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Abstrakt 
Denna uppsats handlar om föräldrars resonemang kring och fördelning av föräldraledighet. Syftet har 
varit att undersöka betydelsen av de centrala aspekterna i hur heterosexuella föräldrar resonerar kring 
och väljer att fördela föräldraledigheten. Vi frågade oss vilka aspekter som är betydelsefulla för hur 
föräldrar resonerar kring och väljer att fördela föräldraledigheten, samt på vilket sätt könsroller 
synliggörs i föräldrarnas föreställningar kring föräldraskap i relation till uppdelningen av 
föräldraledigheten. För att undersöka detta har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts 
med sex intervjupersoner, tre kvinnor och tre män. Resultatet av det analyserade datamaterialet visade 
på att de centrala aspekterna som var av betydelse för hur föräldrar resonerat kring och fördelat 
föräldraledigheten var olika bland intervjupersonernas svar. En del resonerade kring ekonomins 
betydelse, andra pratade om hur amningen varit betydelsefull i deras diskussioner. Det visade sig 
också att kvinnorna uttryckte en önskan och vilja av att vara föräldralediga, samt att 
intervjupersonernas föreställningar om föräldraskap präglades av kvinnliga och manliga könsroller. 

 

Nyckelord: Amning, ekonomi, föräldraledighet, föräldraskap, könsroller. 
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Inledning 
Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder (Ekselius, 2013, s. 2). Ett jämställt 

samhälle ger förutsättningen för att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att 

forma sina egna liv. Detta innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Vidare är ett av Sveriges fyra 

jämställdhetspolitiska mål att det ska finnas en jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet där kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha samma 

möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor (Jämställdhetsmyndigheten, 2019).   

En av indikatorerna som används för att mäta jämställdhet mellan könen är uttaget av 

föräldraledigheten. Trots att lagen om föräldraförsäkringen alltid varit könsneutral, har det ur 

ett historiskt perspektiv alltid varit kvinnor som tagit ut mer föräldraledighet än män 

(Duvander, 2014, s.910). Lagen om föräldraförsäkringen kom till år 1974 och innebär att män 

har rätt till ersättning för vård av barn på samma villkor som kvinnor, en ersättning som idag 

är 80 procent av lönen (SCB, 2018, s. 48). När denna lag tillkom stod kvinnorna för allt uttag 

av föräldraledigheten, något som med åren har förändrats. År 2017 visar nämligen statistiken 

att 76 procent av kvinnorna tar ut föräldraledighet medan 24 procent av männen tar ut 

föräldraledighet (SCB, 2018, s. 47).  

Trots att det är fler män idag som tar ut föräldraledighet än för 45 år sedan, är det kvinnorna 

som tar ut den största delen av föräldraledigheten. Varför är det så? Vilka aspekter värderar 

föräldrar när de fördelar föräldraledigheten? Reflekterar de över sina val, eller sker detta per 

automatik i förhållandet? Denna studie kommer att belysa hur dagens heterosexuella par 

resonerar kring och väljer att fördela föräldraledigheten.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka betydelsen av de centrala aspekterna i hur 

heterosexuella föräldrar resonerar kring och väljer att fördela föräldraledigheten.   

1. Vilka aspekter är betydelsefulla för hur föräldrar resonerar kring och väljer att fördela 

föräldraledigheten?  

2. På vilket sätt synliggörs könsroller i föräldrars föreställningar kring föräldraskap i 

relation till uppdelningen av föräldraledigheten? 
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Teori 
Detta teoriavsnitt kommer att presentera de begrepp och teoretiska angreppsätt som denna 

undersökning har sin utgångspunkt i. Teoretiska begrepp som nedan kommer att redogöras för 

är kön som socialt konstruerat, genuskontrakt och genussystem, samt hegemonisk maskulinitet.  

Kön som socialt konstruerat 
En socialkonstruktivistisk syn på kön innebär att vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt uppstår genom människors sociala handlingar, vilket formar oss till män och kvinnor 

(Butler, 2007, s. 88). Detta innebär att upplevda könstillhörigheter är skapade genom normativa 

föreställningar som upprätthålls genom den sociala interaktionen människor emellan. Butler 

(2007, s. 56) formulerar begreppet genus som den socialt skapade versionen av kön, konstruerat 

av kulturella och politiska institutioner i samhället och menar att genus är fullständigt 

oberoende av det biologiska könet. Butler (2007, s. 56) fortsätter att föra resonemanget om 

könets innebörd i förhållande till hennes definition av genus, och kommer fram till att om genus 

är ett socialt konstruerat begrepp bör även det biologiska könet ses som lika socialt konstruerat. 

Här likställs alltså de två begreppen kön och genus. 

Yancey Martin (2003, s. 359) är en annan teoretiker som, likt Butler, hävdar att begreppet kön 

konstrueras och upprätthålls av människors sociala handlingar. Hon formulerar två begrepp; 

“gender practices”, som är samhällets normativa förväntningar på könen, och “practicing 

gender”, som är människors handlingar utifrån förväntningarna på vad som anses vara kvinnligt 

och manligt. Mellan samhällets förväntningar på könen och människors könade handlingar 

pågår en växelverkan som förklarar hur könsroller i samhället upprätthålls, från strukturella 

normer till enskilda individers handlingar. För att förstå hur relationen mellan manliga och 

kvinnliga könsroller ser ut kommer nästa avsnitt att presentera Hirdmans teorier om 

genuskontrakt och genussystemet. 

Hirdman om genuskontrakt och genussystem 
Begreppet könsroll beskrivs enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som en benämning för att 

sammanfatta kulturella och sociala skiljaktigheter mellan män och kvinnor vad gäller 

normativa föreställningar, handlingsutrymmen och inflytande. Hirdman (1990, s. 75) inleder 

sin presentation av teorin om genussystemet med att problematisera könsrollsbegreppet och 

menar att teorier om könsroller bortser från de maktrelaterade aspekterna som ingår i 

förhållandet mellan könen. Hirdman (1990, s. 75) menar att detta leder till att skillnaderna 

mellan könen förklaras ur könsrollsteorier som biologiska, och inte som socialt konstruerade. 
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Könsrollsteorier leder enligt Hirdman (1990, s. 75) till en uppdelning av en existerande 

mansroll och en existerande kvinnoroll, som ses som varandras motsatser och som båda två 

skapar stereotypiska förväntningar på respektive könsroll.  

För att beskriva förhållandet mellan män och kvinnor använder sig Hirdman (1990, s. 76) 

istället av begreppet genus, motiverat genom att genusbegreppet möjliggör en mer deskriptiv 

innebörd av den snedfördelade maktrelationen mellan könen, där kvinnans position i 

förhållande till mannens är underordnad (Hirdman, 1990, s. 76). Genom begreppet 

genuskontrakt förklarar hon att det mellan könen finns en dold överenskommelse av kulturellt 

slag som analyserar kvinnors och mäns positioner i samhället. Detta sker i förhållande till de 

normativa föreställningar som producerar könens olika positioner och handlingsutrymmen i 

samhället.  

Utifrån genusskapandet och de olika genuskontrakt som definierar förhållandet mellan könen 

presenterar Hirdman (1990, s. 78) teorin om genussystemet, grundat på två principer. Dessa 

principer är dels 1. särhållandet av könen och 2. den manliga normens dominerande ställning i 

förhållande till kvinnans. Utifrån detta genussystem åskådliggörs kvinnors begränsade 

handlingsutrymmen, i såväl fysiska och psykiska rum. Hirdman (1990, s. 78) ger exempel på 

hur den manliga normens maktövertag speglar sig i alla sorters rum: “...man kan formulera det 

så att A begränsar B:s utrymme, A lägger beslag på/hindrar B:s rörelsefrihet, A tar plats på B:s 

bekostnad...” (Hirdman, 1990, s. 79). En relevant fråga som Hirdman (1990, s. 80) ställer sig 

är ifall det finns något sätt att luckra upp genussystemet som skulle förändra förhållandet 

mellan könen, och menar att eftersom genussystemet består av kulturella och sociala normer 

är det möjligt. Detta innebär att om den struktur som genussystemet utgör börjar ifrågasättas, 

finns det en potentiell möjlighet till att strukturen förändras. 

Hegemonisk maskulinitet 
Begreppet hegemonisk maskulinitet formulerades i mitten av 1980-talet som en teori för att 

förstå de handlingsmönster som upprätthåller mannens hierarkiska position över kvinnans. Den 

hegemoniska maskuliniteten förklaras av Connell och Messerschmidt (2005, s. 832) som ett 

maskulint ideal, ett ideal som både män och kvinnor måste förhålla sig till. Idealet demonstrerar 

det mest eftersträvansvärda beteendet att vara manlig, vilket innebär att maskuliniteten antar 

en hierarkisk ordning. Utifrån människans handlingar och förhållningssätt till denna idealbild 

placeras individen därefter på olika platser i den hierarkiska ordningen.  



   
 

7 
 

Kategorin som är närmast att uppnå det hegemoniska idealet är så kallade delaktiga män, där 

de flesta av de västerländska männen ingår (Connell, 2008, s. 117). Denna grupp karakteriseras 

av den heterosexuella normen och värderar egenskaper såsom familjeförsörjare, förnuft, styrka 

och flitighet. De män som inte presenterar ett handlingsmönster som uppfyller kraven för 

gruppen delaktiga män positioneras längre ner i hierarkin, i en grupp som kallas för 

underordnade män. Sammanfattningsvis är gruppen “underordnade män” i förhållande till 

“delaktiga män” en väsentlig del av den hegemoniska maskulinitetshierarkin, då den högst 

stående gruppen kan distansera sig från de underordnade männen (Connell, 2008, s. 116). 

Det finns emellertid många teoretiker som har kritiserat teorin om hegemonisk maskulinitet. 

Det relevanta för denna studie är att presentera hur Connell och Messerschmidt (2005, s. 836) 

redogör för kritiker som menar på att begreppet maskulinitet är ett otydligt och svårförståeligt 

begrepp som bortser från aspekter såsom överlägsenhet och makt. Kritiken som är riktad mot 

maskulinitetsbegreppet menar att begreppet ramar in en heteronormativ föreställning om kön, 

där man och kvinna ses som varandras motsatser och utesluter andra former av 

könstillhörigheter (Connell & Messerschmidt, 2005, s.836). För att nyansera teorin om 

hegemonisk maskulinitet föreslår därför Connell och Messerschmidt (2005, s. 848) en 

uppdatering av begreppet. Att endast fokusera på en hierarkisk ordning i förhållande till mäns 

handlingar, menar Connell och Messerschmidt (2005, s. 848) osynliggör kvinnors 

förhållningssätt till patriarkala strukturer i samhället. De föreslår därför att forskning kring 

hegemonisk maskulinitet bör fokusera på sociala handlingar ur kvinnors perspektiv, samt 

uppmärksamma den historiska relationen mellan könen.  

Tidigare forskning 
Denna del av uppsatsen syftar till att presentera det aktuella kunskapsläget kring aspekter som 

är av betydelse för hur föräldrar resonerar kring fördelningen av föräldraledigheten. Därför 

kommer detta avsnitt att presentera tidigare forskning om föräldrars resonemang kring 

uppdelningen av föräldraledighet med hänsyn till ekonomiska orsaker, föreställningar om 

föräldraskap och amning.  

