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Sammanfattning 

Idag har föräldrar 480 lagstadgade dagar per barn att dela på, med en generös ersättning. 

Uppdelningen av föräldrapenningdagar mellan mammor och pappor har länge varit ojämn, 

med en långsam utveckling mot ett mer jämlikt uttag mellan föräldrarna, vilket till stor del 

tycks bero på hur politiker genom åren röstat igenom lagförslag som främjar ett mer jämställt 

uttag. Syftet med uppsatsen är att ta temperaturen på hur tankar och resonemang går hos 

mammor i ett partnerskap som har fått sitt första barn, och som har använt större delen av 

föräldraledigheten. Den konkreta frågeställningen är: Hur delas föräldraledigheten upp bland 

förstagångsföräldrar, och varför? För att få kvinnornas resonemang och förklaringar valdes 

semistrukturerade intervjuer som metod. Resultatet visar att kvinnorna generellt tagit ut de 

flesta dagarna, men med en bred spridning kvinnorna emellan. Studien ger visst stöd åt teorin 

om rationella val, signalteorin och humankapitalteorin - men framför allt den förstnämnda. 

Samtliga respondenter anger att ekonomiska motiv inte påverkat hur de valt att dela upp 

föräldraledigheten, utan snarare sociala faktorer, såsom föräldrarnas grundläggande viljor. 

Även bakgrundsfaktorer som utbildningsnivå tycks spela in. En djupdykning i ämnet visar 

också på dess komplexitet. Önskas likhet i uttaget av föräldraledighet verkar det krävas mer 

än politiska reformer. Viljor måste ändras och normer måste skifta, vilket inte sker över en 

natt.  
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1. Inledning 

Kvinnor födda i Sverige har från 1910 och framåt fött i snitt cirka 1,9-2,1 barn per person 

under sin livstid. Siffran har legat stadigt det senaste århundradet, trots att det sedan 1970-

talet gått att notera en senareläggning av barnafödandet. Möjligen grundas antalet barn i den 

tydliga tvåbarnsnormen som går att observera i Sverige, och många kommer på grund av 

normen någon gång under livets gång beröras av föräldraledighet (Duvander & Ohlsson-Wijk, 

2017). 

 

Familjepolitik generellt, och föräldraledighet specifikt, är inte något som bara berör individen 

utan även samhället i stort - på flera olika plan. Ur ett arbetsgivarperspektiv påverkar detta 

bland annat genom att föräldern kommer ta ut ledighet och därmed vara frånvarande från 

arbetet. I dagens Sverige är varje föräldrapar berättigade till totalt 480 dagars ledighet per 

barn, vilket gör att en eventuell ersättare behöver anställas (Försäkringskassan, 2018a). Ur ett 

hållbarhetsperspektiv krävs på längre sikt att kvinnor föder två barn i genomsnitt, för att 

åldersstrukturen ska förbli balanserad med tillräckligt många i de yngre och arbetsföra 

åldersgrupperna (SCB, 2012). En föräldraförsäkring som bidrar till att föräldrar kan 

kombinera både familjeliv och arbetsliv främjar barnafödandet, vilket Sverige alltså är 

beroende av för att möta problem kopplade till att landets invånare blir allt äldre (Bengtsson 

& Scott, 2005). Barnafödandet kan därmed gynna framtidens äldre som grupp men kan 

samtidigt missgynna specifika individer vad gäller pensionen, nämligen individer som i 

arbetsför ålder tar ut större delen av föräldraledigheten (Europeiska kommissionen, 2018). 

 

Det ojämna uttaget av föräldraledighet är en ständigt aktuell fråga som ofta bör följas upp i 

och med förändringar och justeringar i lagar, förordningar och samhällsnormer. För att kunna 

värdera och analysera effekterna av nuvarande bestämmelser kan en studie som undersöker 

föräldrars åsikter komma till nytta, exempelvis då regler kring föräldraledighet ska omarbetas 

eller när eventuella ändringar övervägs. Att få fler par att dela lika på föräldraledigheten och 

att arbetsmarknaden genom det blir mer jämställd är avgörande för att bryta den nuvarande 

trenden i EU, där män får ut i genomsnitt 37% mer pension än kvinnor (Europeiska 

kommissionen, 2018). Mellan medlemsstaterna är spannet stort, och inkomstglappet mellan 
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könen sträcker sig mellan 1,8% och 48,7% (ibid.). I Sverige är siffran i den högre delen av 

spannet, 30% (Regeringskansliet, 2017). 

 

Studiens syfte är att ur ett individperspektiv få en djupare förståelse för unga 

förstagångsmammors tankar och åsikter kring föräldraledigheten. Detta genom att nysta i 

anledningarna till hur och varför föräldraledighet tas ut som den gör. Utöver detta belyser 

denna rapport även hur arbetssituationen kan påverka individens val kring ledigheten. 

Uppsatsen kan därmed vara till hjälp för arbetsgivare att förstå hur anställda kan komma och 

tänka den dagen barn blir aktuellt för arbetstagaren. Studien kan också vara av intresse för de 

som framför allt ska ta, men också har tagit ut föräldraledighet. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta temperaturen på hur tankar och resonemang går hos mammor i 

ett partnerskap som har fått sitt första barn och använt större delen av föräldraledigheten. Ur 

ett sociologiskt perspektiv är syftet med andra ord att studera och uppmärksamma sociala 

normer rörande den specifika ledigheten. Den konkreta frågeställningen är: Hur delas 

föräldraledigheten upp bland förstagångsföräldrar, och varför? 

 

I nästa avsnitt belyses bakgrunden till föräldraledigheten i Sverige. Därefter presenteras 

teorier som kan vara av relevans för uppdelningen av föräldraledighet mellan föräldrarna samt 

tidigare forskning. Avsnittet “metod och data” beskriver hur undersökningen genomförts 

inklusive hur respondenterna valts ut, hur datainsamlingen skett och sedan kodats. Sedan 

presenteras studiens resultat samt analys av denna i förhållande till teorier och tidigare 

forskning. Avslutningsvis kommer en diskussion ledas kring studiens viktigaste resultat 

utifrån studiens syfte och frågeställning.  

2. Bakgrund 

Stanfors (2014) som har forskat om det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden menar att 

1960- och 1970-talen i Sverige är en betydelsefull period för det kvinnliga förvärvsarbetet, på 

grund av den kraftfulla ökningen. Vidare menar Stanfors att det är tydligt att ökningen har att 

göra med hur den svenska välfärdsmodellen är utformad. Detta eftersom den gav möjlighet 
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för båda föräldrar att kunna kombinera barn och arbete. Fortsättningsvis beror det på den 

princip som uppkom i den svenska välfärdsmodellen under den här tiden. Principen är den så 

kallade tvåförsörjarmodellen som innebär att föräldrarna ska kunna dela på både det 

ekonomiska ansvaret och omvårdnadsansvaret. Tvåförsörjarmodellen, som samhällspolitiskt 

mål, bygger på tre politiska fundament som under denna period trädde i kraft genom lag. 

Dessa är särbeskattningen, föräldraförsäkringen och barnomsorgen (Bergqvist & Nyberg, 

2001).  

 

År 1974 införde Sverige en könsneutral föräldraförsäkring mot bakgrund av 

tvåförsörjarmodellen. Från början var den sex månader med 90% ersättning av lönen, som 

efter ett par år förlängdes till åtta månader. Därefter har föräldraförsäkringen förändrats i 

omgångar. Redan från start var försäkringen individuell och båda föräldrarna hade lika många 

dagar, paret hade även själva möjligheten att välja hur dessa skulle delas upp. Vid tidpunkten, 

1974, tog kvinnor ut 99,5% av dagarna, med andra ord fördes majoriteten av dagarna över 

från pappan till mamman. Senare föreslogs därför en “pappamånad” som innebär att en 

månad skulle vara reserverad åt pappan och därmed inte gå att överföra. Med förhoppning att 

öka pappans uttag introduceras denna år 1995 eftersom uttaget knappt hade ökat under två 

årtionden. Under år 1995 kom även en ytterligare förändring, där ersättningsnivån sänktes 

från 90% av lönen till 80% (Försäkringskassan, 2014), detta i samband med den ekonomiska 

krisen i Sverige (SCB, 2016). Introduktionen av pappamånaden gjorde att uttaget för 

papporna fem år senare hade ökat till 12% (se Tabell 1). Vid 2002 infördes ytterligare en 

“pappa-/mammamånad”, och några år efter det var normen att papporna tog ut 20% av 

dagarna (Försäkringskassan, 2014). Dagens föräldraförsäkring innebär att 90 dagar är 

reserverade åt vardera förälder. Den tredje reserverade månaden infördes 2016 och vid 

tillfället var uttaget för pappor cirka 25%. Ett år senare, 2017, var uttaget 28% 

(Försäkringskassan, 2018b; SCB, 2018). Denna förändring visar på betydelsen av politiska 

reformer, men att utvecklingen mot en mer jämn fördelning av föräldraledigheten går 

långsamt i och med trögförändrade attityder (Wells & Sarkadi, 2012). 
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Tabell 1. Föräldraförsäkring – fördelning av ersatta dagar för vård av barn 1974-2017. 

Källa: SCB, 2018: 46. 

 

Fortsättningsvis innebär föräldraförsäkringen idag 480 dagar ledighet per barn och 80% av 

tidigare arbetsinkomst under 390 av dagarna. Därefter ersätts föräldrarna med en fixerad låg 

ersättning (SCB, 2018). Ledigheten kan också förlängas genom att man tar ersättning 

(ledighet) för halv-, fjärdedels-, och åttondels-dagar (Försäkringskassan, 2018a). Politiken har 

således möjliggjort ett mer jämställt arbetskraftsdeltagande genom att bland annat erbjuda en 

generös föräldraförsäkring och förutsättningar för att föräldrar ska kunna dela lika på 

föräldraledigheten. Dock finns det fortfarande en stor variation i hur ledigheten fördelas 

(SCB, 2007). Därför ämnar denna studie undersöka hur och varför detta kommer sig i 

urvalsgruppen.  

