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Abstrakt 

Studiens syfte var att undersöka hur arbetssituation och karriär påverkar hur föräldrar väljer 
att fördela föräldraledigheten mellan sig. Sverige har en föräldraförsäkring som ger både 
mannen och kvinnan möjlighet att ta ut och dela föräldraledigheten lika, men kvinnan är 
fortfarande den som tar ut den hösta andelen av föräldraledigheten. Den undersökta gruppen 
bestod av fem informanter som varit föräldraledig och var tillbaka i arbete igen. Studien 
genomfördes med en kvalitativ deskriptiv metod med hjälp av en intervjuguide som var 
halvstrukturerad med öppna frågor.  
Resultatet visade på att traditioner och könsroller fortfarande är starkt styrande. Männen tar 
oftare ut sin del av föräldraledigheten i kortare perioder eller i mindre omfattning än kvinnor 
och är därför borta från arbetet mindre del. Både männen och kvinnorna tycker det är viktigt 
att dela på föräldraledigheten för att skapa en nära relation till sitt barn. Arbetsgivarens 
inställning upplevs påverka uttaget negativt p.g.a. oro för minskade möjligheter till en 
karriär eller löneutveckling. Den ekonomiska konsekvensen av fördelningen upplevs ha en 
mindre betydelse för valet. Kvinnan är den av föräldrarna som tar den största delen av 
föräldraledigheten och får därför de största negativa konsekvenserna. 
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Introduktion 

Syfte och problem 

Studiens syfte var att undersöka hur arbetssituation och karriär påverkar hur föräldrar 

väljer att ta ut och fördela föräldraledigheten mellan sig. Vilka faktorer är det som 

styr över valen och hur påverkar dessa val vår arbetssituation och möjlighet till 

karriär å ena sidan och ett rikt familjeliv å andra? 

I detta sammanhang går det inte undvika att även beröra ämnet ur ett 

jämställdhetsperspektiv. När jämställdhet diskuteras så innefattar det alltid 

förhållandet mellan könen. Ibland används begreppet jämställdhet som ett ganska 

ensidigt angrepp mot män generellt med betoning på bristande insats och ansvar. Min 

ståndpunkt i frågan är att jämställdhet också bör ses som en individuell rättighet och 

skyldighet att aktivt och engagerat kunna ta del av hem- och familjesfär. Det går inte 

heller att i en studie som denna helt undvika att belysa de maktstrukturer som skapar 

och vidmakthåller ojämställdhet eftersom de så starkt influerar de faderskaps- och 

manlighetsnormer såväl som moderskaps- och kvinnlighetsnormer som finns. 

Ämnet berör även andra områden så som mäns och kvinnors identitet och en 

förståelse för livssammanhang och den sociala organisationen av genus. Det har 

blivit en skyldighet för kvinnor att förvärvsarbeta medan mannens engagemang i 

hem och föräldraskap kännetecknas av valfrihet (Bekkengen, 2002). Både män och 

kvinnor har under de senaste 40 åren genomgått en emancipation, d.v.s. arbetat för en 

frigörelse från sina tidigare könsroller (Klinth, 2002). 

Inom detta område sker en kontinuerlig utveckling och förändring som är värd att 

studeras och omdefinieras i den vetenskapliga diskursen. 

Kön och genus 

När det gäller kvinnors och mäns föräldraskap blir kön ett viktigt begrepp och det är 

nödvändigt att förhålla sig till distinktionen mellan biologiskt och socialt kön (genus) 

samt kopplingen där emellan (Bekkengen, 2002). Att både kvinnan och mannen 

förvärvsarbetar är i dag en norm i de nordiska länderna. Dock är det fortfarande 

kvinnan som förväntas vara föräldraledig i större utsträckning än männen, arbetar 

deltid när barnen är små och sätter familjen framför karriären i högre utsträckning än 

männen (Haavind & Magnusson, 2005).  Mannens roll, ansvar och funktion i sitt 
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faderskap som familjeförsörjare håller på att förändras. I takt med kvinnans ökande 

förvärvsarbete och delvis övertagande av mannens roll som familjeförsörjare 

påverkas också mannens situation och andel av arbete i hemmet och vård av barnen 

(Maurer & Pleck, 2006).  

Att bli förälder 

Att bli förälder innebär skilda saker för kvinnor och män. Det är framför allt 

kvinnorna som under en lång period anpassar sina liv till föräldraskapet. Kvinnorna 

tar ut föräldraledighet, lönearbetar sedan ofta deltid och näst intill fördubblar tiden 

för hemarbete (Bekkengen, 2002).  

En stor förändring som män och kvinnor genomgår när de blir föräldrar är 

uppfattningen av det egna jaget (sence of self) och den egna identiteten. Vid en 

undersökning av hur män och kvinnor uppfattar sig själv före och efter att de fått 

barn visade det sig att pappa och mamma blir en ökande del av mannens och 

kvinnans självbeskrivning under de första 18 månaderna (Cowan & Hetherington, 

1991). Kvinnans självuppfattning angående arbete eller studier blir en betydligt 

mindre del av identiteten medan männens inte påverkas i någon större utsträckning. 

Enligt Cowan & Hetherington (1991) är den största utmaningen för nyblivna 

föräldrar att hantera effekterna av dessa psykologiska förändringar och det faktum att 

kvinnan uppfattar dessa annorlunda än män och det är detta som i många fall är 

orsaken till gräl och konflikter i familjen. Även kontakten med den äldre 

generationen (föräldrarnas föräldrar) förändrades i samband med att paren själva blev 

föräldrar.  Föräldrarnas grad av tillfredsställelse med sin tillvaro minskar under de tre 

första månaderna efter barnets födelse och är särskilt markant för kvinnan (Halford 

& Petch, 2010). Dessutom blir det enligt Halford & Petch (2010) mindre tid över för 

par-relaterade aktiviteter och kommunikation fri från avbrott och distraktion samt 

ökad negativitet och konflikter. 

Vem tar bäst hand om våra barn 

Hänvisning till människans biologiska anlag eller att ”det sitter i generna” görs ofta 

av forskare med psykoanalytisk inriktning. Det har gjorts psykoanalytiska tolkningar 

av kliniska observationer där en förekomst av modersinstinkt skulle vara en egenskap 

som skulle göra kvinnan mer intresserad och kompetent för barnavård (Hwang, 

2000). Den amerikanska psykoanalytikern Erik H Erikson menade att kvinnan fått 
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motivationen och skickligheten som behövs för att fostra ett barn då naturen gett 

henne den anatomi som behövs för att föda barnet och ge det mat. Barnet skulle i och 

med detta föredra kvinnan framför mannen som vårdare. Denna syn har under senare 

år fått en mer nyanserad framtoning. Enligt Hwang (2000) är det skillnaden i vad 

föräldrarna gör tillsammans med barnen som är avgörande. Det finns forskare som 

menar att mannen inte har den inlevelse, ömhet och tålamod som behövs för att bra 

föräldraskap. Mannen skulle således ha sämre kompetens att ta hand om sitt barn än 

kvinnan. På denna punkt är svaret entydigt. Det finns inga belägg för att män är 

medfött mindre känsliga än kvinnor. Förklaringen är enligt Hwang (2000) snarare 

konsekvensen av ansvarsfördelningen i hemmet där papporna träffar sina barn så lite 

att de med tiden blir mindre kompetenta som föräldrar. 