Ekonomiska orsaker 
Forskning har visat på att ekonomi är en av de mest centrala aspekterna när heterosexuella par 

resonerar kring och fördelar föräldraledigheten (Bekkengen, 1999, s.35). Forskningen om 

föräldrars resonemang kring och fördelning av föräldraledigheten som Alsarve och Boye 

(2012, s. 124) har genomfört visar att de föräldrapar som angett ekonomin som den främsta 



   
 

8 
 

anledningen till deras uppdelning av föräldraledigheten, ville minska den totala förlorade 

inkomsten i familjen. De kom fram till att föräldrarna angav inkomstskillnader mellan könen 

som ett argument till att kvinnan skulle ta ut den största delen av föräldraledigheten, oavsett 

om det var kvinnan eller mannen som hade högst inkomst. Detta menar forskarna, ger 

anledning att ifrågasätta argumentet av att det enbart är ekonomin som är avgörande för hur 

föräldrar resonerar kring och fördelar föräldraledigheten. Om det endast var ekonomin som var 

av betydelse för föräldrars uttag av föräldraledigheten, skulle det vara den med lägst inkomst 

som stod för större delen av föräldraledigheten, oavsett kön, och så är inte fallet.  

Bekkengen (1999, s. 35) fann att föräldrar som anger ekonomin som en orsak till att inte fördela 

föräldraledigheten jämnt mellan parterna bör ifrågasättas. Bekkengen menar nämligen att 

föräldrar ofta tar för givet att inkomsten i familjen försämras under pappors föräldraledigheter, 

vilket kan vara en orsak till att inte fördela föräldraledigheten jämnt mellan parterna (1999, s. 

35). Det visar sig dock att i familjer där män som tjänar mer än sin partner, men väljer att ta ut 

några månaders föräldraledighet, förlorar marginellt på den totala inkomsten. Detta på grund 

av att en sänkt inkomst också innebär en lägre skatt att betala, vilket gör att inkomstskillnaden 

blir relativt liten (Magnusson, 2006, s. 224).   

Det finns även forskning som visar på att även om kvinnor och män värderar aspekter som 

jämställdhet, arbetets ekonomiska fördelar och den egna familjen lika högt i relation till 

varandra finns det trots allt skillnader mellan könen när det kommer till attityder till uttag av 

föräldraledigheten. Kvinnor som tycker att det är viktigt att spendera mycket tid med familjen 

tenderar att ta ut en längre föräldraledighet, trots att dessa kvinnor samtidigt värderar inkomsten 

från arbetet högt. Det visar sig dock att män som värdesätter inkomsten från arbetet högt, 

tenderar att ta ut mindre föräldraledighet än de kvinnor som också tycker att inkomsten från 

arbetet är viktigt (Duvander, 2014, s.921). Hur kan detta komma sig? Haas och Hwang (2008, 

s. 91) menar att föreställningar om att männen ska vara ansvariga över familjeförsörjningen 

grundar sig i traditionella könsideologier, vilket också kan förklara varför män tenderar att ta 

ut färre föräldradagar. Detta kan förstås genom att det historiskt sett varit så att kvinnor stått 

för majoriteten av föräldraledigheten, samtidigt som män har arbetat och varit familjens 

försörjare. Dessa stereotypiska föreställningar om könen är något som fortfarande präglar hur 

dagens föräldrar faktiskt fördelar föräldraledigheten.  
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Föreställningar om föräldraskap 
När det kommer till synen på föräldraskap har tidigare forskning visat att normativa 

föreställningar om könsroller spelar en stor roll vad gäller föreställningar om vad moderskap 

och faderskap är och bör vara. Detta gäller framförallt synen på hur en bra mamma ska vara 

där kvinnan förväntas åsidosätta allt annat för barnets skull, förväntningar som sällan ställs på 

hur en bra pappa ska förhålla sig till sitt barn (Ahrne & Roman, 1997, s. 63). Även Magnusson 

(2006, s. 136) redogör för tydliga könsskillnader med koppling till föreställningar om 

föräldraskap i sin forskning om föräldraledighet. Det som genomsyrade undersökningen var att 

både kvinnorna och deras partners ansåg att mammorna hade den självklara huvudrollen i 

barnens liv, både gällande känslomässigt ansvar och praktiskt arbete med barnomsorg.  

Bekkengen förklarar den sociala könsrelationen som ett förhållande mellan kvinnan och 

mannens positioner där männen är “pappor” och kvinnor är “föräldrar”. Detta innebär att 

valmöjligheter för respektive förälder är olika mycket begränsade när det kommer till 

föräldraskapet (1999, s.43). Kvinnor och män tycks inte vara föräldralediga på samma villkor 

då männens föräldraledighet ses som en rättighet och kan förläggas enligt hans önskemål. 

Kvinnors föräldraledighet å andra sidan är en skyldighet, där de måste anpassa sig utefter 

männens viljor. Männen förutsätter att kvinnor, med ett huvudansvar över familjen, ska vara 

föräldralediga i lägen när männen inte vill eller kan (Bekkengen, 1999, s.43). 

En förklaring till denna syn på föräldraledigheten kan vara den norm som bygger på att kvinnor 

ses som naturliga omsorgstagare till sina barn och på så sätt inte kan välja hur mycket förälder 

de vill vara till sina barn. En man å andra sidan kan välja nivå på hur aktiv han vill vara genom 

hur mycket föräldraledighet han tar ut (Haas & Hwang, 2008, s. 90–91). I och med 

föräldraskapet ställs föreställningar om könsroller på sin spets, där förväntningar framför allt 

ställs på kvinnans förmåga att bära, föda och amma barnet (Elvin-Nowak, 2011, s.5). 

Föreställningar om vad ett moderskap ska innebära tenderar att bestå, då det ofta finns en 

normativ självklarhet att mammor ska ta det största ansvaret som föräldrar (Elvin-Nowak, 

2011, s. 22). Bekkengen (2002, s. 105) menar att det finns en risk med att mannen blir 

omyndigförklarad när kvinnan står för det huvudsakliga ansvaret över hushållsarbete och 

barnomsorg, vilket legitimerar mannens avståndstagande från att ta del av ansvarsfördelningen 

i hemmet.   

I en studie där forskarna “undersöker meningen som moderskapet har i en kvinnas vardagliga 

liv och hur hon agerar enligt moderskapet”, identifierar de tre diskursiva positioner. En av dessa 
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diskurser är härmed relevant att redogöra för, där det går att förstå hur denna diskurs om 

moderskap bland annat innehåller de behov och den utveckling som är nödvändigt för barnets 

skull. Emellertid går det att förstå hur diskurserna om moderskapet har blivit kritiskt ifrågasatta 

när det gäller angivelser för hur föräldrar ska agera med sina barn eftersom de visat sig vara 

antagna på den vita medelklassen (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s. 410). Forskarna menar 

att mamman anses vara en grundpelare i barnets utveckling med idéer om att barnet är beroende 

av mammans tillgänglighet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s. 415). Den fysiska och 

emotionella roll som mamman har skapar i sin tur en immunitet och stabil grund för barnet att 

stå på inför framtiden. Av detta går det att förstå hur mammans position därmed blir betydande 

i den mån att hon blir oersättlig, något som sedan kan kopplas till en nämnvärd belåtenhet. 

Elvin-Nowak & Thomsson (2001, s. 410) beskriver att kvinnornas föräldraroll är konstruerade 

för ansvar och omsorg av familjen. Dessa vardagliga handlingar utgörs av socialt konstruerade 

skillnader mellan könen och förekommer även om det finns en strävan efter jämställdhet. 

Amning  
Det kan vara relevant i sammanhanget att förstå hur mammans identitet är kopplad till 

förväntningar av att barnets omsorg ska prioriteras, något som därtill innebär diskurser och 

normer om hur barnet behöver ammas (Evertsson & Boye, 2018, s. 3). Detta har Evertsson & 

Boye funnit i sin studie om föräldraledighet bland samkönade par och visar på att amningen 

tillhör diskurser i kvinnans föräldraroll. Forskarna Bergqvist och Saxonberg (2017, s. 1478) 

genomförde en intervjustudie med 60 föräldrar från Norge och Sverige och kom fram till att 

även om de flesta föräldrar tyckte att föräldraledigheten skulle delas relativt lika mellan 

föräldrarna, fanns det uppfattningar om att biologiska skillnader mellan mäns och kvinnors 

kroppar försvårade en jämnt fördelad föräldraledighet. Detta motiverades bland de intervjuade 

genom betydelsen av att mödrarna skulle vara hemma och amma deras barn i 9–12 månader. 

Möjligheten att mödrarna skulle kunna återgå till arbetet tidigare än så och fortsätta producera 

bröstmjölk genom pumpning var inget som nämndes av de intervjuade.  

Även om det inte är förutbestämt hur länge amningen kommer att pågå, är det ändå av denna 

orsak som kvinnan är föräldraledig under första perioden och i många fall en längre tid än 

mannen (Alsarve & Boye, 2012, s.111). I och med uppfattningen om amningens betydelse är 

det intressant att förstå den statistik från 2016 som visar att 50,3 procent av de barn som ammas 

vid sex månaders ålder får också annan mat än bröstmjölk, något som skulle kunna möjliggöra 

en tidigare återgång till arbetet för mödrar (Socialstyrelsen, 2018). Dessutom har Bekkengen 

(2002, s.141) i sina studier om föräldraledighet kommit fram till att kvinnor som stått för hela 
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föräldraledigheten ensamma har ammat under en kortare period än de kvinnor som har delat 

på föräldraledigheten med sin partner. Amningen kan också bidra till en känsla av utanförskap 

för män i deras roll som föräldrar, vilket kan få konsekvensen att mödrar får den naturliga 

huvudrollen i barnens liv. Det blir därmed tydligt hur biologiska olikheter mellan mäns och 

kvinnors kroppar leder till att föräldrar agerar efter dessa olikheter, vilket förstärker 

föreställningar om att kvinnor och män har olika föräldraroller i barnets liv (Bekkengen, 2002, 

s. 140).  

Metod 
Detta avsnitt syftar till att redogöra för undersökningens metodologiska tillvägagångssätt. 

Avsnittet kommer att behandla undersökningens process i sin helhet, från metodval och urval 

till datainsamling, analysmetod samt de forskningsetiska överväganden som vi tagit hänsyn till 

under studiens förlopp. 

Metodval 
Med utgångspunkt i syftet för denna undersökning som är att studera föräldrars resonemang 

kring uppdelning av föräldraledighet har en kvalitativ metodansats valts. Detta motiveras 

genom att kvalitativa metoder, här i form av intervjuer, avser att fokusera på individens 

subjektiva syn och tolkning av verkligheten (Bryman, 2011, s. 413). Genom att använda 

intervjuer i undersökningen har vi fått möjlighet till en djupare förståelse i föräldrarnas 

resonemang och diskussioner eftersom detta är enligt studiens syfte. Därmed har intervjuerna 

hjälpt oss att finna de underliggande meningar som står till grund för hur intervjupersonerna 

har valt att dela på föräldraledigheten.  

Eftersom studiens syfte är att undersöka intervjupersonernas subjektiva upplevelser har vår 

epistemologiska ståndpunkt varit ett konstruktivistiskt perspektiv (Braun & Clarke, 2006, 

s.85). Utgångspunkten för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att mening skapas och 

reproduceras genom den sociala interaktionen mellan människor, vilket har varit vår 

ståndpunkt för huruvida vi har teoretiserat det insamlade datamaterialet. 

Urval  
Denna studie omfattas av sex intervjupersoner, tre kvinnor och tre män. Urvalet för studien har 

utförts ändamålsenligt med hänvisning till uppsatsens syfte som inkluderar heterosexuella 

föräldrar. Bryman (2011, s. 350) skriver att målstyrda urval är vanligt förekommande i 

kvalitativa undersökningar då det ofta är i förhållande till studiens forskningsfråga som 
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intervjupersoner väljs ut. Urvalet för vår studie var en stor grupp potentiella intervjupersoner 

med olika erfarenheter av föräldraskap och föräldraledighet. Vi strävade efter att få variation 

av de föräldrar vi valde att intervjua, där vi ansåg att bostadsort och umgängeskrets därför inte 

skulle vara allt för lika bland de personer vi skulle intervjua. Detta var med anledningen av att 

vi ville få en bred grupp intervjupersoner som därmed kunde ge ett mer trovärdigt empiriskt 

material för studien. För att smalna av urvalsgruppen i relation till studien valde vi att rikta in 

oss på en specifik urvalsgrupp och skapade därmed ett antal urvalskriterier.  