3. Teori & tidigare forskning 

3.1 Teori 

Inom den sociologiska forskningen har flertalet teorier växt fram, som alla på sitt sätt skulle 

kunna förklara varför föräldraledigheten tas ut som den gör. Tre applicerbara teorier för denna 

studies syfte och frågeställning presenteras nedan. Det teoretiska ramverket har valts med 

förhoppning om att teoriernas olika utgångspunkter kan bidra med att förstå olika aspekter av 

föräldrars uttag av föräldraledighet. 
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3.1.1 Teorin om rationella val 

Ekonomen Gary S. Becker vidareutvecklade teorin om rationella val, en teori som också 

vunnit viss mark inom sociologin. Teorin har sin utgångspunkt i antagandet att sociala 

fenomen kan förklaras av individuella handlingar. Enligt teorin styrs människors beteende av 

pengar och att de blir motiverade av möjligheten att få dessa att växa för att kunna göra vinst. 

Handlingarna behöver inte vara ekonomiskt motiverade utan kan också vara sociala till sin 

karaktär (Scott, 2000). Becker (1993a) gör gällande att människan motiveras av preferenser 

och värderingar. Vidare ansåg Becker att människor är rationella, vilket innebär att människor 

kalkylerar kostnader och fördelar med en handling innan de agerar. Att vara rationell innebär 

att individen agera på den information som hon har. Genom att individen agerar baserat på 

den tillgängliga informationen, väljer hon också det handlingsalternativ som ger mest nytta 

och är mest fördelaktigt för personen i fråga (Green & Fox, 2007). 

 

Beckers forskning (1993b) fokuserade bland annat på äktenskap, skilsmässor och att bli 

föräldrar. Han menar att när människor väljer att gifta sig, skilja sig eller att skaffa barn, väljer 

gemene man det alternativ som förväntas leda till bättre välfärd. Utifrån teorin om rationella 

val blir den minst kostsamma lösningen den mest effektiva. Ur ett sådant perspektiv kommer 

därför den förälder som har högst lön att förvärvsarbeta i större utsträckning och den som har 

lägre lön kommer att göra mer obetalt arbete, det vill säga barnomsorg och hemarbete 

(Berggren & Duvander, 2003). 

 

Teorin har dock fått kritik, särskilt från feministiska forskare som funnit teorin alltför snäv 

gällande könsrollerna och därför har teorin senare utvecklats och omformulerats. Detta genom 

att det rationella beslutet om att det obetalda arbetet faller på kvinnan och förvärvsarbetet på 

mannen, är endast rationellt om det finns produktivitetsskillnader mellan könen i hushållet. 

Förklaringar till produktivitetsskillnaderna mellan könen kan bero på fler faktorer än 

ekonomiska, såsom kvinnors barnafödande, traditioner och attityder (Boschini m.fl., 2005). 

Andra kritiker till teorin menar att den baseras på individens beslut och handlingar, och 

kritiserar det faktum att dessa skulle vara densamma över tid. De ifrågasätter hur annorlunda 

situationen kan se ut när individen ska agera nu och jämfört med förr då teorin utformades 

(Becker, 1993b). Becker (1993b) tar ställning mot denna kritik och menar att det inte än finns 

någon teori som är lika generell som teorin om rationella val och kan konkurrera mot denna.  
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3.1.2 Signalteorin 

En teori som vanligen nämns av forskare rörande uppdelningen av föräldraledighet är 

signalteorin (Evertsson m.fl., 2016). Teorin bygger på antagandet om att arbetsgivaren har en 

begränsad mängd information om sina arbetstagares produktivitet på arbetet. Med många och 

långa arbetsdagar visar arbetstagaren för arbetsgivaren att han eller hon är en ambitiös och 

engagerad medarbetare. På samma sätt signalerar arbetstagaren, enligt teorin, lågt 

engagemang gentemot arbetsgivaren och arbetet genom många och långa perioder av frånvaro 

i form av ledighet från arbetsplatsen (Thoursie, 2005). Signalteorin kan därför bland annat 

användas för att förklara varför de individer som är lediga mycket inte heller klättrar i 

lönetrappan. Om en person är eller förväntas vara ledig mycket ges personen inte samma 

karriärmöjligheter med efterföljande ökad lön - med reservation för vilken typ av ledighet det 

handlar om (Albrecht m.fl., 1999). Detta går till viss del hand i hand med statistisk 

diskriminering (Thoursie, 2005) som beskrivs i avsnittet om tidigare forskning.  

 

I en studie av Evertsson och Grunow som publicerades år 2012 rekommenderas svenska 

kvinnor att försöka korta längden på sin föräldraledighet, om de inte vill ge upp sin karriär. 

Detta just på grund av signalerna det sänder till arbetsgivaren vid längre frånvaro. Här är dock 

forskningsresultaten tvetydiga vilket till viss del påverkar teorins trovärdighet. Tidens 

inverkan på förändring av attityder synliggörs. Albrecht m.fl. (1999) visade nämligen tretton 

år tidigare att kvinnor som tar ut en större andel av föräldraledigheten inte signalerar något 

nämnvärt till arbetsgivaren. Detta eftersom kvinnor traditionellt haft den uppgiften och 

förväntas därför ta ut mer ledighet. Om situationen var omvänd och mannen istället valde att 

ta ut en stor del av föräldraledigheten, riskerade han enligt studien att mötas av skepsis och 

bestraffning. Detta då arbetsgivaren möjligen kopplade beteendet till låga karriärmål i 

förhållande till de pappor som inte valde att ta ut lika mycket föräldraledighet (Albrecht m.fl., 

1999). Enligt Albrechts forskning spelar det följaktligen roll vad den gällande normen på 

arbetsplatsen är.  

 

Om tankarna hos de kommande föräldrarna, medvetet eller omedvetet, kretsar kring hur 

arbetsgivaren kommer uppfatta den valda uppdelningen av ledighet, finns risken att de går i 

samma fotsteg som tidigare nyblivna föräldrar. De gör helt enkelt som det förväntas för att 

undvika att sticka ut i mängden. Det i sin tur bidrar till att det traditionella mönstret förstärks 

och att kvinnan fortsätter att ta ut majoriteten av föräldraledigheten.  
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3.1.3 Humankapitalteorin 

Humankapital som begrepp är idag välkänt, och syftar till den mängd kunskap och förmåga 

som en individ besitter. Som vuxen kan en individ skaffa sig mer humankapital med hjälp av 

utbildning, yrkeserfarenhet eller liknande (Evertsson m.fl., 2016). Enligt teorins upphovsman 

Becker beror den mängd humankapital en individ får tillgång till ofta på vilken 

familjebakgrund han eller hon har (Becker & Tomes, 1986). Även vad det gäller barnets 

förutsättningar har investeringar av båda föräldrarna, det vill säga inte bara mamman, visat sig 

vara avgörande för barnets utveckling, och därmed också humankapital (Bloom, 1976).  

 

För en vuxen person har mängden humankapital en nära sammankoppling med lön och 

yrkesbefattning. Perioder av frånvaro från arbetet kommer att ge en mindre ackumulerad 

mängd yrkesspecifik kunskap (Mincer and Polachek, 1974; Edin & Gustavsson, 2008). 

Vidare har studier visat att ju längre ackumulerad tid en kvinna är borta från arbetsplatsen 

desto långsammare klättrar hon också vertikalt i organisationen (Evertsson & Grunow, 2012). 

I yrken som utvecklas fort kommer nyintroducerad teknik på arbetsplatsen per automatik 

innebära att den frånvarande arbetstagaren får ett större glapp i humankapital gentemot sina 

kollegor, som snabbare kommer lära sig den nya tekniken tack vare sin närvaro på 

arbetsplatsen (Evertsson m.fl., 2016).  

 

Enligt humankapitalteorin skulle alltså en man och en kvinna inom samma yrke ha en lika stor 

påverkan på lönen vid en längre föräldraledighet (Thoursie, 2005). Just där möter också teorin 

en del kritik. I en kvantitativ studie utförd av Albrecht m.fl. (1999) motsätter sig författarna 

humankapitalteorin som enda och enskilda förklaringen till löneförändringar på grund av 

ledighet. Detta eftersom det i studien gick att observera olika effekter på lönen beroende av 

kön samt vilken typ av ledighet som tagits ut. Studien fann exempelvis ingen påföljande 

lönesänkning för kvinnor på grund av föräldraledighet, men för annan typ av ledighet. 

Löneeffekterna var generellt starkare för män än för kvinnor. Evertsson och Grunow (2012) 

ifrågasätter humankapitalteorin som den mest relevanta för att förklara relationen mellan 

karriäruppehåll och efterföljande vertikal klättring i en organisation, framförallt eftersom ett 

avbrott i karriären visade sig påverka arbetstagaren olika i olika länder. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv visar kritiken att en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten gynnar kvinnan 

i längden. 
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3.1.4 Reflektion över teorier 

Författarna av denna uppsats menar att alla de presenterade teorierna är relevanta för studiens 

syfte samt lyfter tre olika aspekter i förhållande till dess frågeställning. Teorin om rationella 

val förklarar hur människor tänker innan de fattar beslut, vilket är nödvändigt att veta då 

syftet är att ta reda på hur deltagarna i den här studien har resonerat kring uppdelningen av 

föräldraledighet. Signalteorin belyser föräldraledighetens möjliga effekter i förhållande till 

arbetet, något som kan påverka valet i hur ledigheten fördelas. Till sist ansågs 

humankapitalteorin relevant eftersom den förklarar hur ledigheten i sig kan påverka 

individens färdigheter, därmed hennes karriär och löneutveckling. Ingen av teorierna täcker 

alla aspekter utan författarna ansåg att de kompletterar varandra på ett bra sätt. 

 

3.2 Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för det aktuella 

forskningsområdet att redovisas. En redogörelse för olika faktorer som kan påverka 

uppdelningen av föräldraledigheten kommer att presenteras. Med förankring i tidigare studier 

sätts även arbetet i relation till föräldraledighet och hur dess påverkan ser ut på hur den 

fördelas. 

3.2.1 Utbildning 

Idag är det vanligare att vidareutbilda sig efter gymnasiet, för att senare etablera sig på 

arbetsmarknaden. En följd av detta blir senareläggning av barnafödandet. Studier visar på att 

båda föräldrarnas utbildning påverkar valet om hur de delar upp föräldraledigheten. Ju högre 

utbildning, desto mer lika delas ledigheten upp mellan föräldrarna (Berggren & Duvander, 

2003). I familjer där både mamman och pappan har en lång eftergymnasial utbildning tar 

pappan ut längre ledighet jämfört med andra pappor. Pappans uttag ökar generellt sett med 

utbildningsnivå oavsett vem av föräldrarna som har högre utbildning, men effekten blir 

starkare om båda har det (Lundgren, 2006). 

