverkas på samma sätt i och med 

ankomsten av ett barn. 

 

Metoddiskussion 

Studiens avsikt var att mäta hur förväntningarna såg ut under graviditeten samt hur 

arbetsfördelningen kom se ut ett år efter det att barnet fötts. Vidare var syftet att se om 

förväntningar och verkligheten skiljde sig åt mellan olika grupper av kvinnor. För att 

kunna besvara studiens frågeställning lämpar sig kvantitativ ansats väl, då statistiska 

och mätbara resultat eftersträvas (Polit & Beck, 2004).  

 

Rekryteringen ägde rum vid tre olika sjukhus, den som informerade om studien var 

den barnmorska som utförde rutinultraljudet. Detta innebar följaktligen att den 

muntliga informationen studiedeltagarna fick varierade. Den skriftliga informationen 

var dock densamma.  I studien ingick bara kvinnor, som uppskattade både sin egen 

och sin partners insats. Om även män inkluderats kan det hända att resultatet sett 

annorlunda ut. Dock finns många tidigare studier som stöder resultatet om att kvinnan 

utför merparten av hemarbetet (Batalova & Cohen, 2002; Baxter et al., 2008; Bianchi 

et al., 2000; Katz-Wise et al., 2010; Kluwer et al., 1996).  Det finns även studier som 

visat att kvinnor tenderar att överskatta sin partners insats och underskatta sin egen 

(Biehle & Mickelson, 2012). Med detta i åtanke kan resultatet i denna studie ses som 

trovärdigt.  
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Ett eventuellt hot mot validiteten i denna studie var det faktum att deltagare föll bort 

under studiens gång, dels på grund av att de inte längre uppfyllde 

inklusionskriterierna (missfall/intrauterin fosterdöd) dels på grund av att de inte 

svarade på utskickat frågeformulär. Av de 1506 kvinnor som tackade ja vid studiens 

start kom 763 deltagare, de som svarat på samtliga fyra formulär, att inkluderas i 

föreliggande studie. Att deltagare, av olika anledningar, försvinner under studiens 

gång är ett vanligt problem vid studier med longitudinell design (Kingdon et al., 

2009). Bortfallsanalysen visar att det finns skillnader mellan bortfallet och 

studiedeltagarna, beträffande ålder, paritet, födelseland och utbildningsnivå. Detta är 

ytterligare ett hot mot validiteten. Med detta i åtanke kan resultatets generaliserbarhet 

ifrågasättas. Det är troligt att resultatet hade sett annorlunda ut om bortfallet hade 

varit mindre. De grupper kvinnor som föll bort är de grupper där skillnaderna visade 

sig vara större. Möjligtvis skulle resultatet således vara än mer tydligt med ett mindre 

bortfall.  

Studien undersöker huruvida födelseland spelar någon roll i hur arbetet fördelas samt 

hur förväntningarna infrias. Dock är det endas 33 kvinnor som är födda i annat land 

än Sverige, mot 724 kvinnor som är födda i Sverige. Det är för få utlandsfödda 

kvinnor i denna studie för att resultatet ska kunna vara generaliserbart för den gruppen 

kvinnor. Bortfallsanalysen visade att fler utlandsfödda kvinnor valde att avböja 

medverkan i studien (p<0,05).  

Studiens reliabilitet får betraktas som hög då samtliga data och uträkningar har 

hanterats med största noggrannhet. Frågeformulären var lätta för deltagarna att förstå 

och har använts tidigare med gott resultat. Det resultat som framkommit stämmer väl 

överens med tidigare forskning.  

Slutsats  

Kvinnors förväntningar under graviditeten på fördelningen av hemarbete och 

barnskötsel infriades inte. Fler kvinnor utför mer av sysslorna ett år efter barnets 

födelse än vad de trodde under graviditeten. 

Ålder, paritet och utbildningsnivå har betydelse när det handlar om infriandet av 

förväntningar. 
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Detta är kunskap som barnmorskor, på framförallt barnmorskemottagningar, kan dra 

nytta av. Det är den barnmorskan som tar hand om den gravida kvinnan och hennes 

partner under graviditeten och ska hjälpa dem att förbereda sig på vad som komma 

skall. Barnmorskan håller i föräldrautbildningen vilket är ett bra tillfälle att lyfta 

diskussionen om hur paren vill och tror att arbetsbelastningen kommer att se ut efter 

det att ett barn har fötts. 
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Bilaga 1 (Frågorna modifierades en aning för att passa de olika tidpunkterna) 

Här följer några frågor om Din bakgrund. 

När är Du född?………………………………. 

Vad gäller Dig just nu? 