Valet att endast intervjua heterosexuella föräldrar motiveras genom att det i relation till 

undersökningens syfte var av betydelse att möjliggöra en analys som illustrerar normativa 

föreställningar kring könsroller, något som enligt tidigare forskning kan visa sig inom 

heterosexuella föräldrapar. Andra urvalskriterier som arbetades fram var att intervjupersonerna 

skulle vara småbarnsföräldrar med det yngsta barnet på max två år, detta motiverat genom att 

intervjupersonerna skulle komma ihåg hur de resonerade kring deras uppdelning av 

föräldraledigheten. Det andra kriteriet var att föräldrarna skulle vara i arbete utöver deras 

föräldraledighet. Detta hade sin grund i förförståelsen om att arbetssituationen skulle kunna 

påverka föräldraledighetens längd. På grund av tidsbrist och svårigheter med att finna 

intervjupersoner med nämnda urvalskriterier övervägdes för- och nackdelar med att vilka 

kriterier vi skulle förhålla oss till. I slutändan valdes intervjupersoner ut som uppfyllde kriterier 

som heterosexuella par, barn runt två års ålder samt arbete eller studier som huvudsaklig 

sysselsättning.  

För att nå ut till intervjupersoner för undersökningen tog vi hjälp av vänner och bekanta och 

bad dem fråga föräldrar i deras närhet ifall dessa skulle kunna tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Ett sådant förfarande beskrivs av Bryman (2011, s. 194) som att tillämpa ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär ett urval av intervjupersoner som för stunden finns att tillgå 

forskaren eller forskarna. Med denna urvalsmetod finns en risk att representativiteten för 

undersökningen påverkas och att urvalet för studien blir för enhetligt (Bryman, 2011, s. 194). 

I fallet för denna undersökning skulle detta kunna innebära att intervjupersonerna kommer från 

liknande uppväxtförhållanden, tillhör en yngre ålderskategori (20–30 år) och har liknande 

resonemang kring uppdelning av föräldraledighet. Vad som dock talade för ett 

bekvämlighetsurval i denna studie var dels den begränsade tiden och det faktum att 

representativet var av relativt liten betydelse då intentionen med intervjuerna har varit att 

analysera intervjupersonernas resonemang. Vi tog kontakt med föräldrarna via sms och 
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Facebook där vi förklarade syftet med vår uppsats och bifogade ett informantbrev (se Bilaga 

1).  

Datainsamling 
För att samla in datamaterialet som ligger till grund för denna undersökning har semi-

strukturerade intervjuer genomförts med de sex deltagande intervjupersonerna. Den semi-

strukturerade intervjun beskrivs av Bryman (2011, s.  415) som en lämplig intervjuform när en 

som forskare avser att vara flexibel i intervjusituationen och ge intervjupersonen möjlighet att 

tolka frågor utifrån hens tidigare erfarenheter och upplevelser. I förhållande till den aktuella 

undersökningens syfte som fokuserar på de centrala aspekterna kring föräldrars resonemang i 

uppdelningen av föräldraledighet var därför den semi-strukturerade intervjun en 

datainsamlingsmetod att föredra.  

Innan intervjuerna genomfördes utformades en intervjuguide som under intervjusituationen 

fungerade som ett stöd (se Bilaga 2). Den semi-strukturerade intervjun karakteriseras av en 

tematisk utformad intervjuguide, där intervjuaren har formulerat ett antal rubriker som ska ses 

som det huvudsakliga innehållet för intervjun med tillhörande följdfrågor. Detta innebär att 

frågorna är generella och öppna vilket ger utrymme för intervjupersonen att spekulera och 

reflektera kring frågorna på ett deskriptivt sätt, samtidigt som eventuella följdfrågor hjälper 

intervjuaren att fånga intressanta aspekter av intervjun (Bryman, 2011, s. 206). Denna 

intervjuform har därför ansetts lämplig att tillämpa i förhållande till undersökningens syfte som 

sätter fokus på föräldrars resonemang kring uppdelning av föräldraledighet. Bryman (2011, s. 

419) skriver att utgångspunkten för en intervjuguide ska vara undersökningens syfte och 

frågeställningar, något som vi fokuserade på under inledningsfasen av intervjuguidens 

utformande. För att få en fördjupad kunskap om de ämnen vi ville inkludera i intervjuerna läste 

vi noga på om tidigare forskning kring föräldraledighet och föräldraskap. Vi ville få känslan 

av att intervjuerna skulle flyta på och uppfattas mer som ett samtal snarare än en intervju. 

Frågorna var därför formulerade öppna med möjlighet till resonemang, samt ett antal 

följdfrågor. Intervjuguiden strukturerades upp tematiskt, inledningsvis med uppvärmande 

bakgrundsfrågor, sedan resonemang före barnet kom, efter barnet kommit, föräldraskap och 

praktiska aspekter samt till sist avslutningsfrågor.  

När intervjuguiden var genomarbetad och godkänd av handledaren bokade vi in tid för intervju 

med de sex deltagande intervjupersonerna. För den aktuella undersökningen valde vi att 

intervjua en förälder ur ett föräldrapar, tre kvinnor och tre män. Av de sex intervjuer som 
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genomfördes skedde två av dessa via telefon, en via Skype och tre via fysiska möten. Vid 

intervjuerna närvarade vi båda två, där en av oss ställde frågor medan den andra förde 

anteckningar. De etiska aspekterna samt hur det skulle påverka intervjupersonen att vi båda 

närvarande under intervjun var något vi reflekterade över före intervjuerna.  Eftersom det ämne 

som studeras är personligt och privat fanns alltid en medvetenhet om att intervjupersonerna 

kunde känna sig obekväma i att svara på någon fråga. De blev därför informerade om att 

frågorna var välarbetade med, och formulerade för att vara ställda på sådant sätt att de inte 

skulle framstå som stötande. Om intervjupersonerna i sin tur inte kände sig bekväma med att 

svara på någon fråga fanns möjlighet att stå över. Vi kom fram till att samtalet skulle kännas 

mer avslappnat om vi båda närvarade och att vi dessutom skulle kunna agera som stöd åt 

varandra under intervjusituationen, detta eftersom vi båda var relativt nya i rollen som 

intervjuare. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och tog mellan 30–40 minuter. När 

intervjuerna var genomförda transkriberades inspelningarna och raderades därefter. Metoden 

som användes för att analysera de slutförda intervjuerna var tematisk analys, något som nästa 

avsnitt av uppsatsen kommer att redogöra för.  

Analys av data 
Den aktuella studien har analyserats med hjälp av den kvalitativa analysmetoden tematisk 

analys. Tematisk analys har teoretisk frihet och flexibilitet (Braun & Clarke, 2006, s. 78) och 

var därmed lämplig för denna undersökning då utgångspunkten för denna studie var ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Metoden gjorde det därmed möjligt att grunda dessa 

antaganden om samhället utifrån vad som uppstod ur datamaterialet. Enligt Braun & Clarke 

(2006, s.86) handlar tematisk analys om att finna meningsfulla mönster som uppkommer 

genom att titta på all data. Metoden var på så sätt ett användbart redskap för att undersöka syftet 

som ligger till grund för studien; att undersöka föräldrars resonemang kring föräldraledighet. 

Redan under datainsamlingen började mönster och meningar växa fram som intressanta delar 

i materialet. Genom att anteckna relevanta delar, läsa igenom samt notera under 

transkriberingen framkom en känsla för materialet. Detta menar Braun & Clarke (2006, s. 87) 

är första fasen i tematisk analys som handlar om att göra sig bekant med data under 

transkriberingen, läsa och notera idéer kring data. När alla intervjuer var transkriberade 

skapades initiala koder, dessa var ett flertal textnära ord och meningar som beskrev fragment 

ur hela datamaterialet. Precis som Braun & Clarke (2006, s.89) beskriver ett systematiskt arbete 

med de initiala koderna, vilka identifierar dragen av datamaterialet utgick vi från att koda all 

data och under tiden fanns syftet för studien samt potentiella teman med i åtanke. 
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Vidare i nästa steg under analysprocessen skapades ett färre antal kategorier baserade på de 

initiala koderna. Kategorierna som analyserades fram var ekonomiska skäl, amma, önskan om 

att vara hemma, föräldraroller, anknytning och jämställdhet. Här blev koderna sorterade i 

vardera kategorier varav dessa kategorier återspeglade de initiala koderna på en något högre 

abstraktionsnivå. Kategorierna i sin tur blev grupperade i tre olika potentiella teman baserat på 

datainnehållet med en desto högre teoretisk abstraktionsnivå. Detta är i enlighet med vad Braun 

& Clarke (2006, s.86) beskriver som ett tema, något som fångar olika mönster eller meningar 

samt speglar något betydelsefullt i relation till frågeställningen. Även i detta fall, precis som 

tidigare i processen skapades våra teman i relation till syftet för studien. De menar att det är 

upp till forskaren att bestämma vad som är ett tema (Braun & Clarke, 2006, s.82) och här är 

det värt att nämna att vi hela tiden har fått arbeta oss fram och tillbaka i datamaterialet för att 

titta på relevanta citat, koder, kategorier samt teman. Slutligen gjordes en sista ändring av de 

teman som vi funnit i datamaterialet där vi namngav dessa teman baserat på analysens innehåll. 

Dessa teman är Inte bara ekonomi, Den biologiska normens makt, En idealbild av 

mammaledighet och Föreställningar om föräldraskap, och dessa ligger till grund för analysen. 

I uppsatsens analysavsnitt kommer de identifierade temana att diskuteras och analyseras var 

för sig med hjälp utav tidigare forskning och teori (se bilaga 4). 

Forskningsetik 
Denna studie har förhållit sig i enlighet till de fyra forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet har intervjupersoner rätt att få information om forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid första kontakten med intervjupersonerna fick de information om 

studien och innebörden av deras deltagande. Information gällande studien beskrevs som en 

undersökning av föräldrars resonemang kring föräldraledighet och föräldraskap kopplat till 

praktiska aspekter runt detta. Intervjupersonerna blev informerade om deras deltagande dels 

före intervjutillfället via meddelande samt vid själva intervjutillfället. De blev informerade om 

att allt material kommer att anonymiseras och kommer inte kunna kopplas tillbaka till specifik 

person, deras deltagande är frivilligt och de kan när som helst under studiens gång avbryta sitt 

deltagande. Om de skulle vara intresserade av att läsa uppsatsen när den var klar fick 

intervjupersonerna möjlighet till detta.  

Samtycke av intervjupersoner inhämtades vid intervjutillfället, detta skedde muntligt om 

intervjun genomfördes via Skype eller på telefon samt skriftligt på en blankett vid fysiska 

träffar (se Bilaga 3). Detta är enligt samtyckeskravet som innebär att studien alltid ska inhämta 
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godkännande från respondenten vid aktivt deltagande i undersökningen då de själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Vidare innebär konfidentialitetskravet att uppgifterna ska 

förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002). På blanketten godkände samtliga deltagande 

intervjupersoner sin medverkan i studien samt gavs muntligt eller skriftligt samtycke gällande 

anonymisering och andra uppgifter som inte kommer kunna identifieras tillbaka till enskild 

person. Detta gäller å ena sidan intervjumaterialet, å andra sidan gäller det att förstöra de 

eventuella intervjuutdragen och anteckningarna när studien är klar. Alla uppgifter om 

intervjupersonerna förvarades därefter enbart i våra datorer. För att säkerställa 

intervjupersonernas anonymitet i datorerna har vi därför fingerat namnen, vilket är de enda 

uppgifterna som vi har tagit del av som skulle kunna kopplas tillbaka till enskild person. 