3.2.2 Ekonomiska incitament 

Tidigare forskning visar på att ekonomiska överväganden påverkar valet om hur 

föräldraledigheten ska fördelas. I en Sifo-undersökning svarar män att deras partner tar ut mer 

föräldraledighet eftersom de tjänar mindre och på så sätt blir det mer gynnsamt för familjens 



 

 9 

ekonomi (Försäkringskassan, 2018b). I Medlingsinstitutets senast utgivna rapport 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män (2018) rapporteras att löneskillnader mellan könen 

har minskat under de senaste tio åren. En primär anledning till det stora glappet i 

förvärvsinkomst mellan könen anges vara löneskillnader mellan sektorer. Kvinnligt 

dominerade yrken tenderar vara i den sämre betalda sektorn, den offentliga. Detta stämmer 

överens med resonemanget om att det för många familjer blir ekonomiskt mer fördelaktigt att 

mannen tar ut en mindre del av föräldraledigheten. Lindqvist och Wadensjö (2005) menar 

dock att inom den offentligt och ofta kvinnligt dominerade sektorn finns förmånen att 

arbetsgivaren betalar en extra kompensation under föräldraledigheten, som mer sällan finns 

inom den privata. Samtidigt är argumentet om att den i familjen som tjänar mest också ska ta 

ut mindre föräldraledighet för att gynna familjens ekonomi inte alltid fullkomligt korrekt, 

eftersom de som tjänar mer också beskattas hårdare (SACO, 2018).  

 

Statistik från Försäkringskassan visar att i de hushåll där kvinnan tjänar mer, är det ändå hon 

som tar den större delen av dagarna med föräldrapenning (Försäkringskassan, 2018b). Bland 

annat i rapporten De jämställda föräldrarna från Försäkringskassan 2013 ifrågasätts det 

därför att det är mäns höga inkomst som har betydelse för hur uttaget ser ut. En slutsats som 

dras är därför att det är kön som går före lön. Det vill säga att kön är en mer betydelsefull 

förklaring än de ekonomiska incitamenten (Försäkringskassan, 2013). Duvander (2014) fann 

även i en studie att längden på mammornas föräldraledighet framförallt beror på 

familjeorientering, medan ledighetens längd för papporna primärt påverkas av ekonomiska 

skäl. De män som anser den ekonomiska aspekten som viktig tenderar att ta en kortare 

ledighet men använder de tre reserverade månaderna, som annars skulle innebära en förlorad 

förmån. 

 

När pappor tar längre föräldraledighet än tre månader beror det oftast på vad familjen har 

“råd” med. Dessa familjer, där pappan tar ett större uttag av ledighet, tenderar att totalt sett ha 

en längre föräldraledighet jämfört med andra familjer, tack vare flexibiliteten som 

föräldraförsäkringen i Sverige erbjuder (Bergqvist & Saxonberg, 2017). Enligt Bergqvist och 

Saxonberg (2017) är det mer sannolikt att medelklass, högutbildade föräldrar använder sig av 

denna möjlighet, det vill säga förlänger ledigheten, medan arbetarklass och lägre utbildade 

föräldrar är mindre kapabla att ha råd med denna strategi. 
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3.2.3 Vilja 

Det finns normer i Sverige som påverkar föräldraledighetens längd för kvinnor, exempelvis 

att det inte skulle vara passande för en kvinna att vara hemma en kort tid med barnet (SCB, 

2007). Elvin-Nowak och Thompson (2001) fann i en studie att de mammor som blev 

intervjuade kände ett socialt tryck att stanna hemma länge, samt att de mammor som gör det 

är “bra” mammor. I en annan studie anses mammor vara “gatekeepers” som vanligtvis 

bestämmer om papporna tar någon föräldraledighet. Dessa mammor upplevde att deras roll 

som mamma ska sättas i första hand, och har svårt att ge upp ansvaret för barnet eller inte litar 

på att pappan klarar det ensam (Haas, 1992: 92). Det finns således en önskan från kvinnan att 

själv stanna hemma med barnet. Önskan om längre ledighet hos mödrarna kan bero på att de 

tror att det inte lönar sig karriärmässigt att inte ta ledigt, eller att en kort ledighet ändå inte 

skulle uppskattas av arbetsgivaren. Anledningar till att ha kortare ledighet kan istället bero på 

viljan att återvända till arbetet samt viljan att pappan ska ta en större del av föräldraledigheten 

(SCB, 2007). De pappor som väljer att ha en kortare ledighet rättfärdigar det valet med att de 

inte kan vara hemma utan att känna sig rastlösa och vill arbeta (Almqvist & Duvander, 2014). 

 

Viljan av att stanna hemma med barnet längre kan även påverkas av andra aspekter. Bergqvist 

och Saxonberg (2017) har forskat om hur normer i samhället har inflytande på hur 

föräldraledigheten delas upp i Sverige och Norge. De fann att det finns en framträdande norm 

om att amma fram till att barnet är 9-12 månader. Majoriteten av föräldrarna som deltog i 

undersökningen började dock ge mat till barnet efter 6 månader, och ammade då inte på 

heltid, men mammorna valde ändå att stanna hemma flera månader efter detta. 

 

I en studie från Japan beskrivs hur pappor har en önskan om att ta föräldraledigt men är rädda 

för hur detta ska uppfattas av sina kollegor (Miyajima & Yamaguchi, 2017). Studien visar 

dock att männen överdrev sina kollegors misstankar och negativa inställning till 

pappaledighet, vilket resulterade i att många inte utnyttjade ledigheten till fullo. En typ av 

“konservativ eftersläpning”, där den tidigare normen inte längre stämmer överens med 

privatpersoners viljor, tros ligga bakom fenomenet (ibid.). En arbetsplats organisationskultur 

och sociala kontext har också visat sig spela en väldigt stor roll i hur mammor och pappor 

väljer att ta ut sin ledighet. Enligt Blair-Loy och Wharton (2002) påverkas användandet av 

förmåner som gynnar en individs förmåga att kunna kombinera arbetsliv med familjeliv, 
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såsom föräldraledighet, mer av kulturen och normerna på arbetsplatsen snarare än formella 

riktlinjer och målsättningar, det vill säga det företagspolicyn indikerar. 

3.2.4 Närhet till barnet 

På uppdrag från Försäkringskassan utförde TNS Sifo år 2016 en undersökning som i 

efterhand fått namnet Närhetsbarometern. I undersökningen gjordes 1900 webbintervjuer 

med vuxna människor som vid tidpunkten hade båda föräldrarna i livet. Undersökningen visar 

bland annat att både män och kvinnor i första hand ringer sin mamma om de vill berätta om 

något jobbigt. På frågan “vem av dina föräldrar har du mest kontakt med?” blev svaret 46% 

mamma, 45% ingen skillnad och 8% pappa. Fler vars mamma / pappa / båda föräldrarna var 

hemma när de var barn hade också en närmare relation till motsvarande, samtidigt som de 

uppger sig önska att de var närmare den person som inte var hemma lika mycket under 

barndomen. 

 

En studie av Sundström och Duvander (2002) indikerar att fäder som tar ut mer 

föräldraledighet tenderar att ta mer ansvar i hemmet men framförallt omsorg för barnet efter 

föräldraledigheten. Almqvist och Duvander (2014) visade även i sin studie på att de pappor 

som tar en längre ledighet upplever att barnet vänder sig lika mycket till dem som till 

mamman. Dessa resultat indikerar på att pappor som tagit ut en längre föräldraledighet 

utvecklar en närhet till barnen som blir bestående på längre sikt.  

3.2.5 Föräldraledighet i förhållande till arbete 

I Föräldraledighetslagen finns ett förbud mot missgynnande behandling av lagens målgrupp i 

alltifrån att fatta beslut i en anställningsfråga till befordring (Sveriges Riksdag, 1995). Detta 

delvis för att undvika så kallad statistisk diskriminering, som innebär att exempelvis en 

kvinna har sämre karriärmöjligheter än en man eftersom hon förväntas få barn och därmed ta 

ut föräldraledighet. Ponera att en kvinna och en man med liknande meriter är involverade i 

samma rekryteringsprocess. Risken finns då att arbetsgivaren väljer att anställa mannen 

framför kvinnan eftersom han, statistiskt, kan förväntas ta ut mindre föräldraledighet. Ingen 

hänsyn tas därför till individen ifråga (eller Diskrimineringslagen), utan vad som är statistiskt 

vanligast (Björklund m.fl., 2013:157-158). Ett lagförslag som tvingar föräldrarna att dela lika 

på föräldraledigheten skulle därmed kunna minska den statistiska diskrimineringen (TCO, 

2014), men i sin tur också minska valmöjligheterna för de enskilda familjerna. 
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De senaste årtiondena har kvinnor dramatiskt ökat sin medverkan på arbetsmarknaden, 

samtidigt som män inte i samma utsträckning ökat sin medverkan i hemarbetet (Evertsson & 

Nermo, 2004). Det finns olika preferenser för hur familjer vill att deras arbetsliv och 

familjeliv ska se ut, därför finns det en inbyggd flexibilitet i föräldraförsäkringen. En del av 

flexibiliteten har att göra med att föräldrarna kan ta ut timmar istället för heldagar om så 

önskas, vilket leder till att föräldraledigheten går att förlänga – dock får man inte 

föräldrapenning utöver de 480 heldagarna per barn, totalt räknat. Arbetsmarknaden påverkas 

genom att tillgång på arbetskraft blir lägre när föräldrar är borta en längre tid, samt kan det på 

kort sikt bli kostsamt för arbetsgivaren. Föräldraförsäkring ger möjlighet att kunna kombinera 

arbete och familj, då föräldrapenningdagarna kan överföras mellan föräldrarna, som 

långsiktigt kan innebära ett högre arbetskraftsdeltagande på arbetsmarknaden. Samtidigt kan 

det dock leda till negativa konsekvenser, eftersom flexibiliteten i många fall leder till att 

mamman tar en större del av ledigheten. Därmed kan kvinnorna få en försämrad position på 

arbetsmarknaden (Berggren & Duvander, 2003). Konsekvensen av att kvinnor i så pass hög 

utsträckning tagit ut föräldraledighet under tidigare årtionden kan delvis förklara den 

kvinnliga överrepresentationen bland fattiga pensionärer (SCB, 2017). 