Enligt John Bowlby (2010) är människan i behov av nära band till andra människor, 

detta gäller från barndom till ålderdom. Bowlby menade att anknytningen mellan 

mor och barn är särskilt viktig för utvecklingen av det egna jaget och söker trygghet 

och kärlek hos vuxna för att överleva och må bra. Detta blir extra påtagligt när barnet 

blir utsatt för fara eller är sjukt. Barnets band till modern är det starkaste men det 

finns en tydlig anknytningshierarki där barnet även söker trygghet hos fadern eller 

hos annan person som den känner trygghet med. Som komplement till 

anknytningsbeteendet har vi omvårdnadsgivandet som tillsammans med 

omvårdnadssökandet utgör en grundläggande komponent i människans natur. Som 

tredje komponent och som står i motsats till anknytningsbeteendet har vi 

utforskandet av omgivningen. När ett barn känner sig tryggt kan utforskandet ske, 

men när det uppstår fara, ängslan eller trötthet söker barnet efter närhet. Enligt 

Bowlby är människans behov av nära relationer instinkts- och överlevnadsdriven och 

konstaterade att ”we need our mothers, our primary caregiver, without whom we will 

die” Bettmann & Friedman (2010). 

Risholm (2006) skriver att ”barnets erfarenheter av på vilket sätt det fått sina 

emotionella behov tillfredsställda formas under de första åren till en kognitiv inre 

arbetsmodell som tjänar som vägledning också när anknytningspersonen inte är 

fysiskt närvarande”. Risholm (2006) menar också att den emotionella utvecklingen 

gynnas av att ha flera trygghetspersoner. 
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Är då små barn lika trygga med sin pappa som med sin mamma? Enligt Hwang 

(2000) utvecklar barnet anknytning till båda sina föräldrar men majoriteten föredrar 

mamman, särskilt i situationer av stress och rädsla. Varför det är på detta viset har 

forskning inte klart kunnat klargöra. När barnet är runt sju månader kan man se att 

det utvecklat känslomässiga band till båda föräldrarna vilket visar sig i att det 

protesterar när föräldern lämnar det och visar glädje när den kommer tillbaka. Under 

barnets andra levnadsår förändras situationen och pojkar vänder sig oftare än flickor 

till sina pappor medan flickor söker sig till båda. 

 

I en dansk studie gjordes undersökningar på om en ökad föräldraledighet från 14 till 

20 veckor hade någon inverkan på barns utveckling och utbildningsresultat 15 år 

senare. Studien visade på att det varken fanns några positiva eller negativa effekter 

av detta (Rasmussen, 2010). 

Anledningar till fördelning av föräldraledigheten 

Föräldraledigheten påverkar familjens ekonomi. Män har i genomsnitt en högre 

inkomst än kvinnor (SCB, 2010), vilket innebär att pappaledigheten påverkar 

familjens ekonomi i större utsträckning än mammaledighet.  De flesta 

nationalekonomiska teorier menar att föräldrars fördelning mellan hemarbete och 

lönearbete styrs av olika ekonomiska incitament medan sociologiska teorier oftare 

pekar på begränsningar som institutioner, lagar, sociala normer, vanor och 

traditioner.  Att lönen skulle vara den största avgörande faktorn för fördelningen 

mellan män och kvinnors föräldraledighet är emellertid att dra resonemanget för 

långt (SOU, 2003:36, s. 87). Det finns enligt SOU (2003:36) fler faktorer som 

påverkar valet av fördelning, t.ex. att amningen bedöms som medicinskt viktig för 

barnets första tid vilket lägger vissa restriktioner kring förläggningen av 

föräldraledigheten. Normer i samhället och kvinnans attityd till föräldraledighet har 

också en avgörande betydelse där pappans uttag är mer korrelerat med mammans 

karakteristika än pappans egen. 

På senare år har intresset ökat för vilken roll identitet (d.v.s. människans uppfattning 

om hur hon är) har på valet. Detta påverkar hur man ser på konsekvenserna av sina 

val och kostnader samt intäkter av dessa (SOU, 2005:73). Enligt Maurer & Pleck 

(2006) rapporterar många män att trots att de känner ett tryck att vara 
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familjeförsörjare har de en stark vilja att vara hemma med sina barn och känner en 

ökande socialkulturell förväntning på att ta större del av ansvaret i hemmet. Många 

män upplever här ett problem då arbete i hemmet är starkt förknippat med kvinnligt 

arbete eller ”feminint” och behöver kognitivt omvärdera det som inte är traditionellt 

manligt att ändå vara maskulint för att inte känna sin maskulinitet hotad. 

När man ställt frågor till pappor varför kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män 

under barnets första 18 månader blir svaren ofta: 

- Jag skulle gärna var hemma bara det gick för mitt jobb. 

- Ja, hade vi råd så… 

- Min chef skulle aldrig gå med på det. 

- Jag har den sortens jobb att det inte går för mig att vara borta. 

Anställningsförhållanden påverkar i hög grad pappornas engagemang i sina barn. De 

som arbetar i stora organisationer har i regel lättare att utnyttja flexiblare 

arbetsformer än de som arbetar i små företag och innehar nyckelpositioner (Hwang, 

2005). Lammi-Taskula (2008) kom i en studie på 1371 män i Finland fram till att 

mannens anställningsförhållande inte är den mest avgörande faktorn. Det är istället  

kvinnans position i arbetslivet samt synen på könsrollen i förhållande till ansvaret för 

hem och försörjning som är det mest avgörande. Kvinnans motivation att stärka sin 

roll på arbetsmarknaden ses i flera studier som en stor anledning till att männens 

uttag av föräldraledighet ökar (Bekkengen, 2002; Chronholm, 2004). 

Rochlen, McKelley & Scaringi (2008) genomförde en studie i USA med syfte att 

bl.a. kartlägga beslutsprocesser och påverkande faktorer för män att vara 

föräldralediga på heltid. I studien intervjuades 14 män som var föräldralediga på 

heltid om anledningarna och överväganden de haft för sitt val. I de flesta fall var det 

tillfälligheter och diskussioner inom familjen som var avgörande. Påverkande 

faktorer var allt ifrån pragmatiska och ekonomiska skäl till identitetsrelaterade. De 

mest avgörande faktorerna var yttre påverkan kopplad till uppfattningen om 

traditionella könsroller. Det finns en diskrepans mellan samhällets normer av 

traditionell maskulin ideologi, som t.ex mannen som familjeförsörjare, och den roll 

som en föräldraledig pappa har. Resultatet visade även på att tillfredsställelsen och 

upplevelsen av att ha varit föräldraledig var till största delen positiv och uttrycks som 
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”det mest givande och roliga arbetet i mitt liv”. Studien visade även på att män var 

mycket medvetna om traditionella stereotyper och generaliseringar om män och 

manlighet men att en omformning av manlighetsbegreppet i kombination med 

nedbrytandet av de traditionella könsrollerna var på gång vilket påverkar män till att 

ta ut mer föräldraledighet. Chronholm (2004) menar att pappans tid som 

föräldraledig upplevs ge en djupare relation till barnet då det finns tid för umgänge 

hela dagarna under en längre sammanhängande period istället för kortare stunder 

endast på kvällar och helger. Uttaget av föräldraledighet bland männen ökar i 

samband med andra och tredje barnet och ökar mer bland de män som tagit ut någon 

föräldraledighet vid första barnet än de som inte tagit ut någon (Duvander & 

Andersson, 2006). 

Traditionella könsroller 

Inom aktuell genusforskning har könsrollsteorierna övergetts som förklaringsmodell 

för hur föräldrar väljer att fördela föräldraledigheten. Däremot anses att dessa 

föråldrade synsätt och beteendemönster finns kvar i människors vardagskunskap och 

till och med inom den politiska debatten. Genom attitydförändringar, information 

och uppmuntran försöker man påverka män och kvinnor att inse det felaktiga i sitt 

tänkande och handlande och därmed förändra sitt beteende (Bekkengen, 2002). 

Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) menar att kvinnors orientering mot arbetslivet 

ökar och mäns orientering mot familjen ökar, men samtidigt finns könsbundna, 

traditionella mönster kvar när det gäller arbets- och ansvarsfördelning i hemmet. För 

att förstå detta är det enligt Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) nödvändigt att studera 

hur män och kvinnor inom familjens ram skapar mening och hur de interagerar samt 

organiserar sina egna liv och familjens gemensamma liv. Doucet (2009) menar att de 

traditionella könsrollerna spelar en avgörande roll för mäns föräldraledighet där 

kvinnor känner skuld över att lämna hemmet och börja arbeta och män känner skuld 

för att lämna arbetet. Kvinnor känner dragning mot omvårdnad och kontakt med 

barnet medan mannen känner dragning mot avlönat arbete och självständighet.  

Ekonomisk rationalitet 

Även vård av barn kan diskuteras utifrån teorier om ekonomisk rationalitet, 

ekonomiska maktresurser och kulturella föreställningar. De kulturella 
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föreställningarna är idag starkare kring moderskap och faderskap än kring 

hushållsarbete. Föreställningarna om vad som är en ”bra mamma” är betydligt 

starkare än vad som är en ”bra pappa”. Ekonomiska skäl är en vanlig förklaring till 

att fäder inte tar ut fler föräldrapenningdagar. Forskningsresultat tyder också på att 

männen förlorar mer än kvinnor i löneutveckling om de tar ut föräldraledighet 

Bekkengen (2002).  

Det finns ekonomiska modeller som utgår ifrån att en familj arbetar för en 

inkomstmaximering, d.v.s. att den ena föräldern specialiserar sig på lönearbete och 

den andra på hemarbete. Tanken med detta är att man skall bli bäst på det man gör 

och därigenom nå högre välstånd än när båda parter försöker bli bra på både löne- 

och hemarbete (SOU, 2005). Män tjänar generellt mer och har högre positioner på 

arbetsmarknaden än kvinnor (SCB, 2010), vilket innebär att familjen skulle förlora 

mest ekonomiskt på att mannen är hemma. En pressad ekonomisk situation är vanlig 

för många barnfamiljer (Plantin, 2007). Det ekonomiska argumentet motsägs dock av 

annan forskning som visar på att uttaget för män ökar när inkomsten ökar. Ju högre 

både mäns och kvinnors inkomst är desto högre uttag gör mannen men att mannens 

inkomst har högre effekt på männen uttag av föräldraledighet än kvinnans (Rochlen, 

McKelly & Whittaker, 2010; Sundström & Duvander, 2002). 

Negativa reaktioner från arbetsgivare och arbetskamrater 

En annan vanlig förklaring är att männen möter negativa reaktioner från arbetsgivare 

och arbetskamrater. På den punkten finns motstridiga forskningsresultat. Studier 

visar att män som har tagit ut föräldraledighet överlag möts av positiva reaktioner 

från chefer och arbetskamrater (Bekkengen, 2002). Bekkengen understryker också 

vikten av att informera arbetsgivaren i god tid innan föräldraledigheten för att 

underlätta för arbetsgivaren att planera för ersättningspersonal. Andra studier visar 

dock att män möts av negativa reaktioner i högre grad än kvinnor (Hwang, 2005). 

Arbetsgivarens inställning och företagskulturen på arbetsplatsen har en avgörande 

roll för bevarandet traditionella könsnormer. Kugelberg (2006) visar på att 

företagskulturer som förespråkar heltidsarbete och övertid verkar för att bibehålla 

dessa traditionella könsroller. Detta innebär att om deltidsarbete och föräldraledighet 

inte anses gå att kombinera med ledarskapspositioner kommer män med barn i högre 
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grad att ses som professionella medarbetare utan ansvar för barn och hem medan 

kvinnor ses mer som mammor än som kompetenta arbetstagare. 

Kvinnlig maktutövning 

En tredje populär förklaring är att när männen vill vara hemma med barnen så 

släpper inte kvinnorna dem ifrån sig (Bekkengen, 2002). Pappornas ringa andel av 

föräldraförsäkringen skulle alltså vara en följd av maktutövning från kvinnornas sida.  

Kvinnorna uttrycker en stark vilja att vara hemma med barnen under deras första år. 

Men det faktum att kvinnor i allmänhet finner sig väl tillrätta med att vara hemma 

med sina barn är enligt Bekkengen (2002) inte detsamma som att de inte vill att 

papporna ska vara det.  

Enligt Gaunt (2008) som har studerat ett fenomen kallat moderligt revirbevakande 

”maternal gatekeeping” har mödrar en omedveten kraft att försöka bevara sin roll 

som den huvudansvariga för barn och hem. Det kan enligt Gaunt (2008) handla om 

kvinnas behov av att ha kontroll över hemmet och att styra familjelivet. Kvinnan kan 

också ställa krav på vad och hur saker skall göras i hemmet och kritiserar mannen när 

det inte är enligt hennes normer. Om det är kvinnas revirbevakande som hindar 

männen från att vara föräldralediga eller tvärt om är däremot oklart. Det finns ett 

tydligt samband mellan graden av revirbevakande och kvinnas psykologiska 

egenskaper där kvinnor med låg självkänsla, hög moderlig identitet och låg 

utbildningsnivå spelar en stor roll för graden av revirbevakande. 

Identitet 

Modeller som baserar sig på ekonomisk rationalitet eller förhandling kring 

föräldraledigheten kan än dock inte förklara varför det i stort sett alla förhållanden är 

kvinnan som tar det största ansvaret för barnomsorgen hemma. Ännu mindre i de fall 

där kvinnan tjänar mer men ändå tar det största ansvaret. Begreppet identitet, en 

persons uppfattning om sig själv, har en stor inverkan på en persons beteende. Hur en 

person visar sin identitet påverkar hur andra agerar och väljer. På en arbetsplats där 

män aldrig tar ut någon föräldraledighet bryter den första mannen som gör detta mot 

en norm eller gräns för vad som är acceptabel manlig könsidentitet på sin arbetsplats. 

En persons uppfattning om sin identitet är troligen så fundamental att den är viktigare 

än ekonomiska incitament (Akerlof & Kranton, 2000). Dunkel & Sefcek (2009) 
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menar att det går dra klara paralleller mellan Eriksons identitetsutveckling ”Lifespan 

Theory” om de mänskliga psykologiska utvecklingsstadierna och livshistorieteorin 

som handlar om de mänskliga aktiviteterna främst rörande reproduktion och 

överlevnad. Dunkel & Sefcek (2009) menar att beroende på erfarenheter och 

utveckling under de tidigare faserna i livet, där support och kontakt med t.ex. 

föräldrar, har människan olika möjlighet och förutsättningar att känna en trygg 

identitet i det vuxna livet. Det finns alltså en klar koppling mellan föräldraskap och 

personlig identitet. Den sociala identiteten är i denna kontext mer intressant att lyfta 

fram än den personliga. Den sociala identiteten baseras på grupptillhörighet. 

Människor förstår sig själv och andra delvis i skenet av grupptillhörighet. Detta 

innebär att den grupp man tillhör eller känner sig tillhöra behöver ha en identitet 

(Pratt, 2001). En social identitet behöver därför ha en egen särprägel och skilja sig 

från andra grupper i den närmaste omgivningen. Gruppen behöver bevara sin 

särprägel för att inte den identitetsgivande kraften skall försvinna. Pratt (2001) 

beskriver denna grupp som ”ingruppen” och när denna kommer i kontakt med en ny 

stark grupp, ”utgruppen”, kommer medlemmarna i ingruppen att värna om sin 

identitet. Det är skillnader mellan grupperna som avgränsar dessa från andra grupper. 