☐ Gift/sammanboende 

☐ Har en partner men bor inte ihop 

☐ Ensamstående 

☐ Bor hemma hos föräldrarna 

I vilket land är Du född?............................................. 

Vilken utbildning har Du? 
☐ Grundskola 

☐ Gymnasium 

☐ Högskoleutbildning 1-3 år 

☐ Högskoleutbildning mer än 3 år 

☐ Annan utbildning, vad……………………. 

Hur många barn har Du tidigare……………………….. 

Vem tror Du kommer att utföra följande göromål när barnet är fött? 
(markera med kryss) 

 Jag – för det mesta Han – för det mesta Båda två 

Byta blöjor    

Mata barnet    

Bada barnet    

Klä på barnet    

Leka/umgås med 
barnet 

   

Laga mat    

Matinköp    

Städning    

Tvätta kläder    
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Till Er som väntar barn! 

 

Inbjudan 

Du och din partner inbjuds härmed att delta i en regional studie i Västernorrland 

om kvinnors och mäns upplevelser av att föda barn. Vi vänder oss till alla kvinnor 

som under år 2007 genomgår den rutinmässiga ultraljudsundersökningen som 

erbjuds i graviditetsvecka 17-18 och medföljande partner. Både kvinnor som ska 

föda sitt första barn som kvinnor som fött barn tidigare tillfrågas om 

medverkan i studien.  

 

Bakgrund 

Bakgrunden till studien är att det finns begränsad kunskap om hur kvinnor och 

män tänker och resonerar om förlossningen, barnet och föräldraskapet samt hur 

de upplever graviditet, barnafödande, den första tiden med det nyfödda barnet 

och vården de får under denna period. Sådan kunskap är viktig för att 

sjukvården bättre ska kunna tillmötesgå föräldrars behov. 

 

Fyra frågeformulär 

Ni ombeds att besvara sammanlagt fyra frågeformulär. Det första formuläret i 

samband med ultraljudsundersökningen, det andra 6-8 veckor före 

förlossningen, det tredje 6-8 veckor efter förlossningen samt det sista när 

barnet är omkring ett år. Det första frågeformuläret kan besvaras på plats, 

resterande formulär kommer att skickas hem till dig/er tillsammans med 

frankerade svarskuvert. För studiens trovärdighet är det viktigt att du och din 

partner besvarar frågeformulären var för sig. 
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Frivilligt 

Det är frivilligt att delta i studien och du/ni kan när som helst avbryta ditt/ert 

deltagande utan närmare förklaring och utan att det påverkar den fortsatta 

vården under graviditet och förlossning. Om en av er vill kvarstå i studien och 

den andra ej vill medverka så är detta möjligt. 
 

Konfidentiellt 

Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig 

för dina personuppgifter är Mittuniversitetet. I samband med förfrågan om 

medverkan upprättas ett adressregister och varje tillfrågad person får ett 

kodnummer. Detta kodnummer används för att registrera inkomna 

frågeformulär. När data har samlats in bryts koden mellan frågeformulär och 

personuppgift. Det finns alltså ingen möjlighet att sammankoppla dina svar med 

dig som person. Studien administreras av undertecknade vid Institutionen för 

Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall. Om du har frågor om studien är du 

välkommen att ringa eller skicka e-post. Resultatet av studien kommer att 

presenteras i form av en vetenskaplig rapport.  

 

Betydelse 
Undersökningen kommer att ge värdefull kunskap om hur kvinnor och män som är 

bosatta i Västernorrland upplever graviditet, barnafödande och tiden därefter. 

Denna kunskap kan ligga till grund för planering av vårdens innehåll. 

Undersökningen kommer också att öka förståelsen för kvinnors och mäns 

perspektiv på barnafödande och ge underlag för vidare forskning. 

 

Deltagande 
Om Du vill medverka i denna studie innebär det att vi behöver tillgång till 

uppgifter om din graviditet och data om din förlossning och förlossningssätt 

från din journal, detta för att kunna genomföra undersökningen. Om Du och din 

partner vill delta så skriver ni era namn och adress på en lista som finns på 

ultraljudsmottagningen där ni erhåller ert första frågeformulär.  

 

Med vänliga hälsningar  

 
Ingegerd Hildingsson   Annika Karlström  
Barnmorska, lektor   Barnmorska   
Institutionen för Hälsovetenskap Kvinnokliniken  
Mittuniversitetet   Sundsvalls sjukhus  
85170 Sundsvall   85186 Sundsvall  
Tel: 060-148587   Tel: 060-181535  
E-post: ingegerd,hildingsson@miun.se E-post: annika.karlstrom@lvn.se 
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