 

En studie av Bygren och Duvander (2005) visar att arbetsplatssituationen för män kan påverka 

hur mycket föräldraledighet som de väljer att ta. Män som arbetar i den offentliga sektorn, 

arbetar där det finns många anställda eller där män tidigare tagit ut föräldraledighet, tenderar 

att ta ut mer ledighet. Medan för mammorna kunde man inte se något mönster i hur deras 

arbetsplatssituation påverkade deras användande av föräldraledigheten. En annan studie visar 

på att anledningen till att män anställda inom den offentliga sektorn tar ut mer 

föräldraledighet än män inom privat sektor tros vara att det är en icke-vinstdrivande 

arbetsplats som inte synligt påverkas ekonomiskt av en längre frånvaro (Bygren & Duvander, 

2006).  

 

Utbildningssystemet i ett land spelar stor roll för rörligheten på arbetsmarknaden (Breen, 

2010). I en studie av Evertsson m.fl. (2016) som jämför Sverige, Tyskland och USA, klassas 

USA som det minst familjevänliga landet av dem tre. Detta mycket beroende på hur deras 

utbildningssystem och därmed arbetsmarknad ser ut. Amerikanska kvinnor hade en betydligt 

högre rörlighet på arbetsmarknaden, och en amerikansk anställning beskrivs också som mer 

osäker för arbetstagaren vilket visas i att en kvinnlig arbetstagare i USA i snitt är borta cirka 

fem månader från arbetsmarknaden i anslutning till barnafödandet, jämfört med svenska 
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kvinnors frånvaro på tio månader och tyska kvinnors på sju månader. Detta kan delvis 

förklaras med att amerikanska kvinnor inom låginkomstyrken mindre sannolikt har en betald 

föräldraförsäkring, samtidigt som de vid rättighet till en betald föräldraförsäkring inte väljer 

att utnyttja denna (Kerr, 2016). Andra arbeten ger möjlighet att vara föräldraledig men ingen 

rätt till betald ledighet, och vissa arbeten ger inte ens en längre ledighet. Detta leder i sin tur 

till en polarisering på arbetsmarknaden mellan “bra” och “dåliga” jobb, där arbetstagare 

tillhörande den ena gruppen inte har råd att ta ledigt medan den andra har det (ibid.). 

4. Metod & data 

I detta kapitel kommer studiens forskningsstrategi och metodologi redogöras och motiveras 

för. Vidare presenteras följande; urval, tillvägagångssätt, kodning av data och etiska 

överväganden. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt forskarens 

roll.  

4.1 Forskningsstrategi – kvalitativ ansats 

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi och ett induktivt angreppssätt. Det induktiva 

angreppssättet menar Bryman (2011: 26-29) förknippas med den kvalitativa ansatsen. Ett 

huvuddrag vid induktion är kortfattat att den kvalitativa metoden, i det här fallet intervjuer, 

det vill säga resultatet leder till teori. I motsats till det induktiva finns det deduktiva 

angreppssättet där processen utgår från teorin och kopplas senare till resultatet. Vidare skriver 

Bryman (2011) att resultatet inte nödvändigtvis måste generera en teori genom den induktiva 

processen, utan att i många kvalitativa studier så används teorin som bakgrund till 

undersökningen. Det är det senare angreppssättet som tillämpats i denna studie, då syftet inte 

är att generera en teori och inte heller att pröva teorin för att se om den verifieras eller 

falsifieras.  

 

Bryman (2011: 340) beskriver den kvalitativa forskningsstrategi som tolkningsinriktad och 

interpretativ, samt att dess syfte är att skapa en förståelse för deltagarnas sociala verklighet. 

Den kvantitativa forskningsstrategin baseras istället på en kvantifiering av samhälleliga 

fenomen och innebär en insamling av numeriska data. Den kvalitativa forskningsmetoden 
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ansågs därför vara mer relevant för studiens ändamål som ämnar undersöka 

intervjupersonernas subjektiva och egna upplevelser av föräldraledighet. Den kvantitativa 

ansatsen hade inte gett utrymme för deltagarnas egna tolkning, något som behövs för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Därmed valdes den kvalitativa ansatsen.  

4.2 Metod – semistrukturerade intervjuer 

Den metod som valdes för studien var semistrukturerade intervjuer. Forskaren utgår då efter 

en intervjuguide (bilaga 1) som innebär frågor under specifika temakategorier. Fördelar med 

metoden är att den underlättar för att inte riskera att missa relevanta frågor. Detta samtidigt 

som guiden inte behöver följas bokstavligt utan ger forskaren möjlighet att ställa följdfrågor, 

samt ger intervjupersonen en stor frihet i svarens konstruktion (Bryman, 2011: 415). Detta var 

av betydelse då studiens syfte är att undersöka intervjupersonernas egna uppfattningar och 

upplevelser gällande föräldraledighet, med fördel bör det därför ges utrymme till kandidaterna 

och att på det sättet kan de uttala sig som de önskar.  

 

Datainsamlingen skedde således genom intervjuerna. Vid intervjutillfällena användes 

intervjuguiden (bilaga 1) som bestod av ett antal frågor under kategorierna; bakgrund/allmänt, 

arbete, före och under föräldraledigheten samt efter föräldraledigheten. Dessa block av frågor 

valdes då de ansågs vara relevanta för att besvara det som studien ämnar behandla. 

Bakgrundsfrågorna användes dels för att påbörja intervjun med enkla fakta som skapade en 

relation mellan intervjuare och respondent, men upplevdes också vara väsentliga eftersom det 

kan finnas faktorer som exempelvis ålder och utbildning som kan påverka uppdelningen av 

föräldraledigheten. Det bedömdes även vara nödvändigt att täcka frågor om hela ledigheten 

eftersom studien ämnar undersöka varför föräldraledigheten delades upp som den gjorde, det 

kan finnas faktorer både före, under och efter föräldraledigheten som påverkar detta val. Det 

fanns även ett intresse för att undersöka hur arbete påverkade valet för hur föräldraledigheten 

blev uppdelad. Intervjuguiden fångade mycket som var av betydelse för forskningsfrågorna, 

och sällan behövdes frågor ställas utöver de förbestämda sådana. Stundtals uppkom 

situationer då förtydliganden eller utvecklande av svar krävdes, och då ställdes frågor som 

inte fanns med i guiden.  
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4.3 Urval 

Bryman (2011: 369) menar att kvalitativa studier ofta omfattar ett fåtal individer som är 

avgränsade till ett visst område eller organisation, i det här fallet bostadsort. För urvalet, som 

lämpligen ska vara ett målinriktat urval beroende på forskningsfrågan (Bryman, 2011: 434), 

började författarna med att skapa en kravprofil som intervjupersonerna önskades uppfylla. 

Denna strategi valdes för att få en viss homogenitet i urvalet, så att slutsatser möjligen är 

lättare att dra. De krav som formulerades var att respondenterna skulle vara kvinnor mellan 25 

och 35 år, med ett barn på högst tre år. De skulle dessutom bo i Stockholmsområdet 

tillsammans med barnets andra förälder. Kvinnorna skulle ha arbetat strax innan 

föräldraledigheten först togs ut, och det mesta av föräldraledigheten skulle ha använts. 

Intervjupersonen skulle vid tillfället för intervjun även vara tillbaka i arbetet. På detta sätt 

försäkrade författarna sig om grundläggande likheter i intervjupersonernas livssituationer. Till 

följd av detta fanns förhoppning om att finna mönster och/eller avvikande tankar och åsikter i 

intervjumaterialet, eftersom syftet med studien är att försöka bidra med ny kunskap om hur 

föräldraledighet delas upp. 

 

För att finna kandidater till intervjuerna sattes en annons upp (bilaga 2) på tre förskolor inom 

Stockholmsområdet men i olika delar av stan, med tanke om att en större koncentration av 

potentiella informanter rörde sig där. Tanken var att de intresserade själva skulle kontakta 

författarna. Författarna blev kontaktade av sju kvinnor som passade in på de krav som 

formulerats i annonsen och utförde intervju med alla dessa. Det skedde således ingen 

selektion bland deltagarna. Kandidaterna som deltog var någorlunda jämnt fördelade på 

förskolorna. Då kravet på intervjuer var minst sju stycken och med hänsyn till tid valde 

författarna att plocka ner kontaktannonserna. Tre informanter var i sena 20-årsåldern, och fyra 

i 32-35 årsåldern. Fem hade högskoleutbildning men två av dessa saknade examen, en 

informant hade yrkeshögskoleutbildning och en hade gymnasieutbildning. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Sex av sju intervjuer genomfördes direkt, det vill säga ansikte mot ansikte. I samråd med 

kandidaterna valdes plats för intervjun. Författarna underrättade om möjlighet att anpassa sig 

utefter vad intervjupersonen föredrog men förslog en lugn miljö. Detta eftersom Bryman 

(2011: 421) menar att en stökig omgivning kan störa intervjun och dess medverkande. 
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Samtliga sex kandidater föreslog ett mötesrum på deras arbetsplats, vilket författarna ansåg 

var en lämplig miljö att utföra intervjun i. En nackdel med att vara på arbetsplatsen jämfört 

med att vara exempelvis i hemmet skulle kunna vara att det kan påverka kandidaternas svar. 

Författarna ansåg den valda platsen som passande ändå eftersom intervjun skedde i avskilda 

rum där kandidaterna kunde prata öppet.  

 

En av respondenterna hade inte möjlighet att mötas upp och då utfördes istället en 

telefonintervju. Direkta intervjuer är att föredra även om det finns vissa fördelar med 

telefonintervjuer. Fördelar är exempelvis att de är mindre tidskrävande och att respondenten 

undviks att bli påverkad av faktorer hos den som intervjuar. Å andra sidan så förloras 

respondentens reaktioner och ansiktsuttryck (Bryman, 2011: 433). I detta fall så ansågs den 

information som kunde fås av den sjunde respondenten mer betydelsefull och givande för 

studiens syfte än den information som går förlorad.  

 

Intervjuerna varade i ungefär en timme och vid intervjutillfället närvarande en av författarna. 

Tack vare intervjuguiden (bilaga 1) formulerades frågorna likadant till respondenterna. 

Författarna gjorde tre intervjuer var och vid telefonintervjun medverkade båda författarna, och 

vid detta tillfälle ställde den ena frågor och den andra tog anteckningar under intervjuns gång. 

Detta val gjordes med hänsyn till den tid som författarna har fått avsatt för studien. I efterhand 

upplevs detta som något positivt med tanke på det personliga samtalsämnet. En eventuell 

ojämn maktfördelning hade förvärrats om två av tre medverkande var intervjuare (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015: 46). De båda intervjuarna fick då dessvärre inte möjlighet att 

observera respondenternas gester och mimik.  