Ingruppen vill identifieras som unik och avgränsad men vill även värderas som 

positiv. Gruppen och dess medlemmar sträva därför efter att vidmakthålla en positiv 

identitet och självuppfattning och gynnar därför denna grupp.  

Familjesituationen 

Maktresursteorin förklarar beslutsmakten inom familjen med vilka relativa resurser 

makarna har (Försäkringskassan, 2007) med hänvisning till (Blood & Wolfe, 1960).  

Denna teori utgår ifrån att parterna i en relation anses ha konkurrerande intressen och 

att familjen inte ses om en enhet baserad på konsensus. Den partner som har mest 

resurser kommer också att ha mest makt att ta beslut.  Dessa resurser är enligt Blood 

& Wolfe (1960) därmed något som är åtråvärt för den andra partnern. Relativ 

utbildningsnivå liksom mängden förvärvsarbete påverkar beslutsmakten i familjen 

positivt. Arbetsuppdelningen i hemmet beskrivs som högst specialiserad medan 

uppdelning av beslutsfattandet är mindre stereotypt och mer jämnt uppdelat mellan 

parterna. Dessa två faktorer är dock ständigt relaterade till varandra. Familjer som 

delar mer än hälften av besluten tenderar att i hög grad även utföra lika mycket 

hushållsarbete, samtidigt som par med få gemensamma beslut i låg grad delar upp 
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hushållsarbetet i hemmet mellan sig. Utifrån Blood & Wolfes maktresursteori kan 

man anta att den partner med mest resurser också har störst beslutsmakt. Man skulle 

då även kunna anta att den person som får sin vilja igenom också är den som är nöjd 

med beslutet efteråt. 

 

Nästan alla blivande mödrar poängterar att de tycker att det är viktigt att mannen tar 

ut någon föräldraledighet (Bekkengen, 2002). Men det är bara en fjärdedel av 

mödrarna som önskar att mannen hade tagit ut fler dagar, medan nästan 40 procent 

av männen svarar att de önskar att de hade tagit ut fler dagar. Maktresursteorin 

förefaller här relevant eftersom fadern oftare tar ut föräldraledighet då modern har 

högre inkomst, högre utbildning och/eller om hon besitter en unik kompetens på sin 

arbetsplats. Ur familjens synpunkt är det också i många fall ekonomiskt rationellt att 

det är kvinnan som tar ut föräldraledighet eftersom mannen ofta har högre lön än 

kvinnan. 

Svensk föräldraförsäkring erbjuder jämfört med andra länder goda förutsättningar för 

att skapa jämställdhet i föräldraskapet. Att Sverige införde en föräldraförsäkring som 

första land och gav båda föräldrarna samma möjligheter att vara hemma har 

beskrivits som ”a radical departure from earlier policies which had identified the 

principle of care with motherhood” (Chronholm, 2004).  

Sambandet mellan moderns utbildningsnivå och position i samhället i kombination 

med motsvarande förhållande för fadern har varit ett känt faktum sedan sjuttiotalet, 

men det är en stor brist att ingen har inriktat sig på att försöka förstå orsaken till 

sambandet (Beckkengen, 2002). Bekkengen konstaterar i en intervjuundersökning att 

”det är vare sig ogynnsamma arbetsvillkor, ekonomiska skäl eller motståndet från 

kvinnan som är utslagsgivande. Avgörandet är istället om mannen representerar en 

barnorienterad maskulinitet, som han dessutom väljer att omsätta i praktiken.” 

Bekkengen (2002) konstaterar även att män har en valmöjlighet till föräldraledighet 

som kvinnor inte har och att de flesta män därför väljer att inte ta ut sin 

föräldraledighet. 
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Relationen mellan arbete och familj 

Relationen mellan arbete och familj beskrivs ofta som en konflikt, även om 

motsatsen också kan påvisas där arbete och familjeliv kan kombineras och 

komplettera vartannat. Föräldrars liv består dock inte endast av betalt arbete och 

familjeliv. Aktiviteter kopplade till arbete, oavlönad vård och arbete i hemmet kan 

även kombineras med aktiviteter relaterade till umgänge med vänner, 

fritidsaktiviteter och samhällsengagemang. För att täcka in alla dessa aspekter 

behöver man fokusera mer på arbete - människa istället för på arbete - familj (Allard, 

2007). 

I en undersökning med 83 föräldrapar där båda förvärvsarbetade gjordes en 

utvärdering av arbetslivserfarenheternas betydelse för kvalitén på föräldraskapet 

(Costigan, Cox & Cauce, 2003). Observationer genomfördes vid två tillfällen med tre 

månaders mellanrum och resultatet visade på att mödrar som rapporterade en mer 

negativ upplevelse på sin arbetsplats också visade en minskning i positiv upplevelse 

av föräldraskapet och en ökande negativ upplevelse av detta över tid. Mammornas 

välbefinnande och hälsostatus påverkade också i hur papporna upplevde sitt 

föräldraskap. Däremot var, enligt Costigan, Cox & Cauce (2003), pappornas 

upplevelser av sin arbetssituation mer orelaterad till både mammornas och pappornas 

upplevelse av sitt föräldraskap. I fall med mammor som hade yngre barn påverkades 

upplevelsen av föräldraskapet mer negativt än mammor med lite äldre barn. I 

pappornas fall kunde man inte se några skillnader utan de påverkades i mycket liten 

grad av yttre påverkan. Nordenmark (2004) beskriver att både heltidsarbetande 

kvinnor och män som blir föräldrar upplever större trötthet än andra. Kvinnor 

rapporterar oftare stressymptom än män och önskar i högre utsträckning arbeta 

deltid. Kvinnor uppger ofta att anledningen till att de vill arbeta mindre är för att 

kunna ägna mer tid åt familjelivet, hushållsarbete och omvårdnad av barn. Kvinnor 

upplever, enligt Nordenmark (2004), i högre utsträckning än män att familje- och 

arbetsliv kommer i konflikt med varandra.  

Med detta arbete ville jag undersöka vilka faktorer det är som styr över valen av 

fördelningen av föräldraledigheten och hur dessa val påverkar vår arbetssituation och 

möjlighet till både karriär och ett rikt fungerande familjeliv. 
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Metod 

Deltagare 

I den kvalitativa studien intervjuades 5 slumpmässigt utvalda personer (2 män och 3 

kvinnor) som varit föräldralediga en eller flera gånger de senaste fem åren och var 

tillbaka i arbete igen. Deltagarna fanns antingen på min egen arbetsplats eller inom 

bekantskapskretsen och var boende i Västra Götalands län. Tänkbara respondenter 

som uppfyllde ovanstående kriterier antecknades och kontaktades med förfrågan om 

deltagande. Min utgångspunkt var att få en relativt jämn könsfördelning bland 

respondenterna och listan bearbetades uppifrån och ner tills materialet ansågs vara 

tillräckligt mättat. Åldersfördelningen var av naturliga skäl relativt begränsad och var 

mellan 29 och 40 år. Samtliga deltagare intervjuades under april 2011. 