Datorerna är skyddade med lösenord och virusskydd vilket har minskat möjligheten för 

utomstående att ta del av informationen. Till sist framgick enligt nyttjandekravets principer att 

materialet enbart användes till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har därmed enbart 

använt datamaterialet för att besvara syftet och möjliggöra en färdigställd uppsats. För att 

skydda intervjupersonernas identitet ytterligare har vi enbart diskuterat intervjuerna mellan oss 

författare. 

Begränsningar 
Under studiens gång har vi reflekterat över vilka begränsningar som kunde påverka studiens 

resultat. Syftet med studien var att undersöka betydelsen av de centrala aspekterna i hur 

heterosexuella föräldrar resonerar kring och väljer att fördela föräldraledigheten, med 

frågeställningarna 1. Vilka aspekter är betydelsefulla för hur föräldrar resonerar kring och 

väljer att fördela föräldraledigheten, 2. På vilket sätt synliggörs könsroller i föräldrars 

föreställningar kring föräldraskap i relation till uppdelningen av föräldraledighet? När vi till att 

börja med sökte intervjupersoner hade vi som urvalskriterier att de skulle arbeta som 

huvudsaklig sysselsättning. På grund av tidsbrist och svårigheter i att komma i kontakt med 

personer som arbetade var detta inte genomförbart. Vi reflekterade över detta och fick begränsa 

oss till personer som huvudsakligen studerade.  

Vi såg helst också att vi inte kände personerna som vi intervjuade då vi ville att 

intervjupersonen inte skulle känna sig obekväma i att svara på någon fråga. Att vi som 

intervjuare och de som intervjupersoner var okända för varandra ansåg vi skulle kunna 

underlätta för dem att svara på frågorna. Även här blev vi begränsade då en utav 

intervjupersonerna var känd för oss sedan tidigare. Vi försökte så långt det gick att undvika 

detta, men efter en hel del eftertanke fick vi se förbi problemet på grund av tidsbrist. Vi är 
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medvetna om att detta kan ha påverkat studiens resultat på ett sådant sätt att vi som intervjuare 

hade en bild av intervjupersonens bakgrund och livssituation. En annan del som övervägdes 

under studiens gång var valet av att genomföra intervjuer via telefon och Skype. Här förlorade 

vi till viss del kroppsspråk och den fysiska kontakten med intervjupersonen som kunde haft 

betydelse för det empiriska materialet. Även här reflekterade vi över hur detta skulle kunna 

påverka studiens resultat och ansåg att eftersom vi utifrån studiens syfte var intresserade av 

intervjupersonens resonemang var tillvägagångssättet trots allt tillräckligt för att få svar på våra 

intervjufrågor.  

Empirisk redovisning och analys 
Detta avsnitt kommer att presentera analysen av de teman, kategorier och koder som utgör det 

empiriska materialet för denna undersökning. Under kodningsprocessen av de transkriberade 

intervjuerna identifierades fyra teman: Inte bara ekonomi, Den biologiska normens makt, En 

idealbild av mammaledighet och Föreställningar om föräldraskap. Dessa teman kommer att 

analyseras var och en för sig, kopplat till tidigare forskning och teori. Namnen på 

intervjupersonerna är fingerade för att säkra deras anonymitet. De fingerade namnen är Lena, 

Mimmi, Peter, Josef, Susanna och Roger. 

Inte bara ekonomi  
För intervjupersonerna visade det sig att ekonomiska anledningar var en central aspekt för hur 

de resonerade kring och valde att fördela föräldraledigheten. För en del av intervjupersonerna 

fanns den ekonomiska aspekten med i resonemangen för hur föräldraledigheten skulle delas 

upp innan de fått barn, medan andra intervjupersoner angav att de inte resonerade särskilt 

mycket med sin partner kring den ekonomiska aspekten innan föräldraledigheten skulle 

fördelas. Utmärkande för de intervjupersoner som ansåg att ekonomiska skäl var av störst 

betydelse för hur de resonerade kring fördelningen av föräldraledigheten var att de prioriterade 

den ekonomiska vinsten högst av lönearbete.   

Lena berättade att hon och hennes partner bestämde att det var Lena som skulle ta ut 

föräldraledigheten själv. Detta bestämdes, enligt Lena, utan några större diskussioner. Hon 

beskriver att det var ganska självklart att hon skulle vara hemma hela tiden, och att hennes 

partner skulle jobba. Hon motiverar uppdelningen av föräldraledigheten genom att involvera 

ekonomiska anledningar:     
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Jaa jag har ju varit hemma hela tiden, eftersom att han, alltså jag har ju jobbat 75 

procent innan och så eftersom att jag pluggade, asså jag drar ju som inte in några 

pengar om jag skulle plugga och han är pappaledig, asså så att han måste ju som 

jobba för att vi ska klara det ekonomiskt.   
Lena  

Lena anger här att det är ekonomin som till stor del har fått styra för hur hon och hennes partner 

har valt att fördela föräldraledigheten, samt att hennes inkomst är lägre än hennes partner med 

tanke på att hon studerar. Lena förklarar också att hennes partner nyligen startat ett eget företag 

och att “han måste göra sig ett namn”, vilket också var en bidragande orsak till beslutet att det 

var Lena som skulle stå för föräldraledigheten själv. När Lena reflekterar över hur beslutet 

kändes för hennes del förklarar hon att hon var nöjd, eftersom hennes önskan hade varit att få 

vara föräldraledig. Lena beskriver att hennes partner inte hade någon önskan av att vara 

föräldraledig, och att hon inte heller hade önskat att han varit föräldraledig. Även Mimmi, 

liksom Lena, förklarar att det är hon som ensam tagit ut föräldraledigheten. Detta för att hon 

studerar och att det inte fanns några “ekonomiska skäl att pappan skulle vara hemma”, eftersom 

“det är han som har inkomsten i familjen”.   

Lenas och Mimmis beskrivningar av hur de resonerade kring uppdelningen av 

föräldraledigheten kan förstås genom det Bekkengen (1999, s. 36) beskriver när hon menar att 

föräldrar som anger ekonomiska orsaker till att inte fördela föräldraledigheten jämnt mellan 

parterna, ofta tar för givet att ekonomin förvärras under pappors föräldraledigheter. Varken 

Lena eller Mimmis partners har hittills tagit ut någon föräldraledighet. Det Lena och Mimmi 

beskriver är att familjen hade fått en lägre inkomst totalt sett om det istället varit papporna som 

stått för största delen av föräldraledigheten, eftersom Lenas och Mimmis partners har en högre 

inkomst än de själva. Om man beaktar det tidigare forskning har att säga så vet vi att familjerna 

förlorar marginellt på inkomsten när männen är föräldralediga några månader, eftersom en 

sänkt inkomst också innebär en lägre skatt att betala (Magnusson, 2006, s. 224).  

En viktig aspekt att ta hänsyn till i sammanhanget är att både Lena och Mimmi studerade innan 

de fick barn, vilket fick konsekvensen att kvinnorna kom överens med sina partners om att det 

var Lena och Mimmi som skulle vara föräldralediga, utan några större diskussioner inom paren. 

Lena och Mimmi har planerat inför föräldraledigheten för att försöka minska den totala 

förlorade inkomsten i familjen, eftersom både Mimmi och Lena tar studiemedel från CSN. Det 

blir ändå intressant att problematisera antagandet om att Lena och Mimmi därmed förväntas 

vara föräldralediga på egen hand och åsidosätta sina studier, åtminstone ett år, för att ansvara 
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för föräldraledigheten själva. Genom att vara föräldralediga och förflytta sin studietid ett år 

framåt kan detta emellertid innebära framtida ekonomiska förluster för dem. Samtidigt ser 

varken Lena eller Mimmi något problem med att vara föräldralediga, eftersom varken de eller 

deras respektive hade velat göra på något annat sätt kring fördelningen av föräldraledigheten. 

I Mimmis resonemang framgår det dessutom att hon hade velat vara föräldraledig även fast 

hon hade haft en högre inkomst, vilket går i linje med den forskning som visar på att även när 

kvinnan har en högre inkomst än sin partner tenterar hon trots allt att ta ut den största delen av 

föräldraledigheten själva (Ahrne & Roman, 1997, s.169).   

Som vi beskrivit ovan är ekonomin en central aspekt för hur Lena och Mimmi har resonerat 

kring och fördelat föräldraledigheten. Det visar sig samtidigt att andra aspekter minskar 

ekonomins betydelse och därmed stör ekonomin som en central aspekt i intervjupersonernas 

resonemang. Intervjun med Peter illustrerar hur de intervjupersoner som angav ekonomin som 

en central aspekt i deras resonemang, också inkluderade andra viktiga aspekter de tagit hänsyn 

till. Här förklarar Peter hur han och hans partner resonerade kring fördelningen av 

föräldraledigheten innan de fick barn:   

Framförallt dom aspekter man tar hänsyn som vi gjorde är framförallt den 

ekonomiska i steg ett. Så kolla jamen (partnerns namn), vad är det här för oss rent 

ekonomiskt om du skulle vara föräldraledig? Jamen hela tiden, skulle jag ha barnen 

eller skulle vi mixat och … Hur påverkas familjekassan av det.  
Peter  

Peter menar att de sett över ekonomin för att komma fram till vad föräldraledigheten skulle 

innebära för de båda och menar att de har övervägt olika alternativ. Inkomstmässigt har de 

övervägt för- och nackdelar för att se på vilket sätt de kan maximera deras inkomster. Han 

förklarar att de var medvetna om vilka ekonomiska förluster det skulle kunna innebära, både 

för Peter och hans partner, att vara borta från arbetet under en lång period och att dessa 

ekonomiska förluster kunde komma att vara större för en av parterna om de valde att inte 

fördela föräldraledigheten jämnt. Peter och hans partner bestämde sig för att hans partner skulle 

vara hemma de tio första månaderna och de fyra efterföljande månaderna var de hemma halvtid 

båda två. I intervjun framgår det att även om ekonomin har spelat en viktig roll i Peter och hans 

partners diskussion om föräldraledigheten betonar han också hur möjligheten att knyta an till 

barnet har påverkat deras uppdelning av föräldraledigheten. Han beskriver hur de i sin 

planering genom att tala med andra föräldrar om deras erfarenheter även sett anknytningen till 

barnet som en viktig aspekt till hur de valt att dela på föräldraledigheten. Anknytningen till 
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barnet kom därmed att ta plats i deras diskussion kring fördelningen av föräldraledigheten. De 

första sex till sju månaderna menar Peter att de inte kunde påverka då barnet behövde ammas. 

Baserat på vad Peter beskriver går det därför inte att säga att det enbart är ekonomin som har 

fått styra hur de valt att dela på föräldraledigheten.  

Ett annat exempel som illustrerar hur andra aspekter blivit centrala kring föräldrarnas 

resonemang kring fördelningen av föräldraledigheten är intervjun med Mimmi, där hon 

beskriver att även om hon haft en högre inkomst än den hon har nu, hade hon ändå velat vara 

föräldraledig. Både Mimmi och Lena beskriver också att amningens betydelse var en central 

del för resonemangen inför fördelningen av föräldraledigheten, eftersom båda var inställda på 

att amma. Återigen kan vi se att trots att intervjupersonerna anger ekonomiska orsaker som den 

mest betydelsefulla aspekten i deras resonemang för fördelningen av föräldraledigheten, så 

visar det sig att andra aspekter även har fått ta plats i deras resonemang, så som exempelvis 

amningen. Att Mimmi beskriver att hon hade velat vara föräldraledig även om hon hade haft 

en högre inkomst, avslöjar att ekonomin inte varit det mest väsentliga för hur hon och hennes 

partner har fördelat föräldraledigheten. Kopplat till Alsarve och Boye (2011, s. 124) som menar 

att det finns anledning att ifrågasätta argumentet av att det enbart är ekonomin som är 

avgörande för hur föräldrar fördelar föräldraledigheten, visar det sig att det Mimmi och Lena 

beskriver den ekonomiska aspekten som ett motiv för hur de valt att fördela föräldraledigheten, 

och att det faktiskt varit andra aspekter som varit avgörande för deras uppdelning av 

föräldraledigheten. 