 

Med tillåtelse från samtliga deltagare tilläts författarna att spela in intervjun. Något som 

Bryman (2011: 428) anser är praktiskt taget är obligatoriskt. En fördel är exempelvis att 

intervjun är på så sätt sparad i sin helhet och författarna behöver därmed inte minnas allt från 

intervjutillfället. Det underlättar även senare delar av uppsatsskrivandet när fullständiga citat 

ska återges. Samma dag eller dagen efter intervjuerna så transkriberades materialet med hjälp 

av inspelningarna. Författarna valde att göra detta tätt inpå eftersom ingen information skulle 

gå förlorad. När transkriberingen genomfördes närvarade båda författarna, detta för att 

kompensera för att inte båda var med vid alla intervjutillfällen. Det upplevdes resultera i att 

båda författarna fick en djupare förståelse för det insamlade materialet även för de intervjuer 
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där den ena författaren inte närvarat. Därigenom hade båda tillgång till samma information 

från alla intervjuer när det var tid för att börja skriva på resultatet. 

4.5 Kodning av data 

En typ av tematisk analys med hjälp av en matris har legat till grund för kodningen (Bryman, 

2011). Genom att noggrant och flera gånger läsa igenom transkriberingsmaterialet gick det att 

urskönja ett antal teman och subteman som kom att bli de viktigaste, inom dessa fann 

författarna även återkommande koder. De teman som identifierades här, kunde även 

återkopplas till uppsatsens teoretiska ramverk. Se ett exempel på kodningen nedan, i tabell 2, 

där koder indikerar på vilka motiv som fanns till hur föräldraledigheten delades upp. 

Observera att exemplet nedan endast illustrerar några av respondenternas svar, samt endast en 

fråga som inbegriper motiv till uppdelningen. I ett senare skede underlättade detta för 

jämförelse mellan svaren, för att få fram likheter, skillnader och generella mönster, att 

presentera i den kommande resultatdelen. Respondenternas svar och författarnas slutsatser 

presenteras också i resultat- och analysdelen. 

 

 Kodning (X= partner, Y=barnet) Tema: Motiv till uppdelningen 

I2 

 

Jag ville vara hemma längre. Jo, men så var det nog. Vi 

ville dela upp det lika, men så blev det inte riktigt så 

exakt på månaderna. 

Vilja 

I3 

 

Jag tyckte att vi skulle ha det rättvist. Han sa ”du får ju 

vara hemma om du vill liksom”, men jag sa ”jag vill att 

du ska vara hemma med Y också.” Han ska få den tiden 

också med barnet. Det blir ju lite annorlunda när man 

varit hemma i flera månader, hur man märker skillnad 

på Y hur han ter sig och så. Om jag hade varit hemma 

hela tiden så hade han blivit väldigt mycket mer 

mammig. Nu kan han lita på pappa också. 

Rättvisa mot barnet 

(Inte ekonomiska skäl) 
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I4 

 

Våra motiv var rättvisa, men framförallt rättvisa mot 

vårt barn och inte så mycket oss emellan. Att vårt barn 

ska ha chans att lära känna oss lika bra...Vi pratade 

tidigt om föräldraledigheten och gjorde klart att det inte 

var ett alternativ för honom att vara hemma mindre, och 

det var inget alternativ för mig heller liksom. Ja, lägga 

en lika grund för det kommande föräldraskapet. 

Rättvisa mot barnet 

I6 

 

Jag har ju varit den som varit gravid, burit på barnet, 

och jag ville vara hemma länge. X hade relativt nytt 

jobb, och tjänar bättre mig så det blev ju ekonomiskt 

bättre för oss. Hade han kunnat välja, så hade han nog 

velat att vi delade rakt av, men det passade inte riktigt 

nu. Jag ville verkligen vara hemma i ett år, så det blev 

lite mer att X sa ”du vill väl vara hemma i ett år”, och så 

blev det så. 

Ekonomiska 

Vilja 

Tabell 2. Exempel på hur kodningen genomförts. 

4.6 Etiska överväganden 

I samtliga delar av studiens genomförande har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

iakttagits (Vetenskapsrådet, 2002). Genomgående, från intervju till färdig uppsats, har 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits 

hänsyn till. Samtliga respondenter har genom påskrivna samtyckesblanketter godkänt sin 

medverkan i studien samt blivit upplysta om att den information som de lämnat endast 

kommer att användas till studiens ändamål. Informanterna blev även upplysta om att 

deltagandet var frivilligt samt att intervjun kunde avbrytas ifall det skulle önskas. Den intervju 

som skedde över telefon, mottog deltagaren samtyckesblanketten med post i förväg och kom 

tillbaka underskriven innan intervjun genomfördes. 

4.7 Reliabilitet, validitet & forskarens roll 

Reliabilitet och validitet anses vara av stor betydelse inom den kvantitativa forskningen, men 

har en mer omdiskuterad relevans inom den kvalitativa forskningen. Även om frågan är 

omdiskuterad kommer ett ställningstagande till de olika begreppen kort beröras. Den externa 

reliabiliteten anses god eftersom studien med hjälp av intervjuguiden kan vara enkel att 
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replikera. Däremot kan det vara svårt att replikera miljöerna de utfördes i, som i sin tur kan ha 

en indirekt påverkan på respondentens svar. Den interna reliabiliteten, det vill säga om andra 

forskare hade gjort en likvärdig tolkning av resultatet, upplevs svår att avgöra eftersom 

författarnas analys inte har satts i relation till andra forskares möjliga sådan. Den interna 

validiteten, eller överensstämmelsen mellan observationer och utvecklade teoretiska idéer, 

betraktas som hög med tanke på de frekvent återkommande svaren i samma intervju. Att 

författarna stundtals ställde säkerställande frågor i stil med “har jag förstått dig rätt om..?” 

lade också grunden för att den interna validiteten kunde hållas hög. Den externa validiteten i 

form av att kunna generalisera resultaten är låg, vilket också är förväntat i en studie som 

denna med få respondenter (Bryman, 2011: 351-352).  

 

Forskarens roll bör alltid tas i beaktning. Vid en intervju finns risken att intervjupersonen tar 

tillfället i akt för att presentera sig själv, gärna i god dager. Av den anledningen kan 

respondentens svar på frågorna få en positiv spinn för att imponera på intervjuaren (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Det kräver dock mycket ansträngning för en respondent att 

upprätthålla en delvis falsk fasad. Det är också viktigt att inte överskatta sin roll som forskare, 

då samspelet mellan forskare och deltagare är beroende av forskarens tidigare kunskaper och 

teorier, samt till respondenternas förväntningar på studien och intervjuaren. Intervjun har en 

förmåga att ju längre den går börja likna ett samtal (Aspers, 2011). Med detta i åtanke hade 

författarna innan intervjun läst på om området och strävade under intervjun att skapa en sådan 

avslappnad miljö som möjligt för att respondenten skulle kunna vara sig själv och svara ärligt 

på frågorna. 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs det för det empiriska resultat som studien genererat. Resultatet 

presenteras under rubriker som, baserat på respondenternas svar, tycks vara mest relevanta i 

förhållande till forskningsfrågan - det vill säga varför förstagångsföräldrar väljer att dela upp 

föräldraledigheten som de gör. Hur föräldrarna valt att dela upp föräldraledigheten går att 

finna i tabell 3, som presenteras nedan. Vid de tillfällen ett fåtal respondenter skiljt sig 
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avsevärt från majoriteten så har detta klargjorts. Studiens resultat jämförs med tidigare 

forskning och de teorier som har presenterats i rapportens tidigare avsnitt. 

 

Respondent  Föräldraledighetens längd 

I1 13 månader, pappan 4 månader 

I2 11 månader, pappan 8 månader 

I3 8 månader, pappan 7 månader  

I4 7,5 månader, pappan 7,5 månader 

I5 15 månader, pappan ingenting 

I6 12 månader, pappan 3 månader 

I7 12 månader, pappan 6 månader 

Tabell 3. Information om ledighetens fördelning bland respondenterna.  

5.1 Utbildning 

Utbildningsnivån hos respondenterna har varierat från gymnasieutbildning till 6,5 år på 

högskolenivå, och svaren kring hur uppdelningen skett mellan mammor och pappor tyder på 

en skillnad relaterad till utbildningsnivå. De respondenter som är akademiker och umgås i 

akademikerkretsar, eller “akademiker-prata-mycket-kön-och-genus-bubbla” (I4) som en 

respondent kallar det, upplever inte samma snedvridning i uttag av föräldraledigheten hos 

vänner och bekanta. De respondenter som istället har lägre utbildning upplever i högre 

utsträckning att kvinnorna i deras umgängeskrets ofta tar större delen av föräldraledigheten. 

En av kvinnorna som låg i det högre spannet av utbildning bröt däremot mönstret och tog ut 

större delen av föräldraledigheten, tretton månader i förhållande till pappans fyra. Kvinnan 

menade att det passade henne och hennes partner att fördela ledigheten på det sättet, men att 

hon ändå känner sig missnöjd ur ett samhällsperspektiv med uppdelningen. “Till viss del kan 

[...] jag tycka att man hamnar i en kvinnofälla när man delar upp den så snedvridet, även om 

jag har gjort det medvetet” (I1). I övrigt stämmer denna studies resultat överens med den 

forskning som presenterats på området, att uttaget av ledigheten är jämnare i de partnerskap 

där föräldrarna har en högre utbildning (Berggren & Duvander, 2003). 
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Intervjuerna i studien visar med undantag från intervjuperson 1 att i de fall där mamman inte 

har en fullständig/inte alls har någon högre utbildning, men är i förhållande där mannen har 

det, så har han tagit ut mindre ledighet än de par där båda föräldrarna är högutbildade. Det 

visar på den effekt som Lundgren (2006) redogör för, att om en förälder har högre utbildning 

ökar pappans uttag generellt men effekten blir starkare om båda har det. 

5.2 Ekonomiskt rationella resonemang 

Sammanfattningsvis resonerar nästintill alla respondenter kring ekonomin som orsak till hur 

föräldraledigheten delades upp mellan föräldrarna, men ingen respondent anger det som det 

huvudsakliga skälet till uppdelningen. En av respondenterna resonerar så här; “sen är det 

klart att ekonomiskt kan man alltid säga att ja vi skulle förlora mer om min sambo gick på 

föräldraledighet men vi skulle klarat oss. Jag tror inte att det egentligen är ekonomiskt. Utan 

jag tror att det till viss del handlar om hur samhället är uppbyggt. Att man är mycket mer 

hemma, längre som kvinna“ (I1). Flera av informanterna resonerade på detta sätt, det vill säga 

att familjen diskuterade det ekonomiska men ansåg inte det som orsaken till uppdelningen. 