Instrument 

Studien lades upp som en intervju med i förväg definierade frågeområden och 

genomfördes halvstrukturerat med hjälp av en intervjuguide med frågeområden och 

förslag till följdfrågor. Denna metod valdes för att inte styra respondenternas svar allt 

för mycket, få en bredd på svaren men ändå hålla ihop intervjun inom 

frågeområdena. Frågeområdena var:  

 Föräldraledighetens fördelning mellan mannen och kvinnan 

 Överväganden/anledningar till att man valt att göra denna fördelning 

 Hur respondenten ser på sin roll som förälder och på barnets behov när det 
gäller att få träffa både mamman och pappan 

 Hur respondenten ser på arbete, sin roll på arbetsplatsen, karriär och 
föräldraledighet 

 Hur arbetssituationen ser ut för den andra föräldern 

Procedur 

Intervjupersonerna kontaktades och tidpunkt samt plats för intervju bestämdes. 

Intervjuerna inleddes med ett antal frågor om generell och specifik 

bakgrundsinformation och därefter genomfördes intervjun enligt den framtagna 

intervjuguiden i en avkopplad miljö. Frågeområdena betades av i uppställd ordning 

och följdfrågor ställdes i de fall det krävdes en fördjupning för att förstå 

respondentens svar eller för att kontrollera att frågan uppfattats på det sätt som 

avsetts. Vid intervjuerna fördes kortare anteckningar och hela intervjun spelades in. 
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Databearbetning 

Undersökningen byggde på en kvalitativ deskriptiv metod med innehållsanalys av 

intervjumaterialet. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades för 

varje intervju. En datareduktion av respondenternas svar gjordes där meningsbärande 

teman samt återkommande likheter och skillnader i svar noterades, jämfördes och 

kategoriserades in i olika typer av ställningstaganden och anledningar till de val 

respondenterna hade gjort (Berg, 2009). Då denna undersökning var kvalitativ 

användes dessa empiriska fakta för att dra slutsatser genom induktivt ansats. 

Induktion innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empirisk data 

(Thurén, 1991). Resultatet matchades med studiens teoretiska utgångspunkter för att 

kunna dra liknande slutsatser av respondenternas svar. 

Avgränsningar 

Samtliga respondenter hade en utbildningsnivå motsvarande minst kandidatexamen 

medan respondenternas respektive hade mer olika utbildningsbakgrund där några 

hade akademisk utbildning och några endast gymnasial utbildning. Med detta relativt 

snäva urval kan det därför vara svårt att generalisera denna undersökning till hela 

befolkningspopulationen men ger ändå en bild av ett stort medelskikt i samhället. 

Etik 

Undersökningen följde de etiska riktlinjer som berör delgivande av information, 

anonymitet, konfidentialitet och frivillighet i samband med deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev informerade om undersökningens syfte och 

upplägg och fick information om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta intervjun om de önskade. Deltagarna upplystes även om att deras medverkan 

är helt anonym och att deras svar inte kommer att kunna kopplas samman med dem 

efter undersökningen. 



15 
 

Resultat 
Syftet med studien var att undersöka hur arbetssituation och karriär påverkar hur 

föräldrar väljer att ta ut och fördela föräldraledigheten mellan sig. Vilka faktorer det 

är som styr över valet av föräldraledigheten och vilka konsekvenser detta får för 

arbete och familjeliv. 

Respondenternas citat avslutas med markeringen [K] eller [M] och anger om citatet 

är hämtat från en kvinna eller man. 

Föräldraledighetens fördelning 

Fördelningen av föräldraledighetsdagarna för de fem intervjuade personerna var 

relativt lika. I de fall där respondenten hade fler än ett barn hade antalet uttagna 

föräldraledighetsdagar för mannen ökat för senare barn än tidigare medan antalet 

uttagna dagar för kvinnan inte minskat i motsvarande omfattning.  

”Det har varit olika. Första barnet var jag hemma helt och hållet, 100 

%, min man var inte hemma alls, p.g.a. av att jag gick i skolan och det 

passade bra. Andra gången var jag också hemma på 100 % först, och 

sedan var han också hemma på 100 % i några månader. Sista gången 

var jag nog också hemma den första tiden och sedan var han hemma 

några månader.” [K] 

”den första tiden känns det ganska naturligt att mamman är hemma… 

som pappa har man ju inte så mycket att erbjuda. Så det har känts 

ganska naturligt att min fru har tagit den första tiden, ja året 

egentligen.” [M] 

Vid en jämförelse av fördelningen av antalet uttagna dagar för de senast födda 

barnen där föräldrarna var tillbaka i arbete igen var fördelningen enligt tabell 1. Alla 

fem barnen var vid intervjutillfället mellan tre och fyra år, vilket innebär att barnen 

var födda mellan åren 2007-2008 och föräldraledigheten uttagen mellan åren 2007-

2009. 
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Respondent Antal dagar 
kvinnan 

Antal dagar 
mannen 

1 [M] 240 140

2 [K] 240 80

3 [K] 240 120

4 [M] 240 80

5 [K] 240 120
Tabell 1: Fördelning av uttagna föräldraledighetsdagar.  
Antalet dagar är omräknat till ett uttag på 100 %, 5 dagar per vecka. 

I samtliga fall har föräldraledigheten för kvinnan infallit de första månaderna efter 

barnets födelse därefter har mannens dagar legat i direkt anslutning antingen med 

100 % eller i något fall med mindre andel. 

Överväganden/anledningar till fördelningen 

I den undersökta gruppen kunde man identifiera i stort sett alla dessa anledningar. 

Den anledning som respondenterna inte alls eller i mycket lite utsträckning hänvisade 

till var att det skulle finnas några ekonomiska skäl till valet. 

”Nej, så har vi inte alls sett det, och så tjänar jag ju bättre än vad han 

gör. Men så var det ju inte vid första tillfället i och för sig. Nä, så har 

vi inte sett det.” [K] 

”Det är faktiskt lite intressant för när vi då, när jag var hemma så fick 

man också 10 % från arbetsgivaren och det gör ju att då blir inte 

hoppet så jättestort.” [M] 

”Vi har… vi ligger väl ganska jämt i inkomst så det var inget som vi 

behövde väga in. Det var mest att hon skulle få vara med båda.” [K] 

”Det är klart man får gå ner i pengar och tid, men man får ju tillbaka 

så mycket i andra ändan att vara hemma tycker jag.” [M] 

Traditionella könsroller och kvinnlig maktutövning framträder ganska tydligt i 

respondenternas svar. Några svarade att ”det passade bäst så just då” eller att ”hon 

ville vara hemma mer”. 



17 
 

”anledningen till det är ganska svårt att säga… det har känts 

naturligt och så. Sen har ju inte hon… hon har ju inte haft ett fast 

arbete heller. Under… när vi har haft barn.” [M] 

”Helt enkelt tror jag att hon ville vara hemma mera. Vi hade den 

dialogen att vill hon vara hemma så är det bättre att hon är hemma 

då. Den mesta delen.” [M] 

”Sen sista gången blev det samma också fast att vi inte hade de skälen 

egentligen. Mmm, jag tycker nog det är rätt skönt att vara hemma och 

han sa inte något om att han absolut måste vara hemma tidigare 

heller.” [K] 

Den tydligaste förklaringen i respondenternas svar ligger i relationen till arbetsgivare 

och arbetskamrater där mannens relation till sitt arbete eller sin arbetssituation 

förefaller vara starkt avgörande. 