Som beskrivits ovan går det att se hur föräldrarna tenderar att ange fler aspekter än endast 

ekonomi i deras resonemang om föräldraledighet. Det visar sig även att fler aspekter utöver 

ekonomin styr uttaget av föräldraledigheten (Edlund, Johansson, Linderoth och Ståhl, 2000, s. 

5). Även om de tycks beskriva ekonomins betydelse som viktig för deras fördelningen av 

föräldraledighet verkar det ligga andra faktorer bakom beslutet. De ger en explicit förklaring 

av den ekonomiska aspekten men de nämner även andra förhållanden som visar sig vara 

avgörande för föräldraledigheten. Det kan istället handla om förväntningar på det kvinnliga 

föräldraskapet som är avgörande för vem som är föräldraledig i ett heterosexuellt föräldrapar 

(Ahrne & Roman, 1997, s. 169). Föräldrarna uttrycker i intervjuerna att ekonomin har fått 

avgöra hur de valt att dela på föräldraledigheten, vilket också har inneburit att kvinnorna fått 

åsidosätta deras arbeten och studier för familjens skull. Här kan det handla om föräldrarnas 

normativa förväntningar om hur en bra mamma ska vara, och det går att förstå att dessa 

förväntningar inte ställts på männen i samma utsträckning (Ahrne & Roman, 1997, s. 63). 
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Männen förväntas istället arbeta och försörja familjen. En djupare analys av könsroller kommer 

att presenteras i analysdelen Föreställningar om föräldraskap. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där samhällets förväntningar på könen 

växelverkar med individers könade handlingar vilket upprätthåller könsroller för vad en man 

och en kvinna är och bör vara (Yancey Martin, 2003, s. 359), synliggörs betydelsen av genus 

för hur intervjupersonerna resonerat kring fördelningen av föräldraledigheten. Lena, Mimmi 

och Peters partner uppfyller, enligt ett social konstruktivistiskt perspektiv, de normativa kraven 

som ställs på en mamma genom att vara föräldralediga, samtidigt som deras partners uppfyller 

samhällets normativa förväntningar på hur en pappa ska vara genom att arbeta. 

Den biologiska normens makt 
En annan central del i föräldrarnas resonemang kring uppdelningen av föräldraledighet var 

betydelsen av att amma barnet. Amningen var något som stod i vägen för männens möjlighet 

till att vara föräldralediga och en stor anledning till att kvinnorna var föräldralediga under en 

längre tid än männen. Intervjupersonerna som anger amningen som anledning till att männen 

inte kan ta ut sin föräldraledighet menar att de tagit hänsyn till fördelarna med att amma och 

ville därför amma. Samtidigt går det att förstå hur intervjupersonerna menar amningen vägde 

tyngre för föräldraledigheten än männens arbete och deras vilja att vara föräldraledig. 

Ytterligare en aspekt som genomsyrade intervjupersonernas diskussioner kring amning var hur 

amningen beskrivs i sammanhangen ofta som naturligt och i termer av biologisk självklarhet. 

Intervjupersonerna ansåg därför att amningens betydelse var svår att ersätta. Barnets relation 

till mamman som ammade under en tid tycktes vara stark men visades förändras när pappan 

sedan var föräldraledig. 

 

Följande citat visar hur amningen var avgörande för hur Josef och hans partner valde att dela 

på föräldraledigheten, och på grund av detta har Josefs partner tagit ut mer föräldraledighet än 

honom.   

 
...det som var avgörande det var nog amningen, eftersom att båda barnen ammade så blev det att 

hon var ledig ett par månader längre än vad jag var, men alltså jobb och utbildning och sånt så 

har vi väl inte liksom, vi har inte liksom brytt oss om man ser på inkomst eller 

karriärsperspektiv så det har vi inte liksom sett det någon, ja lagt någon vikt på det i den 

diskussionen. Så det, det var det biologiska som har fått bestämma.  

Josef 
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Utmärkande i resonemanget är hur han förklarar att de inte resonerat kring jobb, utbildning, 

karriär eller inkomst när de delat upp föräldraledigheten. Han menar att det biologiska fick 

bestämma, nämligen att amningen har fått avgöra hur föräldraledigheten fördelades. Han 

berättar att enligt forskning är amningen bra för barnet, vilket de tagit hänsyn till. I intervjun 

förklarar Josef att han och hans partner ville vara jämställda och dela lika på föräldraledigheten, 

men menar att det var på grund av amningen som det inte var möjligt att dela exakt jämnt 

mellan dem. Detta resulterade i att hans partner var hemma de tio första månaderna och han 

var föräldraledig sju månader efter henne.  

 

I en annan intervju var svaret liknande gällande hur amningen prioriterades i resonemangen för 

hur föräldraledigheten skulle fördelas. Mimmi beskriver här hur amningen var en av de centrala 

delarna i deras diskussion kring föräldraledigheten. Något som däremot skiljer Mimmis 

intervju från intervjun ovan var att amningen inte var det enda som fick avgöra uppdelningen 

av föräldraledigheten.   

 
Men det var ju för att jag ville amma igen, jag ville vara hemma alltså minst, jag 

ammade mina barn, äldsta 8 månader och yngsta nästan 10 månader, inte helt men 

det var ändå ganska långt eh och det har funkat bra och jag har som varit, jag har 

som velat ha den rollen tror jag eh och även av ekonomiska skäl, alltså ekonomiskt 

eftersom det är han som har inkomsten i familjen. 

Mimmi 

 

Här är Mimmi inte helt entydig i sitt svar då även ekonomin varit en viktig aspekt i deras 

resonemang för hur föräldraledigheten skulle fördelas. Det som framgår är emellertid att hon 

har en vilja av att amma sina barn samt att ha den rollen. I diskussionen gällande uppdelningen 

av föräldraledigheten för Mimmi och hennes partner var det centrala att hon skulle stå för 

föräldraledigheten och att han skulle arbeta och stå för familjens huvudsakliga inkomst. Mimmi 

uttryckte inte, till skillnad från Josef, någon önskan om att fördela föräldraledigheten jämnt 

mellan parterna.  

 

Susanna har ett barn sedan tidigare och har nu med hennes andra barn varit föräldraledig under 

ett och ett halvt år och har planerat att vara hemma ungefär ett halvår till. Hennes partner har 

ännu inte varit föräldraledig med andra barnet och under intervjun går det att förstå hur 
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betydelsen av att amma barnet spelade en så pass stor roll att detta prioriterades högre än 

Susannas partners önskan av att vara föräldraledig:  
 

...han känner nu också kanske önskat att han kunde va föräldraledig mer än vad han 

har kunnat va, eh men jaa då har vi ju ändå diskuterat det här med fördelarna med 

just ah men jag kan amma och de är ju, ser vi som en väldigt bra grej för barnet. bra 

grej, amen ni kanske förstår vad jag menar. och att det kanske har vägt ja mer då än 

vad hans vilja... låter lite kanske elakt men det har varit lite så att det har vägt mer. 

Susanna 

Tidigare under intervjun beskriver Susanna även hur hon och hennes partner resonerat kring 

att hon vill amma sitt barn. Hon menar att hon var mer inställd på att amma med deras andra 

barn och fokuserade på detta i betydligt högre utsträckning än med det första barnet. I hennes 

beskrivning förklarar hon att då de valde att Susanna skulle vara hemma för att kunna amma 

var det istället lämpligt för hennes partner att fortsätta studera. Susanna uttrycker samtidigt att 

hennes partner också hade en önskan om att vara mer föräldraledig med deras andra barn än 

vad han kunnat vara.  

 

I intervjuerna uttrycker föräldrarna att amningen var en betydelsefull aspekt i deras resonemang 

för hur föräldraledigheten skulle fördelas. För Josef och hans partner går det att förstå hur 

amningen, som enskild aspekt i resonemanget, fick avgöra hur de valde att fördela 

föräldraledigheten. Han menar också att de hade en vilja om att vara jämställda i sin uppdelning 

av föräldraledighet men amningens betydelse var något de inte tyckte sig ha kontroll över och 

därför tog Josefs partner ut mer föräldraledighet än Josef. I Mimmis fall var resonemanget 

annorlunda. I hennes diskussion med sin sambo var dels amningen en stor del, dels låg även 

ekonomiska skäl till grund för hur de valde att fördela föräldraledigheten. Det går att urskilja 

att Susanna och hennes partner resonerade kring föräldraledigheten med en betoning på vikten 

av att amma barnet, vilken även var något som kom att avgöra deras fördelning av 

föräldraledigheten. Amningens betydelse vägde därmed tyngre än Susannas partners önskan 

av att vara föräldraledig.  

 

Det är intressant hur amningen har fått avgöra längden på föräldraledigheten i de aktuella 

intervjuerna. I intervjun med Josef, liksom i Susannas intervju, visar det sig att amningens 

betydelse varit avgörande för deras fördelning av föräldraledigheten. Mimmi uttrycker inte på 

samma sätt att hon ville vara föräldraledig enbart för amningens skull, utan även med hänsyn 
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till ekonomiska skäl. I Mimmis fall avgjordes längden av föräldraledigheten alltså även av 

andra aspekter än just amningens betydelse. Trots att Josef och hans partner diskuterade en 

jämn fördelning av föräldraledigheten, samtidigt som Mimmi och Susanna inte gjorde det 

tillsammans med sina partners, visade det sig i slutändan att det var kvinnorna i paren som var 

föräldralediga under en längre tid än männen.  

 

Utifrån intervjuerna går det att förstå hur Josef och Susanna resonerat med respektive partner 

om fördelningen där de prioriterade amningen och mammans roll i föräldraskapet. Mimmi 

förklarar att hon själv hade en vilja att amma och ville ha den roll som det innebär att vara 

hemma. I och med att hon var föräldraledig i stort sett hela tiden med båda barnen hade hon 

även den möjligheten. Oavsett hur föräldrarna har planerat för sin föräldraledighet var 

amningen ett starkt motiv till föräldrarnas uppdelning (Alsarve & Boye, 2012, s. 111). Eftersom 

intervjupersonernas föräldraledighet präglats av amningens betydelse tydliggörs de biologiska 

olikheterna mellan män och kvinnors kroppar som får konsekvenser för hur föräldrarna väljer 

att agera (Bekkengen, 2002, s. 139). Eftersom det är kvinnorna i föräldraparen som har den 

biologiska benägenheten att amma, vilket också är deras önskan, är det endast kvinnorna som 

kan vara föräldralediga under den första tiden med barnet. Mammornas biologiska roll som 

innebär att amma barnet förstärker föreställningarna om kvinnors och mäns olika roller som 

föräldrar (Bekkengen, 2002, s. 139). Detta kan få konsekvensen att kvinnorna i intervjuerna får 

en naturlig och självklar huvudroll i barnens liv (Bekkengen, 2002, s. 140).  

 

Även om Josef resonerat om en jämn fördelning av föräldraledigheten med sin partner visar 

det sig att uppfattningar om biologiska skillnader mellan mäns och kvinnors kroppar försvårar 

den möjligheten (Bergqvist & Saxonberg, 2017, s.1478). Dessa biologiska skillnader förklaras 

genom att det endast är Josef partner som har möjlighet att amma barnet, en situation som Josef 

menar att han och hans partner inte kunde ändra på. Detta fick konsekvensen att en jämn 

fördelning av föräldraledigheten inte var möjlig för Josef och hans partner. En ojämn 

fördelning av föräldraledigheten där kvinnan är hemma i högre utsträckning än mannen har 

visat sig kunnat leda till en känsla av utanförskap i föräldraskapet för mannen (Bekkengen, 

2002, s.140).  