 

I ett av respondenternas förhållande råder det delade meningar om ekonomins betydelse för 

fördelningen av föräldraledighet, där mannen står för de ekonomiska. Informanten säger att 

skälen är; “ekonomiska enligt X [partnern], men man hade kunnat dra ner sin 

levnadsstandard om man hade velat. Jag tycker inte att man kan skylla på ekonomiska skäl” 

(I5). Även i fler av familjerna framstår det som att det är mannen som förespråkar det 

ekonomiska, bland annat genom att ta ansvar för att se över vad som blir bäst ekonomiskt för 

familjen, en respondent säger “ekonomiskt gjorde X [partnern] värsta Excel-dokumentet som 

vi utgick ifrån, för att kunna planera hela ledigheten ekonomiskt” (I6). Större andelen av 

respondenterna anger i linje med dessa resultat att de troligtvis inte hade fördelat ledigheten 

annorlunda om 100% av lönen ersatts istället för dagens 80%.  

 

Ingen av informanterna har påtalat att de inte skulle ha råd med att mannen tog ut en längre 

ledighet. I denna studie var fyra familjers totala ledighet 15 månader, resterande familjer hade 

en total ledighetslängd på 17, 18 och 19 månader. En av kvinnorna som tog 15 månader och 

vars man inte tagit ut någon ledighet än, säger att om partnern inte fått ett nytt jobb hade han 

troligtvis tagit tre månader, men “inte mer än det i alla fall, jag hade nog velat att han tog tre 

månader” (I5). Forskning har visat att den totala föräldraledigheten tenderar att förlängas om 
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pappor tar en längre ledighet (Bergqvist & Saxonberg, 2017). På så sätt skulle det här parets 

ledighet inte bli lika lång som de andra föräldrarnas där föräldraledigheten fördelats mer lika, 

men är ungefär lika lång som majoriteten av parens ledighet. I denna studie verkar således 

inte ett uteblivet/mycket mindre uttag för pappan påverka den totala ledighetens längd. 

 

Vidare kan dessa resultat kopplas till teorin om rationella val. Enligt den styrs människor av 

att ackumulera sina ekonomiska tillgångar (Scott, 2000). Detta bekräftas av tidigare forskning 

inom föräldraledighet och fördelning av den, som säger att ekonomiska överväganden 

grundas i att göra den fördelning som gynnar familjens ekonomi (Försäkringskassan, 2018b). 

Vidare menar teorin att människor kalkylerar kostnader och fördelar med en handling 

(Becker, 1993a), exempelvis hur man väljer att dela upp ledigheten. Tendenser till ett 

rationellt tillvägagångssätt kan kopplas till hur flera av paren tog fram information och baserat 

på denna fördelade ut föräldrapenningdagarna. Det rationella valet i vissa av sammanhangen 

var att pappan skulle ta en mindre del av ledigheten, för några av informanterna blev det 

också så eftersom det var den minst kostsamma lösningen för familjen. I ett annat fall där 

kvinnan i förhållandet tjänade mer än mannen, valde hon att stanna hemma en längre period 

än mannen ändå. Det vill säga samma resultat som tidigare forskning också har visat på, att 

kön går före lön (Försäkringskassan, 2013).  

 

Det framgår av ovanstående citat att mammorna inte ansåg motivet till fördelningen som 

ekonomiskt. Utan under intervjuernas gång hänvisade de till andra motiv, dessa kommer att 

presenteras under sociala resonemang. Den kritik som riktats mot teorin om rationella val 

innebär att könsrollerna är för snäva, och menar att handlingar endast är rationella om det 

finns produktivitetsskillnader mellan könen. Ett rationellt beslut måste inte vara ekonomiskt 

motiverat, utan kan förklaras av andra faktorer (Boschini m.fl., 2005). Detta kan relateras till 

det som precis presenteras, att exempelvis attityder till hur ledigheten bör delas upp, kan 

också genom det vara ett rationellt handlingsalternativ.  

 

Ur ett internationellt perspektiv blir det tydligt att den generösa föräldraförsäkringen i Sverige 

möjliggör för föräldrarna ekonomiskt att stanna hemma. Som tidigare presenterad forskning 

indikerar på, har kvinnorna i USA mindre sannolikt en betald föräldraförsäkring (Kerr, 2016) 

och stannar ungefär hemma hälften av månaderna jämfört med de svenska kvinnorna 

(Evertsson m.fl., 2016).  
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5.3 Sociala resonemang 

5.3.1 Värderingar 

Alla respondenter nämner på ett eller annat sätt att en rättvisa måste finnas gentemot barnet, 

och att han/hon ska gå i första hand. “Våra motiv var rättvisa, men framförallt rättvisa mot 

vårt barn och inte så mycket oss emellan. Att vårt barn ska ha chans att lära känna oss lika 

bra. Så det var jätteviktigt för oss att vi är båda lika mycket föräldrar, vi ska ta lika mycket 

ansvar för vårt barn och i det inbegriper att vi ska vara hemma lika mycket” (I4), säger en av 

de respondenterna som till störst del av alla och mest genomgående i intervjun trycker på att 

det ska vara fördelat jämnt föräldrarna emellan. Även efter att föräldraledigheten till största 

del tagits ut, har kvinnorna en önskan om att vara rättvisa mot sina barn genom att inte låta 

dem vara på förskolan för länge under dagarna. En av kvinnorna har gått ner i tid och tre av 

kvinnorna spekulerar i att göra detsamma för att hinna umgås mer med barnen och få 

familjepusslet att gå ihop.  

 

Flera respondenter hade som motiv att det skulle vara rättvist mot barnet, att ledigheten bör 

fördelas lika så att barnet får lära känna båda föräldrarna. Respondenterna kom även med 

andra anledningar till varför de fördelat ledigheten som de gjorde, såsom de som hade nytt 

jobb argumenterade för att det minskade möjligheterna att ta ledigt, när det var lämpligast att 

skola in barnet, att matcha in en gemensam semester och att ta mer ledigt perioder då det var 

mindre att göra på arbetet. Dessa argument går i linje med Beckers (1993a) som menade att 

rationella handlingar kan vara sociala, och motiveras då av värderingar och preferenser. Ett 

beslut kan därmed anses vara rationellt genom att föräldrar rättar sig efter sina värderingar, 

och exempelvis delar föräldraledigheten jämnt och ger därmed barnet möjlighet till närhet 

från båda föräldrarna. Beslutet kan också vara rationellt på grund av att föräldrarna väljer det 

handlingsalternativ som är mest fördelaktigt utifrån deras egna förutsättningar och utifrån den 

information som de har. Det går således att diskutera att det rationella valet kan vara olika 

beroende på sammanhanget, såsom kritikerna till teorin påpekat att det inte endast behöver 

vara rationellt på grund av produktivitetsskillnader (Boschini m.fl., 2005).  

5.3.2 Normer & vilja 

Samtliga mammor i studien fick svara på frågan om de upplevde ett socialt tryck, från 

samhället samt familj och vänner, att det finns ett visst sätt som de bör ta ut föräldraledigheten 
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på och om det påverkade deras val. Majoriteten svarade nej, men samtidigt beskriver de att de 

upplever det som att det är vanligast att mammans ledighet är ungefär ett år. Flera informanter 

angav att de hade en önskan om att få vara hemma med barnet i ett år och att mannen 

anpassade sig efter detta. Respondenterna säger exempelvis “jag ville verkligen vara hemma i 

ett år, så det blev lite mer att X [partnern] sa ‘du vill väl vara hemma i ett år’ och så blev det 

så” (I6), och “jag sa att jag vill ha det första året, det bestämde jag, hade han velat vara 

hemma under det första året så kanske han inte hade fått det, utan då ville verkligen jag vara 

hemma” (I5). En av respondenterna antyder även att det var hon som fattade beslutet att 

pappan också skulle vara hemma med barnet; “X [partnern] var inte lika inställd på att vara 

hemma från början, men jag tyckte det var viktigt”, hon fortsätter “han sa ‘du får ju vara 

hemma om du vill liksom’ men jag sa ‘jag vill att du ska vara hemma med Y [barnet] också’” 

(I3).  

 

Även om mammorna i denna studie inte tyckte sig upplevt ett stort socialt tryck om en viss 

längd på deras ledighet, har de också bekräftat de normer som tidigare studier visat, att 

mamman inte bör stanna hemma en kortare period (SCB, 2007). I flera fall har de också 

efterlevt förväntningarna om att en mamma brukar vara hemma i ett år, se tabell 3. De anser 

dock att det inte är normer som påverkat hur de delat upp sin föräldraledighet. Vidare 

bekräftas även det som Elvin-Nowak & Thompson (2001) menar, att mammorna kan fungera 

som “gatekeepers”, vilket i denna studie visar sig genom att flera mammor beslutsamt ville 

vara hemma i ett år. En av de anledningar som anges i tidigare forskning till varför mamman 

brukar vara hemma i ett år är på grund av amningen (Bergqvist och Saxonberg, 2017). Studier 

visar på att de flesta mammor slutar amma vid sex månader men att det är vanligt att mammor 

väljer att stanna hemma månader efter detta (ibid.). Vissa mammor stämmer inte in i bilden av 

gatekeepers, utan är snarare aktiva i att pappan ska ha tillräcklig med tid med barnet. I sådana 

familjer är pappors ledighet längre än i andra familjer. 

  

Majoriteten av mammorna upplever alltså inte något socialt tryck, men de respondenter som 

har legat i ytterkant av vad som i studien klassades som “vanligt” uttag (ungefär 12 månader) 

av föräldraledighet har båda känt antydningar från den sociala kontext de befinner sig i. Den 

mamman som tillsammans med sin partner valt att dela upp föräldraledigheten helt lika och 

därmed tog ut till normen sett förhållandevis korta 7,5 månader, beskriver att hon hört 

kommentarer som “ahaaaa, ska du börja jobba redan? Jahaaa…”. Mamman fortsätter: 

“man förstår att de [med tidigare uttalande] tycker att det är snabbt och oväntat” (I4). Den 
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mamman som istället tagit ut all ledighet, 15 månader, beskriver omgivningens reaktioner 

som “faktiskt så har jag känt att de dömt lite, andra mammakompisar, lite kommentarer som 

‘va, ska inte pappan vara hemma?’” (I5). Detta har hon visserligen tyckt är bra ur aspekten 

att det idag anses konstigt att pappan inte är hemma något, men hon har ändå känt ett behov 

av att rättfärdiga det genom att “skylla” på att han har ett nytt jobb. Det tyder på att familjer 

och vänners kommentarer samt samhällets normer kan påverka även blivande föräldrar i 

kommande uttag av ledigheten. 