”och så passade det med hans jobb att han var hemma just då. Ser vi 

som läget är just nu så tror jag inte att han kommer att vara hemma 

nästa gång.” [K] 

”och nu har han precis börjat ett nytt jobb och då känns det inte så 

lätt att ta ut och säga direkt när man har börjat att jag skall vara 

föräldraledig.” [K] 

”Sen var det meningen att han skulle ta en dag i veckan det här året 

då, men då fick han ett annat jobb så då fick jag ta det också. Annars 

var tanken så. ” [K] 

”jag var tvungen att ta ledigt ett år p.g.a. kurser och så och han fick 

nytt jobb och kunde inte ta ledigt då. Sedan fick hon börja dagis efter 

ett år.” [K] 

Synen på föräldrarollen och barnets behov 

Det rådde en god samstämmighet i respondenternas svar kring hur de såg på 

föräldrarollen och barnets behov av att få vara med båda föräldrarna. Samtliga ansåg 

att det var viktigt att båda föräldrarna var hemma med sitt barn. Det pekades även på 
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att detta behov var ömsesidigt och underströk vikten av att båda föräldrarna fick ta 

del av barnets utveckling det första året samt vara delaktiga i hemmiljön under den 

perioden. 

”det är viktigt helt klart och det kan jag också säga, men det vet inte 

jag om det beror på det, men att jag och min dotter har blivit ännu 

tajtare i vår relation i och med det halvåret. Så det påverkar alla 

barn. Det är bra att man är hemma, den saken är helt klar. Det är helt 

och hållet så.” [M] 

”Ja, det är viktigt! Både för barnet och för föräldrarna. Att hon får 

lära känna båda och att jag kan åka bort en kväll och att det går bra 

att lägga henne ändå. Att det fungerar hemma ändå. Man blir inte så 

bunden.” [K] 

”Ja, det tycker jag. Jag tror man får mer insyn i livet… att vara 

hemma. Man kan ju tro att det är så lätt, så skönt att bara vara 

hemma men det är ju inte ledighet egentligen utan… så därför tycker 

jag att det var så bra att min man var hemma för då såg ju han att… 

ja, vad jag hade haft när jag gått hemma. Och han fick en annan 

delaktighet i vår sons liv och rutiner och så. ” [K] 

Arbete, karriär och föräldraledighet 

Respondenterna upplevde inte karriär som särskilt viktigt, men att trivas på jobbet 

och få en utveckling av arbetsuppgifterna var viktigt för att få tillfredsställelse av 

arbetet. Kvinnor funderade i större utsträckning på när det skulle passa i tid att kunna 

gå vidare eller satsa på en ev. karriär någon gång i framtiden medan männen var mer 

inriktade på att det skulle vara en kontinuerlig utveckling av arbetsuppgifter och 

ansvar.  

”För min del så är inte karriär så jätteviktigt utan det är snarare så 

att man har något som man känner är kul, något som är lite 

utvecklande.” [M] 
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”Annars så tror jag att man stagnerar och om det inte händer något 

nytt så får man nog söka sig något nytt tror jag. Det måste vara något 

nytt och utvecklande i det.” [M] 

”Nä, inte just nu. Nej det gör jag inte utan jag skall fortsätta med det 

jag gör nu. Fast sen, det är klart sen, man har ju alltid tankar på vad 

man vill göra i nästa steg. Vad jag skulle kunna tänka mig att läsa, 

något extra eller så. Men inte som jag känner att jag skulle vilja göra 

just nu. Men man kanske börjar fundera lite, vill jag göra det här i 

hela livet? Det vet jag, det har jag tänkt. Ja, men ändå känner jag att 

jag vill inte… jag vill fortsätta att utvecklas.” [K] 

”När barnen är större och man har tid och inte behöver vara hemma 

jämt. Då kan man väl tänka att det skulle vara roligt. Det är ju alltid 

kul med nya saker. Men samtidigt så inser man att ju äldre barnen blir 

desto större blir behoven att vara hemma. Det är lättare att jobba 

heltid när barnen är små än nu. Ju mer självständiga dom blir desto 

mer känner man att man behöver vara hemma hos dem.” [K] 

Frågan om arbetsgivarens inställning till att vara föräldraledig var inte entydig. 

Respondenterna menade att arbetsgivarna försökte vara tillmötesgående men insåg 

också att det kunde vara ett problem för framför allt mindre arbetsgivare där 

nyckelpersoner begärde föräldraledighet. Större arbetsplatser som statliga 

myndigheter och kommunal verksamhet hade större möjlighet att hantera 

föräldraledighet än små företag och upplevdes också visa på en större öppenhet när 

det gällde föräldraledighet. Att annonsera sin föräldraledighet i god tid och föra en 

dialog med arbetsgivaren tidigt ansågs underlätta för arbetsgivaren och leda till en 

lättare och naturlig övergång mellan arbete och föräldraledighet.  Bland 

respondenterna fanns en farhåga att framför allt unga kvinnor i 30-årsåldern hade en 

nackdel gent emot män i samma ålder just p.g.a. en förväntad föräldraledighet där 

kvinnan skulle vara borta en längre period än mannen och att arbetsgivare indirekt 

tog med detta i sitt val av person att anställa. 

”Jag tror att de är ganska rädda för att anställa kvinnor i 29-

årsåldern som inte har några barn ännu och som lever i ett fast 
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förhållande. För då vet de att förr eller senare så kommer det barn. 

Detta har man ju hört historier om.” [M] 

”Jag tror att många tänker … nu har väl jag kommit över den 

perioden kanske, men när man är runt 30 där så vill de nog inte 

anställa en som de tror snart skall ha barn. Det kostar ju pengar och 

det tror jag påverkar även om man absolut inte får säga så.” [K] 

Föräldraledighetsperioden upplevdes påverka karriärmöjligheterna till viss 

del, framför allt för kvinnor som oftast tog den längre perioden av 

föräldraledighet. I de fall där familjen fått två eller flera barn innebar det att 

kvinnan kunde vara hemma flera år i streck medan mannen endast var 

hemma någon enstaka kortare period. 

”Hon känner nog en liten stress tror jag. Just det här med karriären. 

Hon kände nog att hon har ståt still ganska länge. I och med att hon 

nästan i streck har varit hemma i tre år. Att hon känner att hon inte 

kommit någonstans. Men det är nog fullt naturligt tror jag om man 

varit hemma så länge och inte kan gå tillbaka till ett jobb på det sättet 

som jag gör då. Hon har inget direkt att gå tillbaka till utan gå 

tillbaka till att plugga vidare och jobba extra. Hon är ju 33 så att hon 

är ju också till åren så där men samtidigt har hon ju 30 år kvar innan 

hon skall gå i pension. Men hon känner nog en stress tror jag för att 

hon har fått stå tillbaka i karriären.” [M] 

”Njaa, det är nog i så fall att kvinnor ofta är hemma i längre 

perioder. Fast ändå kan det nog ändå vara så. Även om männen hade 

varit hemma lika länge så… nja jag vet inte. Det är svårt att säga 

eftersom det ofta är så att kvinnorna är hemma längre.” [K] 

”Ja, det kan det nog vara. Det beror väl på hur mycket man är 

hemma. Väljer man att vara hemma en längre period kanske det 

påverkar för båda två. Det kan även visa att man vill ta ett ansvar och 

det kan vara positivt också.” [M] 
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”Det har tidigare varit negativt! Men att det håller på att bli mindre 

av den varan. Så att idag tror jag att är man bara ute i tid och 

berättar om det så kan alla hantera det. Sen så måste man också ha en 

förvarningstid. Alltså kommer du en månad och så nästa månad vill 

du vara hemma då blir det inge bra.” [M] 

Den andra förälderns arbetssituation 

Samtliga respondenter och dess respektive hade arbete eller studier i samband med 

att de blev föräldrar. En kvinnlig respondent samt en kvinnlig respektive var 

sysselsatta med studier när de blev föräldrar vid två tillfällen. I båda dessa fall tog 

kvinnan en större del av föräldraledigheten. Förklaringar som ”jag gick i skolan och 

det passade bra” lyftes fram. Att ta ut föräldraledighet under studietiden ansågs som 

ett mer praktiskt alternativ och p.g.a. att studier oftast bedrivs termins- eller årsvis 

blev del enklare att kvinnan tog ett helt års föräldraledighet för att stämma med 

studierna och inte hamna mitt i en termin. 