 

Eftersom kvinnorna i dessa intervjuer har stått för en period med större ansvar för familjen än 

männen under sin föräldraledighet, även om Josef och hans partner strävat efter att vara 

jämställda, utgörs denna skillnaden mellan könen som något socialt konstruerat (Elvin-Nowak 
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& Thomsson, 2001, s. 410). Detta innebär att kvinnorna i intervjun är i en position som 

mammor där deras föräldraskap är socialt konstruerat som för dem innebär ansvar och omsorg 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2001, s. 410). Genom att förstå Yancey Martins (2007, s. 88) teori 

hur kön skapas och upprätthålls i sociala handlingar med begreppen gender practices och 

practicing gender går det att göra en djupare tolkning av sammanhanget. Kvinnornas önskan 

om att amma kan här förstås genom begreppet gender practices, då de uppfyller samhällets 

förväntningar på vad en mamma ska vara.  Genom att kvinnorna faktiskt är hemma och ammar 

barnen kan detta förstås genom practicing gender, alltså att deras handlingar uppfyller den 

strukturella betydelsen av gender practices. Normen är att kvinnorna ska vara hemma och 

amma, och genom att de är hemma och ammar, förstärks och upprätthålls denna norm. I 

intervjupersonernas resonemang kring amningens betydelse för föräldraledigheten går det att 

förstå hur samhällets förväntningar separerar könen. Kvinnorna respektive männen i 

föräldraparen förväntas inta olika roller som föräldrar på grund av deras kön samtidigt som 

föräldrarnas normativa beteende upprätthåller och återskapar strukturen. Denna struktur med 

föreställningar om könen kopplat till föräldraskapet skapar därmed olika handlingsutrymmen 

för männen och kvinnorna.  

 

En idealbild av mammaledighet 
I intervjuerna visade det sig att det fanns en önskan bland kvinnorna i föräldraparen av att vara 

föräldralediga. I citaten nedan presenteras hur kvinnorna resonerar kring deras vilja att vara 

föräldralediga. Till att börja med förklarar Susanna som är föräldraledig med sin son, hur hon 

upplevde fördelningen av föräldraledigheten: 

Nu, precis jag kan ju bara prata för mig själv nu och jag är ju glad att det har blivit 

såhär för jag har ju verkligen velat vara hemma så länge som jag kan... e så då har 

jag verkligen velat att jag ska vara, eller vill vara hemma så länge som jag kan nu 

med (barnets namn). Så att jag är jätteglad att jag har kunnat vara hemma nu i ett 

och ett halvt år och kommer vara hemma tills han ska börja på förskolan när han 

nästan är två. 

Susanna 

 

I Susannas resonemang framgår att hon ville vara föräldraledig så länge hon kunde, vilket hon 

också varit. Susanna menar att hon endast kan tala ur sitt perspektiv och påstår att hon är glad 

och nöjd över beslutet om att hon är föräldraledig med deras andra barn. I intervjun beskriver 

hon vidare hur de hade delat lika på föräldraledigheten med deras första barn, där hon förklarar 
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att hon ville börja arbeta snabbt med anledning av att hon varit hemma till stor del under 

graviditeten. Det går att förstå hur beslutsprocessen runt att vara föräldraledig med deras yngsta 

barn var annorlunda, vilket är något som Susanna reflekterar över. Här fanns en vilja och en 

önskan hos Susanna av att vara föräldraledig, som vägde tungt för hur hon och hennes partner 

valde att fördela föräldraledigheten. 

 

Vidare uttryckte Lena som varit föräldraledig ett år med sin dotter, hennes tankar kring hon 

och hennes partners beslut av uppdelningen på följande sätt: 

 
Jamen jag tycker att det kändes bra, för mig alltså jag ville ju som va hemma med 

henne. och alltså även amma och så, så att... Jag hade inte velat att han skulle va 

hemma ändå tror jag alltså... Det känns som att det är den tiden så skapar man ju 

som en relation också till barnet, känns som hemskt näe jag skulle inte klara av och 

lämna bort det på nå sätt. Jag tycker det är jobbigt nu, när hon ändå är ett år och typ 

fara på skolan och att han ska vara hemma så. 

Lena 
 

Utifrån Lenas citat går det att förstå hur även hon hade en vilja om att vara hemma med deras 

barn. Hon beskriver att hon inte hade velat att hennes partner skulle vara hemma samtidigt som 

hon förklarar att hon ser tiden hemma som viktig för att skapa en relation till barnet. Det går 

också att förstå hur Lena upplever det jobbigt med att lämna ifrån sig sin dotter till hennes 

partner när hon ska åka bort. I intervjun förklarar hon även hur hon upplevde det som jobbigt 

när hennes partner gick på föräldraledighet efter henne. Hon beskriver med blandade känslor 

hur relationen blivit annorlunda och att den nära relation som hon haft med dottern har han 

också fått.  

 

I intervjun med Mimmi resonerar hon kring om de hade velat göra något annorlunda i 

föräldraledigheten och menar att hon är glad för att hon kunnat vara hemma:  

 
Mm, jag tänker hela tiden hypotetiskt ifall jag hade gjort någonting annat, men nu i 

den situationen där jag är, att jag är student, både efter första, alltså jag hade, jag 

gick inte tillbaka till något arbete utan jag tillbaka till student arbetslivet och då 

tycker jag inte att jag hade velat göra något annorlunda för det har funkat så bra och 

jag är glad att jag gör det just nu när dom är små för att man har mycket möjlighet 

att vara lite flexibel och sådär. Däremot om jag hade jobbat då hade jag nog känt 

kanske att jag hade velat vara hemma längre tror jag att jag hade känt då, men det 
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vet man ju inte, och kanske att han hade varit hemma mer om jag hade möjlighet att 

dra in lika mycket pengar, aa. 
Mimmi 

Det Mimmi förklarar i citatet är hur hon inte hade velat ändra på den uppdelning av 

föräldraledigheten som de valde att göra. I hennes resonemang föreställer hon sig tanken om 

hur det skulle kunna se ut om hon gick tillbaka till arbete och inte till studier. Hon menar att i 

den situationen som hon och hennes sambo befinner sig i dagsläget hade hon inte velat göra 

något annorlunda gällande föräldraledigheten. Hon är nöjd och glad i hur det fungerat. Vidare 

går det att förstå hur hon ser det positiva med att hon studerar när barnen är små och en 

möjlighet i att vara flexibel. Mimmi beskriver också hur hon troligen hade velat vara hemma 

längre om hon hade arbetat under föräldraledigheten samt att även hennes partner möjligtvis 

hade varit mer föräldraledig. 

I dessa citat från intervjupersonerna ovan synliggörs en önskan och vilja hos kvinnorna om att 

vara föräldralediga. Deras val och önskan om att vara hemma med barnet kan tolkas som en 

självklarhet och naturlig del i kvinnornas föräldraskap. De uttrycker i sina intervjuer att de är 

nöjda med den fördelning som de valt att göra, där de själva stått för i stort sett hela 

föräldraledigheten. Susanna, Lena och Mimmi reflekterar över att de inte heller hade velat göra 

på något annat sätt samt att dom ser sin roll som betydelsefull under den tiden. Susanna menar 

också att hennes partner, som inte varit föräldraledig, hade en önskan om att kunna vara 

hemma. På liknande sätt resonerar Mimmi över att hennes sambo förmodligen hade velat vara 

föräldraledig om deras situation sett annorlunda ut. Lena å andra sidan nämner ingen önskan 

från hennes partners sida av att vara föräldraledig men menar att hon sett en förändring i 

relationen mellan hennes partner och deras dotter under hans föräldraledighet, något som hon 

anser vara jobbigt men samtidigt viktigt för dem. Det kan tolkas som att oavsett hur parens 

situationer såg ut innan de fick barn, är kvinnorna inställda på att ta hand om barnen och ser 

framför sig att de ska vara föräldralediga.  

Den situation intervjupersonerna befinner sig i kan förstås genom Bekkengens begrepp om 

sociala könsrelationer (1999, s. 43). Intervjupersonernas manliga partners har en annan position 

som “pappor” i föräldraskapet vilket därmed ger dem andra förutsättningar i fråga om 

föräldraledigheten där de kan välja till vilken del de utnyttjar sin föräldraledighet. Kvinnorna 

däremot hamnar i en annan position som “förälder” i relation till männen något som gör att 

deras valmöjligheter i föräldraledigheten måste anpassas efter mannens valmöjligheter och 

anser sig därför vara nöjda med att vara till största del föräldralediga. När intervjupersonerna 
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uttrycker att männen önskat att vara mer föräldralediga visar det sig ändå vara deras relation 

till barnet som är betydelsefull (Duvander & Jans, s.52). Det blir intressant att förstå hur 

männens önskan om att vara mer föräldralediga egentligen inte handlar om att kvinnorna 

faktiskt vill vara hemma utan istället se det som att de överlåter sina dagar till mammorna 

(Bekkengen, 1999, s.36). Kvinnornas biologiska förmågor, så som amning, leder till att 

kvinnorna också känner sig skyldiga i att ta ansvaret under föräldraledigheten (Elvin-Nowak, 

2011, s.43). Valen som föräldrarna gör, och den vilja att vara hemma som kvinnorna uttrycker, 

kan förstås handla om normen där kvinnorna anses vara de naturliga föräldrarna (Haas & 

Hwang, 2008, s.90–91). Det innebär att kvinnorna inte kan välja hur delaktiga de vill vara 

gällande sina barn medan den manliga normen leder till att mannen kan välja på vilken nivå 

han vill vara delaktig.  

En djupare analys av detta kan förstås med hjälp av Hirdmans teori om genussystemet som 

bygger en maktrelation mellan kvinnor och män, där kvinnan är underordnad mannen 

(Hirdman, 1990, s.76). Det innebär att kvinnan har ett begränsat handlingsutrymme och måste 

förhålla sig till samhällets oskrivna regler, både fysiskt och psykiskt (Hirdman, 1990, s.79). I 

detta fall handlar det om att föräldrarnas fördelning av föräldraledigheten har inneburit att 

kvinnans utrymme för andra valmöjligheter är begränsat. På grund av de normativa 

föreställningarna om mammor som ska vara föräldralediga under den första perioden och ofta 

längre än männen, förhåller man sig till detta. Samma normativa föreställningar ställs inte på 

papporna gällande föräldraledigheten, och därför har mannen ett ökat utrymme i valet av 

föräldraledighet. Detta innebär att föräldrarna i sin fördelning av föräldraledighet förhåller sig 

till mannens maktposition, som står högre i förhållande till kvinnans position.  

Föreställningar om föräldraskap 
Det avslutande temat som kommer att analyseras är “Föreställningar om föräldraskap”, då 

det under samtliga intervjuer framkom att intervjupersonerna upplevde skillnader i synen på 

kvinnor och mäns roller inom föräldraskapet. Det visade sig att resonemangen kring 

uppdelningen av föräldraledigheten präglades av normativa föreställningar om vad kvinnligt 

och manligt föräldraskap är och bör vara.  

 

I följande citat förklarar Peter hans tankar kring könsroller: 

 
Ja framförallt så tänker jag runt könsroller, så tänker jag att det är, det ska vara helt 

neutralt. Sen finns det vissa färdigheter och förmågor alltså som... Alltså 
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färdigheter kanske framförallt som vissa sysslor anpassar sig bättre till en man och 

vissa sysslor anpassar sig bättre till en kvinna och det är ju både med... Jamen lek 

med tanken att jamen är det nå mer fysiskt krävande jamen då, då har ju mannen 

en, allt som oftast iallafall en annan muskelmassa så, så det klart då tycker jag det 

är givet att det är mannen och inte kvinnan som ska göra... ja men den sysslan. 