5.4 Arbetsrelaterade resonemang 

5.4.1 I förhållande till arbetsgivaren 

Stundtals framkommer uttalanden från respondenterna där de uttrycker en tidigare rädsla för 

att ledigheten till följd av graviditeten skulle signalera brist på engagemang i arbetet, som 

följande citat om offentliggörandet av graviditeten visar: “jag var nervös när jag skulle 

berätta” (I5) och “jag var nervös innan för jag visste inte hur hon [chefen] skulle reagera” 

(I7). I ett av fallen var graviditeten så pass svår att sjukledighet krävdes redan från 

graviditetens fjärde månad. Det skapade viss oro gentemot chefens reaktion, som lugnades av 

att den kvinnliga chefen själv haft samma typ av problematik. “Och det kändes väldigt skönt 

att hon var så förstående. Det var en lättnad för mig att slippa behöva rättfärdiga och 

förklara så mycket” (I4). 

  

Alla blivande mammor upplevde ett positivt bemötande från sina kollegor och närmaste 

chefer då graviditeten offentliggjordes oavsett om de arbetade i en mans- eller 

kvinnodominerad miljö. Två respondenter jobbade vid tillfället på en mansdominerad 

arbetsplats och fyra respondenter på en kvinnodominerad arbetsplats, och den sjunde 

upplevde jämvikt i fördelningen mellan könen på sin arbetsplats. “Det har varit jättebra. Just 

eftersom det är ett mansdominerat yrke så är de väldigt måna om att ha kvar kvinnorna” (I3). 

En annan respondent upplevde bemötandet som “jättepositivt” (I7) och fortsätter berätta om 

hur hennes närmaste chef började gråta av lycka vid offentliggörandet av graviditeten. För 

deras partners har responsen från kollegor och chefer varit mer spridd. För sex av 

respondenterna klassades bemötandet som glatt alternativt neutralt. För den sjunde 

respondenten möttes partnern med ett sorts motstånd, då hans tidigare närmsta chef bemötte 

offentliggörandet med att skratta åt den blivande pappan.  
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Trots de positiva orden från cheferna fanns ändå en underliggande oro hos flera respondenter 

om hur deras chefer skulle reagera på graviditeten och i sin tur en stundande föräldraledighet. 

Oron för hur mottagandet skulle tolkas i relation till arbetsambitionerna skulle kunna relateras 

till signalteorin, men åtminstone utåt sett verkade det inte signalera något annat för cheferna 

än att deras medarbetare skulle få tillökning. Möjligen överdrev kvinnorna, likt männen i 

Miyajima och Yamaguchis studie (2017), den signalen som kommande uttag av 

föräldraledighet sände till arbetsgivaren. Detta stämmer överens med Albrecht m.fl. (1999) 

forskning om att kvinnor traditionellt har tagit ut föräldraledighet och sänder därmed inga 

negativa signaler gentemot arbetsgivaren. 

5.4.2 I förhållande till uttag av föräldraledighet 

Flera av respondenterna menar att det är svårt att förstå den svenska föräldraförsäkringen men 

uppskattar den frihet som är inbyggd i försäkringen, att de själva kan välja hur 

föräldrapenningdagarna ska delas upp med undantag från de reserverade månaderna. Denna 

frihet menar tidigare forskning resulterar i att kvinnorna tar ett större uttag vilket bland annat 

får konsekvenser på arbetsmarknaden. Samtliga förstagångsmammor i studien resonerar att 

det vore bra med fler reserverade månader men att själva välja utifrån egna förutsättningar 

väger tyngre, det låter exempelvis så här: “Nej, det tycker jag nog inte. Alltså, jag tycker att 

det vore bra om det var så, men man måste få bestämma själv från sina förutsättningar. Det 

är inte säkert att det fungerar så bra för alla” (I2) och “Det är bra att ha några dagar 

reserverade, men sen måste man utgå utifrån sin situation, ska vara upp till varje person och 

situation” (I3).  

 

Föräldraförsäkringen kan för familjeparet vara flexibel i avseendet att det går att ta ledigt för 

halv-, fjärdedels-, och åttondels-dagar (Försäkringskassan, 2018a). På så sätt går det för vissa 

att enklare kombinera arbets- och familjeliv. En av respondenterna som utnyttjat detta 

upplevde det som bra eftersom pappan arbetade med timslånga projekt, när han lämnade 

jobbet fanns det inget kvar för honom att göra arbetsmässigt. För mamman blev det svårare 

eftersom hon hade mer långvariga, veckovisa projekt vilket gjorde det stressigt då hon var 

borta från arbetet stora delar av dagen. Samtidigt uttrycker hon en glädje över att få ha haft 

både tiden hemma och på jobbet; “man missar så mycket annars” (I3). En annan av 

mammorna funderar på att dela upp det i halvdagar med sin partner om det blir ett barn till. 
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I denna studie sträcker sig pappors ledighet mellan ingenting alls och åtta månader. Två av 

papporna arbetar inom offentlig sektor, och är också de två pappor som tagit ut mest 

föräldraledighet av alla respondenternas partners - 7,5 respektive 8 månader. Resterande 

pappor jobbar inom den privata, vinstdrivande sektorn och har likt i Bygren och Duvanders 

studie (2006) tagit ut en lägre andel föräldraledighet. Studien visar också på att 

arbetsplatssituationen inte påverkar mammans uttag av föräldraledighet, vilket även stämmer 

överens med denna studie. 

5.4.3 I förhållande till arbetsprestation 

Majoriteten av respondenterna ansåg deras arbetsprestationer som likvärdiga idag i 

förhållande till före barnafödandet. Likvärdigheten i arbetsprestation före kontra efter 

stämmer för de flesta respondenter på det stora hela, även om några beskriver att de blivit lite 

mer avslappnade i sitt förhållningssätt, med uttalanden som “man kanske inte hinner vara så 

detaljerad eller noggrann i mycket” (I4) och “efter att man fått barn känner man lite ‘äh, det 

är inte hela världen, jag fixar det imorgon’” (I3).  

  

Flera av intervjupersonerna beskriver trots en minskad noggrannhet i arbetet ett ökat 

engagemang inför att jobba, och en av dem till och med en nyfunnen vilja att göra karriär. 

“[...] nu när jag väl har börjat igen så är det jättekul att jobba, att få prestera, utvecklas, för 

min egen skull. Göra karriär. Efter 1,5 år så var jag klar med att vara mammaledig, jag såg 

fram emot att börja träffa vuxna människor igen” (I5). En av mammorna pekar också på 

föräldraskapet som en merit. “Man blir mer erfaren som förälder, oavsett vad det är man 

jobbar med. Det kan berika en” (I4). Detta verkar var enligt linje med humankapitalteorin, 

enligt vilken det inte samlas något humankapital i form av yrkesskicklighet under perioden av 

föräldraledighet. Alltså bör en individs kunskaper och yrkesskicklighet vara någorlunda lika 

före som efter ledigheten. I stort sett stämmer detta överens med informanternas egna 

bedömning och upplevelse av sin arbetsprestation efter föräldraledigheten. Ingen av 

respondenterna anser subjektivt att de blivit sämre på sitt arbete, oavsett hur länge de varit 

lediga. Det går emot Evertssons och Grunows (2012) rekommendationerna om att för 

karriärens skull korta ledigheten, men stämmer överens med humankapitalteorins 

grundläggande tanke om att yrkesskicklighet är något man samlar på under perioder av 

förvärvsarbete. Huruvida om karriären och lönen påverkats eller ej är däremot inget som går 

att undersöka än eftersom respondenterna inte varit tillbaka på arbetsplatsen tillräckligt länge 

för att kunna göra en utvärdering av det. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer författarna att föra en diskussion kring de viktigaste resultaten som 

presenterats i avseende att svara på studiens syfte och frågeställning. Den tidigare 

presenterade forskningen utgör tillsammans med studiens deltagares intervjusvar en grund för 

resonemangen som förs nedan. Studien har tagit sikte på hur nyblivna föräldrar valt att dela 

upp sin föräldraledighet, och varför. Hur den delats upp är relativt rakt på sak, och presenteras 

i tabell 3. Varför den har delats upp som den gjort är däremot mer invecklat, med de mest 

centrala resultaten och slutsatserna presenteras nedan. 

 

Studien, likt tidigare forskning (Berggren & Duvander, 2003), visar på att utbildningsnivå är 

en faktor som påverkar hur föräldrar väljer att fördela föräldraledigheten. Samtidigt som 

utbildningsnivån i Sverige ökar, verkar utvecklingen gå mot ett mer jämnt uttag av 

föräldraledigheten. Dessa samhällsförändringar kan således ha ett samband, och tyder på att 

politiska reformer inte enskilt verkar förändra fördelningen av föräldraledigheten. Historien 

och politiska reformer talar för ett samhällspolitiskt mål för ett mer jämställt uttag av 

föräldraledighet. Baserat på resultatet där de respondenter med en högre utbildningsnivå har 

ett mer lika uttag av föräldraledighet, kan utbildning möjligen användas som ett samhälleligt 

verktyg för att öka medvetenheten om konsekvenserna av föräldraledighetens uppdelning på 

en icke-jämställd arbetsmarknad.  

 

Respondenterna i studien har resonerat på ekonomiska grunder, men de motiv som framförallt 

varit framträdande är vilja och rättvisa. Inom dessa kategorier har också mammans roll visat 

sig vara betydande; kanske för att studien belyser kvinnans perspektiv. Det är framförallt 

mammans vilja att vara hemma en viss period av olika skäl som styr uppdelningen. Resultatet 

visar på att denna vilja tenderar att göra hennes ledighet längre jämfört med andra mammors 

ledighet. Å andra sidan lyser det klart att det också är mammorna som strävar efter rättvisa 

gentemot barnet och därför “låter” de pappans uttag öka. Deltagargruppen påverkar på så sätt 

ledighetens längd på olika sätt, det vill säga den blir antingen kortare eller längre beroende på 

vilket argument mammorna ifråga använder sig av.  
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Ur ett arbetsperspektiv verkar arbetsförhållanden inte nämnvärt ha påverkat uttaget av 

föräldraledighet i denna grupp av respondenter. Tidigare forskning som presenterats av Blair-

Loy och Wharton (2002) hänvisar till att arbetsplatsens kultur och normer påverkar mer än 

policies på företag vad gäller hur och om man utnyttjar förmåner, däribland föräldraledighet, 

som gör att det går att kombinera familje- och arbetsliv. På så sätt kan arbetsplatsen fungera 

som en plats där människor kan få kunskap om föräldraledigheten, oavsett om personen har 

högre utbildning eller ej. Annan tidigare forskning redogör för föräldraledighetens 

konsekvenser, där flexibiliteten i den leder till ett större uttag för kvinnor (Berggren & 

Duvander, 2003), vilket exempelvis kan resultera i en sämre löne- och karriärutveckling 

(Albrecht m.fl., 1999). Organisationer bör därmed försöka arbeta med att skapa en kultur där 

jämställt uttag av föräldraledighet är normen. Det kan ge möjliga fördelar inom 

organisationen då båda könen kan känna att de ges samma förutsättningar och möjligheter, 

exempelvis löne- och karriärutveckling. 