Sysselsättningsgraden för respondenterna och dess respektive var för samtliga 100 % 

före barnafödandet, men efter föräldraledigheten gick hälften av kvinnorna ner i tid 

till mellan 80-95 %. Se tabell 2. I ett fall gick mannen ner till 87,5 % när barnen var 

mellan 3-5 år för att kunna hämta tidigare på dagis medan kvinnan arbetade 100 %. 

Detta val berodde på att kvinnan fick ett nytt arbete och arbetsgivare. 

”Sen har vi ju valt också att min fru bara jobbar 80 %. Det är ju 

också för att kunna vara mer med barnen.” [M] 

”när barnen var runt 3-5 år så jobbade jag heltid då och då jobbade 

han 87,5% så att han kunde hämta barnen lite tidigare då. Så då 

vände vi lite på det. Då var det min arbetsgivare… jag fick ett nytt 

jobb så då tyckte min arbetsgivare att jag inte kunde jobba deltid. 

Dom sa väl inte det, men jag kände det. Då gick han ner lite i tid så 

att barnen inte skulle vara så mycket på dagis.”  [K] 
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  Mannen Kvinnan 

Respondent före efter före efter 

1 [M] 100 % 100 % 100 % 100 % 

2 [K] 100 % 100 % 100 % 95 % 

3 [K] 100 % 100 % 100 % 100 % 

4 [M] 100 % 100 % 100 % 80 % 

5 [K] 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 2: Sysselsättningsgrad före och direkt efter barnledigheten för  
mannen resp. kvinnan. 

 

Diskussion 

I intervjuerna framkom förhållanden och faktorer som direkt kan kopplas till 

traditionella könsroller där kvinnan är den som i större utsträckning tar ansvar för 

barn och hem samt väljer att arbeta deltid istället för att prioritera karriären (Haavind 

& Magnusson, 2005). 

I samtliga fall var det kvinnan som tagit ut den största delen av föräldraledigheten 

och därmed under en längre period anpassat sitt liv till föräldraskapet. Kvinnans del 

av hushållsarbetet är fortfarande större än mannens även om mannens del och tid i 

hemmet har ökat vilket stämmer väl överens med andra undersökningar (Maurer & 

Pleck, 2006; Haavind & Magnusson, 2005). Föräldraledighet betyder till viss del 

olika saker för män och kvinnor där kvinnan i stor utsträckning fortfarande sköter 

större delen av hushållet samtidigt som hon är föräldraledig medan mannen gör en 

mindre del av hushållsarbetet under sin föräldraledighet och ägnar mer tid bara för 

barnet. Resultatet i denna undersökning visar på att kvinnan i snitt tar ut 69 % av 

föräldraledigheten de första 18 månaderna medan motsvarande siffra för männen är 

31 %. Motsvarande siffror för hela riket är enligt SCB (2010) 78 respektive 22 %. 

Den allmänna uppfattningen var att barnet behöver få vara hemma och få möjlighet 

att knyta an till båda föräldrarna under de första 18 månaderna och att detta behov 

var ömsesidigt både från barnet och från föräldrarna vilket stöds av Risholms (2006) 

studier. Papporna är lika viktiga som mammorna, men under de första månaderna var 

det ingen som ville byta ut mamman mot pappan. Barnets band till mamman är 

starkast under det första levnadsåret men pappan finns perifert, om än hierarkiskt 
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underordnat mamman, och behöver knyta an till barnet som komplement (Bowlby, 

2010).  Ingen av respondenterna tyckte att fördelningen av föräldraledigheten skall 

styras genom lagstiftning utan ville att detta skall vara upp till varje familj att utifrån 

sina egna förutsättningar bestämma vad som är bäst för deras situation. Denna syn 

delas av Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) som menar att män och kvinnor inom 

familjens ram måste skapa sin egen mening och ges möjlighet att organisera sitt och 

familjens gemensamma liv utifrån sina individuella förutsättningar.   

De förklaringar till fördelningen av föräldraledighet som tidigare forskning har 

kunnat identifiera är enligt Bekkengen (2002):  

 Ekonomisk rationalitet 

 Traditionella könsroller  

 Negativa reaktioner från arbetsgivare och arbetskamrater 

 Kvinnlig maktutövning 

Man kan konstatera att traditionella könsroller fortfarande i hög grad styr valet av 

fördelning men att man kan se en förändring där mannens andel av 

föräldraledigheten ökar. Uttaget av föräldraledigheten ökar för männen i samband 

med andra och framför allt tredje barnet och verkar öka mer för de pappor som tagit 

ut föräldraledighet i samband med föregående barn, vilket också får stöd i forskning 

av Duvander & Andersson (2006). Detta tyder på att erfarenheter från tidigare 

föräldraledigheter har en positiv inverkan på mäns syn på sin roll som förälder. 

Enligt Maurer & Pleck (2006) handlar detta om mäns upplevelser om att arbete i 

hemmet är starkt förknippat med femininitet men genom kognitiv omvärdering gör 

det till mer maskulint och naturligt utan att mannens manlighet blir hotad. 

Tidigare forskning har även visat på att ekonomisk rationalitet har haft en betydande 

inverkan på valet av fördelning och varit ett vanligt argument bland män och kvinnor 

i allmänhet (Plantin, 2007). Denna anledning till val har jag inte funnit i min 

undersökning utan i likhet med en del andra utredningar (Rochlen et al., 2010; 

Sundström & Duvander, 2002) pekar det på att denna betydelse har minskat och det 

kan ha en förklaring i att de intervjuade familjerna i den här studien har en mindre 

pressad ekonomi där inkomstbortfallet vid föräldraledighet inte har den största 

betydelsen. En klar minskning av betydelse kunde ses i samband med att 

föräldrapenningen höjdes till 90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten i början 
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av 1990-talet men motsvarande ökning kan inte påvisas när ersättningsnivån sedan 

sänktes igen i slutet av 1990-talet (Bekkengen, 2002). De föräldrapar som förlorade 

mest på att dela på föräldraledigheten var också de som delade i stor utsträckning 

medan kvinnan tog ut störst del där det spelade mindre ekonomisk roll, vilket stöds i 

studien av Rochlen et al. (2010). Några respondenter tyckte att kostnaden för att vara 

hemma med sitt barn kunde ses som en investering i framtiden och skapar en 

närmare relation till barnet.  

Betydelsen av arbetskamraters och i synnerhet arbetsgivares syn på föräldraledighet 

har en betydande inverkan på hur man väljer att fördela sin föräldraledighet. Det 

finns en stark känsla att arbetsgivaren ser mycket negativt på att man skall vara 

föräldraledig och att det påverkar möjligheter till karriär och löneutveckling. Denna 

bild är starkare hos män än hos kvinnor och starkare för privata företag än inom 

offentlig verksamhet. Enligt Hwang (2005) spelar företagets organisationskultur, 

oskrivna och allmänt accepterade regler och normer en viktig roll för hur företaget 

ser på föräldraledighet. I de fall där företaget tjänar på att männen är föräldralediga 

ser man positivt på det. Även studier av Kugelberg (2006) visar på företagskulturens 

inverkan på bevarandet av de traditionella könsrollerna där kvinnor som prioriterar 

barn och familj ses som mindre lämpliga för ledande positioner i företaget. 