Peter 

Peter resonerar här kring könsroller utifrån “färdigheter” och “förmågor”, och menar att 

kvinnor bör göra vissa sysslor och männen gör andra sysslor som lämpar sig bättre på grund 

av fysiken. Senare under intervjun förklarar Peter att hans partner har en annan anknytning till 

deras barn, då det är hon som burit barnet och “känt den hela tiden”, vilket han menar har 

inneburit att hans partner upplever det svårare att vara tydlig mot deras barn och säga ifrån. Det 

är istället Peter som tar sådana situationer, och han menar att “det skär liksom inte i hjärtat om 

han grinar för man tänker jamen det gör ingenting”.  

 

Att tillskriva män och kvinnor olika egenskaper utifrån kön, som Peter faktiskt gör, går i linje 

med Hirdmans teori om genuskontraktet där mäns och kvinnors positioner och 

handlingsutrymmen i samhället ses som varandras motsatser och grundas på normativa 

uppfattningar om vad manligt och kvinnligt är (Hirdman, 1990, s. 77). I Peters resonemang 

framgår det att hans förväntningar på könsroller också tar sig i uttryck genom föräldraskapet, 

där han menar att han, i egenskap av man och pappa, har lättare att uppfostra barnet än vad 

hans partner har. Detta kan förstås genom den hegemoniska maskuliniteten, där egenskapen 

förnuft ses som eftersträvansvärd för att uppnå mansidealet. Att Peter gör skillnad på kvinnor 

och män genom att tillskriva könen olika egenskaper går det att förstå att han anser att kvinnor 

och män är bra på olika saker. Peter menar att det är män som bör utföra sysslor som kräver 

styrka, vilket är en egenskap som karakteriserar gruppen delaktiga män, gruppen som är 

närmast att uppnå det hegemoniska mansidealet (Connell, 2008, s. 117). Här visar det sig att 

Peter utgår från en maskulinitetsnorm där den manliga kroppen ska representera muskelmassa 

och styrka, något som karakteriserar maskulinitetsidealet. 

 

Nedan beskriver Roger sin uppfattning om hur han ser på föräldraskapet. 

 
Det som, känns ju som ganska tryggt när dom är små också att dom är ju som 

ganska beroende av mamman på något sätt. Också eh så dom tyr sig ganska mycket 

till mamman i början, det föll sig väl ganska naturligt tycker jag så att det är så. 

Roger 
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Det Roger beskriver är att han anser det vara en trygghet i att barnen är beroende av mamman 

när de är små samt att det är naturligt att barnet tyr sig till mamman i början. I intervjun med 

Roger framgår det även att han ser det som en “grej” att mamman är hemma under första tiden 

av föräldraledigheten. Det visar sig i Rogers resonemang att han har föreställningar om att 

mannen och kvinnan har olika roller i föräldraskapet.  

 

Utifrån Peters och Rogers beskrivningar synliggörs föreställningar om att män och kvinnor är 

olika, vilket tar sig i uttryck genom deras resonemang kring föräldraskap som är direkt kopplat 

till synen på kön. Genom att applicera Butlers (2005, s. 45) socialkonstruktivistiska syn på det 

biologiska könet som innebär att föreställningar om könsroller skapas och reproduceras genom 

människors sociala handlingar, kan man problematisera Peters antagande om att olika sysslor 

är biologiskt bundna till könen. Rogers syn på föräldraskapet visar sig också präglas av socialt 

konstruerade könsroller, detta när Roger förklarar att det är naturligt för kvinnan att vara 

hemma med barnet första tiden, vilket han inte anser att det är för mannen. 

 

Susanna beskriver att hon under föräldraledigheten lärt sig att tyda deras barns signaler på ett 

bättre sätt än vad hennes partner kan, och att barnet tyr sig mycket mer till Susanna än till 

hennes partner. Detta förklarar Susanna genom att hon, under föräldraledigheten, blivit 

huvudrollen i barnets liv. Susanna och hennes partner har inte delat på föräldraledigheten, utan 

Susanna har tagit ut all föräldraledighet på egen hand, vilket hon menar har lett till att deras 

barn blivit väldigt mammig. Susanna berättar nedan hur hon upplevde tiden som föräldraledig: 

 
...det är annorlunda när man är hemma så mycket med sitt barn under så lång tid än 

om man skulle delat upp föräldraskapet liksom eller föräldraledigheten. men det ser 

man ju som när vi brukar gå till öppna förskolan, vet ni vad det är? Ja. och det är 

barn som är där med sina, eller pappor som är där med sina barn som är lika gamla 

som (barnets namn) och dom är ju, beter sig ju som att den här pappan skulle vara 

deras mamma, eller så som (barnets namn) beter sig mot mig liksom. eller tyr sig 

och vill ju ha liksom tröst på samma sätt som (barnets namn) vill ha av mig. och 

den rollen har kanske inte (partnerns namn) här hemma nu. aa. vilket är liksom 

såklart sorgligt på ett sätt, eh men samtidigt är det så vi har valt den här gången. 

Susanna 

Susanna beskriver att hon sett andra barn med deras pappor, och att dessa barn beter sig mot 

sina pappor så som Susannas barn beter sig mot henne. Utifrån vad Susanna beskriver framgår 

det att hon har olika föreställningar om hur barn brukar bete sig mot deras mödrar respektive 
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fäder, och när dessa föreställningar inte stämmer överens med verkligheten synliggörs hur 

hennes normativa föreställningar kring könsroller tar sig till uttryck. Detta visar sig när Susanna 

beskriver hur barnen på öppna förskolan söker tröst hos deras fäder på samma sätt som hennes 

barn söker tröst hos henne, något som verkar förvåna henne. Hon menar att hennes partner inte 

har samma roll som henne när deras barn vill ha tröst, vilket hon tycker är sorgligt men påpekar 

också att de har valt att göra så. Susannas föreställningar om moderskapet går här i linje med 

hur Magnusson (2006, s. 136) beskriver när hon menar att föräldrar har förväntningar på 

mamman som en självklar huvudroll i barnets liv, även när det gäller det känslomässiga 

ansvaret. Behöver detta vara problematiskt, och i så fall varför? Haas och Hwang (2008, s. 100) 

menar att en förutsättning för en fortsatt bra relation till barnet är ett tidigt deltagande från 

pappans sida. Resultatet från deras studie anger att antalet fler föräldralediga dagar för pappan 

ger ett starkare band i relationen till barnet och mer delaktighet i barnens liv. Detta kan i sin tur 

leda till ett mer jämställt föräldraskap där båda föräldrarna är lika delaktiga i barnets liv.  

 

Avslutningsvis kommer en diskussion att föras kring de resultat och slutsatser denna studie har 

kommit fram till. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av de centrala aspekterna i hur 

heterosexuella föräldrar resonerar kring och väljer att fördela föräldraledigheten. De två 

tillhörande frågeställningarna var: 1. Vilka aspekter är betydelsefulla för hur föräldrar resonerar 

kring och väljer att fördela föräldraledigheten? 2. På vilket sätt synliggörs könsroller i 

föräldrars föreställningar kring föräldraskap i relation till diskussioner om föräldraledigheten? 

Vi gick in med en förförståelse om att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än vad män gör enligt 

vad vi beskrivit i inledningen, och i denna undersökning ville vi få en djupare förståelse i denna 

uppdelning bland föräldrar.   

Resultatet i studien visar på att de centrala aspekter som är av betydelse för hur föräldrarna valt 

att dela på föräldraledigheten tycks vara olika bland intervjupersonerna. En del av de personer 

vi intervjuat menar att de främst tagit hänsyn till ekonomins betydelse i diskussionen kring hur 

de skulle dela på föräldraledigheten. Andra pratade om amningens betydelse som en viktig 

aspekt för fördelning av föräldraledighet. En annan aspekt som speglade sig i datamaterialet 

var hur kvinnorna i intervjuerna uttryckte en vilja om att vara föräldralediga samt att de var 

nöjda över deras situation i att utnyttja största delen av föräldraledigheten jämfört med deras 
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partners. Utöver detta visar resultatet från studien att intervjupersonernas föreställningar om 

föräldraskap präglades av kvinnliga och manliga normer.   

Slutsatsen i denna studie är att det finns en komplexitet när det gäller föräldrarnas resonemang 

kring föräldraledighet. Betydelsen av den ekonomiska aspekten innebar att de föräldrar som 

ansåg att ekonomiska skäl var av störst betydelse för hur de resonerade kring fördelningen av 

föräldraledigheten, prioriterade den ekonomiska vinsten högst av lönearbete. Även om de 

intervjupersoner som angav ekonomin som mest central i uppdelningen av föräldraledighet var 

även andra aspekter centrala, så som anknytningen till barnet och betydelsen av att amma.  När 

det gäller amningens betydelse, som också låg till grund för hur en del av intervjupersonerna 

valde att dela på föräldraledigheten, resonerade föräldrarna kring fördelarna med mammornas 

roll i föräldraskapet och därför hade dessa kvinnors föräldraledighet en högre prioritet än 

männens. Den mest centrala slutsatsen i studien var de normativa föreställningar som visade 

sig i intervjupersonernas resonemang kring en önskan av att vara mammaledig samt i andra 

diskussioner om synen på föräldraskap. Kvinnorna beskrev explicit hur de var nöjda i deras 

situation att vara föräldralediga och att de faktiskt ville vara hemma med barnet och ha den 

rollen i föräldraskapet. Mer implicit i intervjupersonernas diskussioner visade sig samhällets 

normativa föreställningar om föräldraskapet, något som återspeglades i deras uttag av 

föräldraledigheten. I slutändan visade det sig att kvinnorna var mer benägna att ta ut mer 

föräldraledighet eftersom deras biologiska förmåga att amma värderades högt i sammanhanget.  

Konsekvenserna av det som framkom i studien är att samhällets normer kring kvinnligt och 

manligt speglar sig i föräldrars uttag av föräldraledigheten. Även om det fanns en strävan att 

fördela föräldraledigheten jämnt mellan parterna, som Josef beskrev, var betydelsen av andra 

aspekter något som värderades högre. Detta innebär att även om lagar och regler möjliggör ett 

jämställt uttag av föräldraledighet i Sverige är det samhällets könsnormer som begränsar 

föräldrarnas fördelning. Det är frågan om att normer och strukturer behöver ifrågasättas för att 

attityder ska förändras och möjliggöra en prioritering av männens uttag av föräldraledighet.  

Ur ett sociologiskt perspektiv har denna studie haft betydelse för att visa på hur samhällets 

normativa föreställningar bidrar till ett icke jämställt föräldraskap när det kommer till 

fördelningen av föräldraledigheten. Eftersom uttag av föräldraledighet indikerar på ett jämställt 

samhälle (Almqvist & Duvander, 2014, s. 19) går det att förstå hur resultatet av denna studie 

visar på att det fortfarande inte är jämställt och att det finns strukturer som behöver förändras 

för att uppnå ett fullkomligt jämställt uttag av föräldraledigheten. Jämställdhetsbegreppet 
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innebär kvinnor och mäns lika rättigheter och skyldigheter i samhället 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019). De jämställdhetspolitiska målen som innebär att det ska 

finnas en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet där kvinnor och män ska 

ta samma ansvar för hemarbetet samt ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor, tycks 

trots allt gå mot rätt håll. Även om kvinnor idag fortfarande tar ut största delen av 

föräldraledigheten har det visats på en viss förändring i strukturen av uttaget av 

föräldraledigheten då fler män sedan 1970 utnyttjar en ökad andel föräldraledighet (Almqvist 

& Duvander, 2014, s. 19).   