 

Syftet med denna studie var att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka hur tankar och 

resonemang går hos förstagångsmammor gällande uttag av föräldraledighet, där det mest 

centrala har presenterats under resultat. För att besvara frågeställningen varför 

föräldraledigheten delas upp som den gör bland förstagångsföräldrar drar författarna slutligen 

slutsatsen att bakgrundsfaktorer som utbildning kan påverka utgången men också individuella 

omständigheter såsom nya jobb, inskolning på förskolan, etcetera. De mest framträdande 

motiven till varför ledigheten fördelats som den gjort har varit vilja och rättvisa gentemot 

barnet, således har arbetsförhållanden inte dominerat som orsak till ledighetens uppdelning.  

6.1 Reflektion över teorier och forskning 

Flera av teorierna och tidigare forskningsresultat som presenterats i uppsatsen är till hjälp för 

att förklara studiens resultat. Dessa är teorin om rationella val, tankar om viljans kraft och 

berörda personers utbildningsnivå. Teorin om rationella val är den mest betydelsefulla för att 

tolka respondenternas uttalanden, då alla respondenter på ett eller annat sätt verkar ha velat 

nyttomaximera för sitt eget arbetes skull, för partnerns arbetes skull, för barnets kognitiva 

utvecklings skull eller helt enkelt för att få schemana att fungera så perfekt som möjligt. 

Således har inte uppdelningen nödvändigtvis varit ekonomiskt motiverad, utan mer social till 

sin karaktär, i och med viljan att i grund och botten gynna familjens välmående på bästa sätt. 

Något som också till viss del innefattas i teorin om rationella val.  
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Andra teorier och studier som presenteras tycks ha en mindre betydelse för denna studies 

resultat såsom signalteorin, humankapitalteorin och tankar om ekonomiska incitament. 

Signalteorin har en självklar roll i diskussionen, då flera föräldrar berättar om sin nervositet 

för att offentliggöra graviditeten på grund av ovissheten om hur chefen kommer tolka detta, 

och partners ovilja att ta ledigt på grund av nytt arbete. Dock är dessa argument inte så 

frekvent återkommande att de kan klassas som anledningar till att ledigheten togs ut som den 

gjorde. Inte heller humankapitalteorin, och därmed någon typ av rädsla för ett temporärt 

uppehåll i utvecklingen av ens yrkesskicklighet var direkt avgörande för hur ledigheten togs 

ut.  

 

Författarna misstänker att olikheterna och likheterna dels kan bero på det lilla och specifika 

urvalet samt att vissa teorier och forskningsresultat är mer applicerbara i andra tidsepoker 

och/eller länder. Sveriges förhållandevis ovanliga och generösa föräldraförsäkring kan klassas 

som unik, vilket gör att orsakerna till en viss fördelning mellan föräldrarna kan delvis vara 

unika i förhållande till andra länder. 

6.2 Framtiden 

Likt beskrivet tidigare så behöver dagens ståndpunkter inte stämma överens med framtidens 

sådana. Författarna önskar därför fortsatta studier som tar temperaturen på åsikter och normer 

för att på längre sikt kunna se utvecklingen av desamma. Kompletterande studier med 

pappans åsikter skulle troligen ge en mer nyanserad bild av bakgrundsfaktorerna till hur 

ledigheten delats upp. 

 

Önskas en förändring mot ett mer jämlikt uttag av föräldraledighet tycks, enligt denna och 

andra studier, ekonomiska incitament inte vara primära. Möjligen handlar det ibland om att ge 

och att ta. Att för kvinnan ta ut något mindre föräldraledighet än vad hon kanske egentligen 

vill, och för mannen att ta ut mer även om så inte önskas. Ändras normerna kring uttaget 

krävs möjligen inte de politiska reformer som forcerar mer lika uppdelning - vilket är något 

den absoluta majoriteten av respondenterna motsätter sig som lösning. Detta eftersom de 

anser det ska finnas svängrum för de familjer en jämlik fördelning inte fungerar för, och att 

det ska finnas en bestämmanderätt för det enskilda paret. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – intervjuguide 

Introduktion/tillvägagångssätt 
• Förklara syftet med intervjun och uppsatsen. 

• Administrativa göromål - lämna papper (informationspapper de kan spara samt motta deras e-mail om 

de önskar ta del av uppsatsen, lapp om konfidentialitet).  

• Några frågor innan vi börjar? 

• Berätta att vi kommer spela in (och börja därefter göra det). 

• Klargör att personen när som helst får avbryta intervjun alternativt undvika att svara på enstaka frågor. 

Bakgrund/allmänt 

-    Hur gammal är du?  

-    Antal barn? - ålder på barn/et? 

-    Boendeort? 

-    Bor du tillsammans med barnets förälder? Hur gammal är han? Hur länge har ni bott ihop? Är ni gifta? 

-    Vad har du för utbildning? 

-    Vad har din partner för utbildning? 

Arbete 

-    Vad arbetar du med? Vad arbetar din partner med? 

-    Är din arbetsplats mans/kvinnodominerad eller är fördelningen mellan könen jämn? 

-    Hur länge har du respektive din partner arbetat på er nuvarande arbetsplats? 

-    Vad har ni för arbetstider?  

-    Hel- deltid? (för båda) Fungerar det bra? 

-    “Karriär” - är det något som är viktigt för er båda? Tog ni hänsyn till det när ni bestämde hur ni skulle dela upp 

föräldraledigheten? Hur viktigt är karriären? 

·      Har det förändrats efter att ni fått barn hur viktigt du tycker karriären är? Hur tror du att det ser ut 

för din partner? 

-    Hur skulle du beskriva bemötandet på arbetsplatsen angående föräldraledigheten, chefens respektive dina 

kollegors bemötande? Var det så som du hade förväntat dig?  

·     Hur var det för din partner angående bemötandet från chef och kollegor? Var det som förväntat? 

-    Hur var bemötandet på din arbetsplats när du kom tillbaka från föräldraledigheten? Och för din partner? 

-    Har din arbetsprestation förändrats efter ledigheten? Och hur ser det ut för din partner? 

Före och under föräldraledigheten 

-    När (så specifikt tidsmässigt som möjligt) och hur länge varade din respektive din partners föräldraledighet? 

-    Hur delades den upp? Varför? Har ni tagit ledigt något ihop? 

-      Motiv till uppdelningen? (Tex olika skäl; ekonomiska, sociala, rättvisa, jämställdhet) 

-    Hade ni bestämt fördelningen långt före barnets födelse eller först då? 

-    Var det ett gemensamt beslut att dela upp föräldraledigheten på det sätt som ni valde?  

-    Gjorde ni någon sorts egen efterforskning om föräldraledighet innan ni valde hur den skulle delas upp? Hur 

gjordes den i så fall? Påverkade det ert beslut? 

-    Hur såg ni på de lagstiftade tre månaderna (2 månader om före år 2016) som är reserverade åt pappan när ni 

delade upp föräldraledigheten? Var ni medvetna om dessa? 

-    Upplever du att det finns ett visst sätt i samhället och på din arbetsplats som föräldraledigheten bör tas ut på? 

-    Fanns det några hinder när ni valde hur ledigheten skulle delas upp? 

 Efter föräldraledigheten 

-    Hur har er uppdelning av ledigheten bemöts av andra? Dvs från chef och arbetskamrater? Men också från familj 

och vänner? 

-    Är ni nöjda med fördelningen? Hade ni gjort annorlunda i efterhand? 

-    Vad anser du om de reserverade mamma- och pappamånaderna? 

-    Tycker du att det vore bra om det fanns lagstiftning som innebär att föräldraledigheten ska delas lika mellan 

föräldrarna? 

- Hade ni gjort annorlunda om man fick 100% av lönen istället för 80% av lönen? 

- Hur har era vänner gjort? 

-    Något som du önskar att tillägga som vi inte pratat om? 
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8.2 Bilaga 2 – annons för att hitta informanter 

VI SÖKER INTERVJUPERSONER TILL EN STUDIE OM FÖRÄLDRALEDIGHET  
Hej! 
  
Vi är två studenter som läser Personal, arbete och organisation med inriktning sociologi på Stockholms 

Universitet. Vi är inne på vår sista termin och ska skriva vår C-uppsats som kommer att undersöka hur 

föräldraledigheten delas upp i nyblivna familjer, och varför på just detta sätt. Vi är också intresserade att studera 

just arbetets påverkan på det här valet. Rapporten kommer landa i en skriftlig rapport, som medverkande kan ta 

del av, och som eventuell läggs upp på DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv). 
  
Deltagandet i studien innebär att delta i en intervju som beräknas att ta ungefär en timme. Intervjuerna kommer 

att behandlas konfidentiellt vilket betyder att allt som berättas kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet 

med bestämmelser i Sekretesslagen. 
 

Vi söker kvinnliga intervjupersoner mellan 25 och 35 år som har ett barn på högst tre år, bor i 

Stockholmsområdet tillsammans med barnets andra förälder och som arbetade strax innan föräldraledigheten 

först togs ut. Det mesta av föräldraledigheten ska ha använts och intervjupersonen ska vara tillbaka i arbetet vid 

intervjun.  
 
Om du är intresserad och du passar in i beskrivningen ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktinformation 

och du får självklart ta del av rapporten då den är klar. 
 

Helena Clarin                                                   Lillemor Tappert  
helenaclarin@gmail.com  lillemor-tappert@hotmail.com 

  
Vänligen 
Helena och Lillemor 

mailto:helenaclarin@gmail.com
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