Kopplingen till sin identitet i grupper och sammanhang har också stark inverkan på 

hur en person agerar och väljer, om man följer strömmen eller går mot den (Akerlof 

& Kranton, 2000). Denna syn stämmer också väl överens med resultatet av denna 

undersökning.  

En annan slutsats kopplad till karriär och tillfredsställelse av sitt arbete var att 

karriären ansågs vara mindre viktig än att trivas på jobbet. Omväxlande och 

utvecklande arbetsuppgifter framhölls som mycket viktiga, framför allt bland 

männen. 

Undersökningen visade på att samtliga respondenter antingen arbetade heltid eller 

studerade heltid i samband med barnafödandet. Efter föräldraledigheten gick två av 

fem kvinnor i de undersökta familjerna ner i arbetstid till att fortsättningsvis arbeta 

mellan 80-95 %, vilket är betydligt högre siffror än Statistiska Centralbyråns siffror 

från 2008 som anger att 48 % av kvinnorna endast arbetar 50 %.  
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Några respondenter menade att det var kvinnas val, tillfälligheter eller en dialog 

mellan mannen och kvinnan som avgjorde att kvinnan tog ut det mesta av 

föräldraledigheten och i många fall arbetade deltid när barnen var små. Moderligt 

revirbevakande (Gaut, 2008) är troligen den största anledningen till att denna 

situation. Gaut (2008) menade att moderns omedvetna kraft att ha kontroll över hem 

och barn är stark, men att det är oklart om detta är en konsekvens av mannens 

bristande engagemang eller inte. Det finns dock tydliga samband mellan kvinnans 

psykologiska egenskaper som självkänsla och moderlig identitet samt 

utbildningsnivå och ålder relaterat till graden av revirbevakande. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar denna studie på att traditioner och könsroller fortfarande är 

starkt styrande faktorer vid valet av fördelningen av föräldraledigheten även om man 

kan se en tendens till att män ökar sin andel av föräldraledigheten. Männen tar oftare 

ut sin del av föräldraledigheten i kortare perioder eller i mindre omfattning än 

kvinnor och är därför borta från arbetet mindre del. Kvinnans arbetsinsats i hemmet 

minskar inte i samma omfattning som männens föräldraledighet ökar utan kvinnorna 

får en högre arbetsbelastning medan männen får mer ”kvalitetstid” med sitt barn. Det 

finns en stark känsla av att arbetsgivare i allmänhet är negativt inställda till 

föräldraledighet och att föräldraledighet ställer till med problem för arbetsgivaren 

som i sin tur påverkar möjligheten till avancemang och en bra löneutveckling på 

arbetsplatsen. Denna föreställning är starkare hos män än hos kvinnor, vilket gör att 

män i större utsträckning låter detta inverka på valet av fördelning. Den ekonomiska 

konsekvensen av fördelningen spelar i allmänhet en mindre roll och påverkar därmed 

valet i mycket liten omfattning. Kvinnan är den av föräldrarna som tar den största 

delen av föräldraledigheten och får därför de största negativa konsekvenserna i form 

av en sämre löneutveckling och mindre möjlighet till att göra karriär, inte minst i de 

fall där paren skaffar fler än ett barn i tät följd. 

Kritisk granskning av arbetet 

Valet av en halvstrukturerad intervju med frågeområden utan direkt fasta frågor kan 

ses som positivt då diskussionen kan anpassas efter respondentens erfarenheter och 

förutsättningar utan begränsning. Dock leder detta till att författarens tolkningar 

spelar en stor betydelse för resultatet, vilket kan leda till reliabilitetsproblem. Även 
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författarens egna erfarenheter kan en spela roll både i tolkning av svaren och i 

vinkling av följdfrågor. Detta innebär att intervjuarens förförståelse har en betydelse 

för hur svaren tolkas, vilket kan inverka på de slutsatser som dras. 

Det faktum att studien endast har bestått av fem respondenter från samma del av 

landet och att samtliga har någon form av akademisk utbildning gör att resultatet får 

en begränsad validitet. Tillämpbarheten av undersökningen kan därför anses vara 

något begränsad till liknande förutsättningar. 

Förslag på vidare forskning 

Frågor som väckts under arbetets gång är hur respondenternas föräldrar, vänner och 

umgängeskrets påverkar valet och bevarandet av traditioner och könsroller. Får detta 

några konsekvenser för valen eller är det endast inom den egna familjekretsen som 

avgörandet görs? Hur ser egentligen arbetsgivaren på föräldraledighet och hur 

påverkar detta den dagliga verksamheten och agerandet på arbetsplatsen? Skulle en 

bredare bas av respondenter med både högre och lägre utbildningsnivå påverka 

resultatet? Det skulle även vara intressant att undersöka om ena föräldern är arbetslös 

eller långtidssjukskriven påverkar valet och vilka konsekvenser det får. En annan 

tanke som väckts under arbetets gång var att det skulle vara intressant att genomföra 

en studie på samma sätt men där båda föräldrarna får svara på frågorna tillsammans. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Föräldraledighetens fördelning 
- Hur har du och din respektive valt att fördela föräldraledigheten för ert/era barn? 
- När i tiden efter barnets födelse hade du din föräldraledighet? 
 
Överväganden/anledningar till fördelningen 
- Vad har avgjort ert val till fördelning av föräldraledigheten? 
- Praktiska, ekonomiska, traditionella eller andra överväganden? 
  
Respondentens syn på sin roll som förälder och barnets behov 
- Hur ser du på din föräldraroll? 
- Hur ser du på skillnaderna mellan din och den andra förälderns föräldraroll? 
- Hur ser du på barnets behov av att få träffa både sin mamma och sin pappa? 
 
Respondentens arbetsförhållande samt syn på sin roll på arbetsplatsen och sin 
karriär 
- Hur är din roll på din arbetsplats? 
- Hur var det att gå från arbete till föräldraledighet? 
- Hur var det att komma tillbaka till arbetet efter en föräldraledighet? 
- Hur upplevde du övergången mellan att vara föräldraledig och att börja arbeta 
igen? 
- Var något särskilt svårt/ lätt? 
- Hur ser du på dig själv och en karriär? 
- Påverkas karriären av att man är föräldraledig? I så fall hur? 
- Hur tror du att din arbetsgivare ser på föräldraledighet? 
- Hur hade företaget kunnat underlätta för dig? 
- Vad hade du själv kunnat göra för att underlätta övergången? 
 
Om de är föräldralediga för minst andra gången: 
- Har det blivit lättare eller svårare att komma tillbaka till arbetet efter 
föräldraledigheten? 
 
Arbetssituationen för den andra föräldern 
- Hur ser arbetsförhållandet ut för barnets andra förälder? 
- Hur ser utbildnings- och lönenivå ut i relation till din egen? 



II 
 

 
Generell bakgrundsinfo: 
 
Namn 
 
Kön 
 
Ålder 
 
Bostadsort 
 
Civilstånd 
 
Formell utbildning 
 
 
Specifik bakgrundsinfo: 
 
Antal barn 
 
Barnens ålder 
 
Antal föräldraledighetsperioder samt dessas längd 
 
Position i företaget/arbetsplatsen 
 
Sysselsättningsgrad samt arbetstider – före och efter föräldraledighet 
 
Antal år i organisationen 
 
Antal år i yrkeslivet 
 
Del av vård vid eventuell skilsmässa 
 
 

 