Den svenska modellen för föräldraledighet anses vara unik för sitt generösa och jämlika 

system. Detta system av föräldraledigheten är förutom att skapa en jämn fördelning av 

barnomsorg och hushållssysslor också ämnad för att stärka kvinnornas position på 

arbetsmarknaden och därmed möjliggöra en mer jämställd positionering på arbetsmarknaden 

mellan kvinnor och män (Almqvist & Duvander, 2014, s. 19). Utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv har, trots detta, studiens resultat visat att intervjupersonerna inte 

uppnått en fullkomligt jämställd fördelning av föräldraledighet. Avslutningsvis är det 

jämställda föräldraskapet ett komplext fenomen som baseras på en rad olika strukturer som 

samvarierar mellan varandra och behöver belysas ur samhällets olika perspektiv.  

Reflektioner över resultatet  
Framförallt kan analysens resultat påverkats av att vissa intervjupersoner i undersökningen 

endast var studenter. På grund av tidsbrist och brist på intervjupersoner övervägdes beslutet i 

att intervjua personer som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning. Därför anser vi att det 

skulle vara intressant i framtiden för liknande studier inom ämnet att innefatta personer som 

endast arbetar. Detta skulle ge en mer rättvis grund för studiens innehåll då intervjupersonerna 

har liknande förutsättningar i ett sådant läge. Den ekonomiska situationen som föräldrarna 

befinner sig i denna studie, förstår vi kan ha påverkat analysens resultat. Samtidigt är den 

fortfarande relevant då analysens resultat bland annat visar på att även om ekonomin har varit 

central i föräldrarnas resonemang kring uttaget av föräldraledigheten, finns det även andra 

aspekter som är av betydelse. 

I undersökningen har vi varit medvetna om att vi som författare av denna uppsats läser 

sociologi och har vår syn på samhället. Vi har under studiens gång reflekterat över vårt 

tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten i analysen. Vårt mål har varit att förhålla oss öppna 

och neutrala i vårt skrivande och inte låta erfarenheter eller synsätt färga materialet på ett allt 
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för nyanserat sätt. Samtidigt har vi varit ödmjuka inför det faktum att vi själva inte har någon 

erfarenhet av egna barn och därmed inte heller frågor om fördelning av föräldraledighet. Detta 

har vi däremot sett som en fördel då vi ser på situationen och kan beskriva den utifrån ett annat 

perspektiv.   

Denna studie, som är baserad på sex intervjuer, kan bidra till en ökad förståelse kring hur 

föräldrar resonerar kring och väljer att fördela föräldraledigheten. Innan studien genomfördes 

såg vi på föräldraledigheten ur vårt perspektiv med aningens upprörda attityder över hur män 

inte tycks vilja ta ut sin föräldraledighet. Idag ser vi på detta med andra sociologiska glasögon 

och med ytterligare kunskap om ämnet. Detta har ökat vår förståelse kring komplexiteten 

gällande fördelningen av föräldraledigheten. Vi vill också påpeka att vi respekterar alla 

föräldrar och deras val av fördelning kring föräldraledigheten, något vi informerat 

intervjupersonerna om och varit ödmjuka inför under hela studiens gång.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Brev till intervjupersoner 

Vill du delta i en studie om föräldraledighet? 
  

Vi är två sociologistudenter vid Umeå Universitet som läser sista terminen och ska skriva vår 

C-uppsats. Undersökningen handlar om hur föräldrar tänker kring och delar upp 

föräldraledigheten. Vi söker föräldrar i heterosexuella relationer som kan tänka sig att delta i 

en intervjustudie.  Under intervjun kommer vi att ställa frågor om föräldraskap och praktiska 

aspekter gällande föräldraledighet.  

  

Vår studie riktar sig mot föräldrar: 

• Som båda arbetar 

• Som nyligen varit föräldralediga 

• Som har ett eller flera barn 

  

Är du intresserad av att delta? Vänligen hör av dig till oss! 

  

Nikolina Larsson, nila0087@student.umu.se 

Tove Berglund, tobe3604@student.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nila0087@student.umu.se
mailto:tobe3604@student.umu.se
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Bilaga 2  
Intervjuguide  

Hej! Vi vill börja med att tacka för att du ställer upp i denna intervjun. Du har fått 

information om ditt deltagande och är medveten om det?  

  

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för sysselsättning?  

3. Hur många barn har du? 

4. Hur länge har du varit tillsammans med din partner? 

5. Hur gammal är det yngsta barnet? 

6. Har du varit föräldraledig? 

 

Resonemang före barn: Nu tänkte vi börja med att fråga lite grann om hur ni tänkte innan ni 

fick barn. 

  

1. Till att börja med tänkte jag om du skulle kunna berätta lite om hur ni planerat kring 

föräldraledigheten före ni fick barn? 

• Hur gick diskussionen mellan er? 

• Tänkte ni lika eller hade ni olika uppfattningar? 

• Hur såg du själv på föräldraledighet innan du fick barn? 

  

2. Vilka aspekter tog ni hänsyn till när ni pratade om föräldraledigheten? 

• Fanns det några utslagsgivande anledningar till ert val? 

 

Efter barnet kommit: Då går vi vidare till efter barnet har kommit. 

  

3. Efter barnet hade kommit, hur gick diskussionen kring föräldraledigheten då? 

• Tänkte ni annorlunda jämfört med innan barnet kommit?  

• Hade olika önskemål? 

• Vilka faktorer var centrala i diskussionen och vilka var avgörande för hur ni valde att dela 

upp föräldraledigheten? 

• Hur blev med uppdelningen? 
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4.   Hur kändes beslutet av er uppdelning för dig efter att barnet hade kommit 

 

Föräldraskap: Nästa del vi kommer prata om nu är föräldraskap.  

  

5.  Skulle du kunna berätta om värdefulla egenskaper i din roll som mamma eller pappa? 

•  Hur är en bra mamma/pappa? 

• Känns det som att du är en sån mamma/pappa? 

• Vad är svårt med att vara förälder? 

  

6.  Kan du beskriva vilken betydelse det har för dig att vara föräldraledig? 

• Om du inte varit föräldraledig - känner du att du har gått miste om någon tid med 

barnet/barnen? 

  

7.  Kan du berätta om hur du tänker kring din relation med barnet då du varit föräldraledig? 

/Kan du berätta hur du tänker kring din relation med barnet eftersom du inte varit 

föräldraledig? 

 

8. Kan du berätta om hur relationen med ditt barn utvecklades under tiden du var föräldraledig?  

  

9.  Kan du berätta om hur ni tänker kring vem som ska vara hemma när barnet är sjukt? 

• Vilka aspekter har varit centrala när ni pratat om det? 

• Hur ser era önskemål ut? 

• Vad har du för uppfattning kring vem som ska vara hemma vid vab? 

• Hur har ni delat upp det när barnet varit sjukt? 

 

Praktiska aspekter: Nu går vi över till lite mer praktiska aspekter kring jobb och ekonomi. 

  

10.  Vill du berätta hur er ekonomi har påverkats av att ni har varit föräldralediga? 

  

11.  Skulle du kunna berätta på vilket sätt jobbet har haft betydelse för hur ni valt att dela på 

föräldraledigheten? 

•  Hur tänker du att ditt jobb påverkar din tid du får med ditt/dina barn? 
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Avslutande frågor: Nu närmar vi oss slutet och kommer att ställa några avslutande frågor. 

  

12. Vad är jämställdhet för dig? 

• Har du och din partner pratat om jämställdhet när det gäller hemarbete och barnomsorg? 

  

13.  Hur tänker du kring det obetalda arbetet hemma? 

• Vem gör vad i hemmet? 

• Hur har ni kommit fram till vem som ska göra vad? 

  

14.  Skulle du kunna berätta hur du tänker kring din roll som man/kvinna och din partners roll 

som man/kvinna i ert förhållande? 
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Bilaga 3 
Information om studie till respondenter 

Vi heter Tove Berglund och Nikolina Larsson och vi läser Sociologiprogrammet vid Umeå 

universitetet. 

Vi skriver just nu vårt examensarbete om föräldrars resonemang kring föräldraledighet. Vi 

kommer att genomföra intervjuer för att studera detta. 

Allt insamlad data kommer att anonymiseras och kommer därmed inte kunna kopplas tillbaka 

till en specifik person. Den insamlade datan kommer endast att användas i forskningssyfte. Vi 

kommer att spela in och ta anteckningar under intervjuerna för vår egen del. När uppsatsen är 

klar kommer ljudinspelningen och eventuella utskrifter att förstöras. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att 

avbryta ditt deltagande. 

Jag intygar härmed att jag har tagit del av denna information: 

................................................................................................................ 

Namnförtydligande 

............................................................................................................... 

Ort och datum 

…………………………….. 

Intervjuare: 

Namn                                                                      Namnförtydligande 

.......................................................................................................................................... 

Ort och datum 

…………………………….. 

Namn                                                                     Namnförtydligande 

.......................................................................................................................................... 

Ort och datum 

…………………………….. 
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Bilaga 4 
Kodningsschema 

Koder:  
Ekonomiska skäl  
Dels ville amma och vara hemma 
Inte så att hon inte ville att han skulle vara 
hemma när bebisen var liten 
Ekonomiska skäl 
Fick in mer pengar på att partnern jobbade 
Hon hemma med barnet 
 

Kategorier: 
Ekonomiska skäl 
Amma 
Önskan om att vara hemma 

 
Teman: 

Ekonomi 
Den biologiska normens makt 
En idealbild av mammaledighet 
 

i1: Eh asså hur diskuterade ni det? Tänkte 
ni.. 
M: asså det var ju ekonomiskt, av 
ekonomiska skäl det fanns ju, 
 eller dels att jag ville amma och vara 
hemma eh att jag som inte, det var 
 inte så att jag ville att han skulle vara 
hemma när bebisen var liten, och eh 
 av ekonomiska skäl att vi fick in mer 
pengar på att min partner jobbade och 
 jag var hemma med barnet. 
 

Koder: 
Jättebra 
Inte lika bra relation när Lisa var ledig 
Vet inte om det är skillnad 
Båda går förskola 
Båda hemma ungefär lika mycket 
Nu är det fifty fifty 
Spenderar lika mycket tid med dom 
Märkte förut att om man spenderade mer tid 
med dom blev man favoritförälder 
Den andra kunde försvinna 
Blev att dom tydde sig till en 
Gugge tytt sig till Lisa 
Penny tytt sig till han 
Vet inte varför 
Var helt ledig med henne  
 

Kategorier: 
Föräldraroller 
Anknytning 
Jämställdhet 

Teman: 
Föreställningar om föräldraskap 
 

i1: Bra, ja. Ehm, För det var, nästa fråga är 
om du skulle kuna berätta hur du tänker 
kring din relation med barnet när du har 
varit föräldraledig? 
J: Ja men den har varit jättebra, jag märkte 
nog att när Lisa var 
 ledig att jag inte hade lika bra relation.För 
det är, jag tycker... Jag vet 
 inte om det är skillnad, men nu går ju båda 
på förskolan så jag och Lisa är 
 ju hemma ungefär lika mycket. Så då är de 
ju väldigt, nu är det ju såhär 
 fifty fifty vem som, asså ja vi spenderar lika 
mycket tid med dom för förut 
 så märkte jag att om man spenderade mer 
tid med dom då vart man liksom 
 favoritföräldern medans den andra kunde 
nästan liksom nästan försvinna. Ehm, 
 det vart så himla att dom tydde sig väldigt 
tydligt till en, sen vet jag Gugge 
 har alltid tytt sig väldigt mycket till Lisa 
och Penny har tytt sig mer till 
 mig. Eh och det vet jag inte heller vad det 
har att göra med, men jag var ju 
 i och för sig mer, asså jag var helt ledig 
med henne också. 
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