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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur heterosexuella kvinnor i en barnfamilj upplever valet 

kring föräldraledighet samt skapa en förståelse för hur resonemanget kring föräldraledigheten ser ut i 

Sverige.  Vidare har förståelse kring resonemanget utgått från att synliggöra de faktorer som kan ligga 

till grund för kvinnornas val. För att kunna besvara syftet har sex stycken intervjuer med kvinnor utförts 

vilket utgör det empiriska materialet. Tidigare forskning av föräldraledighet påvisar att det finns en 

ojämn fördelning av föräldraledighet mellan man och kvinna. Detta låg till grund för valet att intervjua 

kvinnor, de parterna som tagit ut störts del av föräldraledigheten. Resultatet påvisade att majoriteten av 

kvinnorna upplevde att de hade ett val i frågan om föräldraledighet. Till de bidragande faktorer som 

kvinnorna nämnde i resonemanget var framförallt en ekonomisk aspekt men även en könsrollsaspekt.  

 

Nyckelord: Föräldraledighet, val, resonemang, normer samt könsroller.  

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate how heterosexual women in families with children experience 

the choice around parental leave, as well as create an understanding for the reasoning behind it. 

Further, grationalisation of parental leave in women´s narratives is based on visualizing elements 

which forms the basis for the women's choices. In order to answer the aim of the study, six interviews 

with women were conducted and represent the empirical material. Previous research on parental 

leave demonstrate that there is an uneven distribution of parental leave between men and women. 

This was the underlying cause for interviewing women, who are the ones using the biggest part of the 

parental leave. The result demonstrated that the majority of the women experienced that they had a 

choice concerning parental leave. The contributing factors the women mentioned having an influence 

on the reasoning were overall an economic aspect but also a gender role aspect. 

Keywords: Parental leave, choice, reasoning, norms and gender roles.  

 

 

 

 

 

 



POPULÄVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

Att kvinnor tar ut störst del av föräldraledigheten är ett känt fenomen i Sverige. Det fångade därför vårt 

intresse att ta reda på hur kvinnor upplever sitt val av föräldraledigheten. Resultatet påvisade att 

kvinnorna angav den ekonomiska aspekten som en orsak till varför de tog ut störst föräldraledighet. En 

annan viktig aspekt var synen på könsroller. Det fanns en tydlig föreställning kring vad en man skall 

göra och vad en kvinna skall göra vilket skapade förväntningar som inte gynnar målet om jämställdhet i 

Sverige. Studien bygger på intervjuer med sex stycken kvinnor som lever i en barnfamilj. Studiens 

främsta bidrag till forskningen är hur valet kring föräldraledighet upplevs, kvinnornas egna tankar kring 

sina valmöjligheter och ibland begränsade valmöjligheter. 
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1. INLEDNING 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning har påvisat att det finns en ojämn fördelning av föräldraledighet mellan man och 

kvinna i Sverige. Detta har inte bara uppmärksammats i olika typer av media utan återses även i ett 

flertal rapporter kring välfärden, framförallt utfärdat av Försäkringskassan. Rapporter påvisar olika 

faktorers påverkan på föräldraledighet, exempelvis utbildningsnivå, geografi eller ålder. Dessutom 

kan denna problematik anses vara en del av större ojämlikhet, en ojämnlikhet mellan man och 

kvinna som återspeglas världen över. Tanken kring rollfördelningen mellan man och kvinna kan 

beskrivas utifrån teori kring konstruerade könsroller som påverkar den ojämna uppdelningen mellan 

man och kvinna, som synliggörs i valet av föräldraledighet.
1
  Sociologen Pierre Bourdieu skriver i 

sin bok ”Den manliga dominansen” om att mannen innehar en högre maktposition än kvinnan. 

Detta bidrar till att kvinnan blir underordnad mannen.
2  

Ytterligare kan en tanke kring 

individualiseringen anses vara en faktor som kan ha påverkan på valet av föräldraledighet, en 

process där individen står i fokus.
3
 

 

För att konkretisera den ojämna fördelningen av föräldraledighet mellan man och kvinna hamnar 

fokus på kvinnans val. Valet representerar individens resonemang när det talas om att vara 

föräldraledig. Faktorer som kan påverka den heterosexuella kvinnans val kring föräldraledighet 

skall synliggöras för en ytterligare förståelse kring valmöjligheten. Parallellt kan det frambringa en 

förståelse för varför kvinnan tar ut störst andel av föräldraledigheten samt hennes resonemang kring 

valet av föräldraledighet. Tidigare forskning ger en mer generell bild av hur uppdelningen av 

föräldraledighet kan betraktas där fokus hamnar på ett samhällsperspektiv. Studien kommer senare 

fokusera på ett individuellt perspektiv där kvinnan själv talar om sin upplevelse kring valet av 

föräldraledighet. Det bidraget har denna studie till syfte att tillföra forskningen om föräldraledighet.  

 

Att skapa förståelse är syftet och därför lämnas individen att definiera begreppet ”val”. Definitionen 

av ”fritt val” finnes i individens uppfattning kring dennes val av föräldraledighet. Uttaget av 

föräldraledigheten kan baseras på val utifrån bidragande faktorer. En bidragande faktor kan till 

exempel vara förväntningar på föräldraskapet, både individens egna förväntningar samt 

förväntningar från samhället. I denna uppsats definierat som normer. Förväntningarna kan baseras 

på vad som anses normalt, det vill säga det mest förekommande eller avvikande, det som motsäger 

                                                
1 Connell, Raewyn(2009): Om genus. Göteborg: Daidalos AB Förlag. 

2 Bourdieu, Pierre(1999); Den manliga dominansen. Göteborg: Diadalos AB Förlag. Sid. 20 

3 Bäck-Wiklund, Margareta & Johansson, Thomas (red) (2003): Nätverksfamiljen: Stockholm: Natur och Kultur. 
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normer. Normer kan skapas både på individ, grupp eller samhällsnivå. Normer kan synliggöras i 

kvinnans resonemang kring föräldraledigheten.   

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor i barnfamiljer upplever fördelningen av 

föräldraledigheten. Varför väljer kvinnan att ta ut störst andel av föräldraledigheten och har hon ett 

val? Vad är valet samt vad innebär det att inneha ett val? Hur resonerade kvinnorna kring 

föräldraledighet samt vilka faktorer var bidragande till resonemanget?  

 

Frågeställningar: 

-Hur upplever heterosexuella kvinnor i barnfamiljer valet av föräldraledighet? 

-Hur resonerar kvinnan kring valet av föräldraledighet? 

 

2.1 AVGRÄNSNING 

Studien om föräldraledighet är begränsad till Sverige. Studien inriktar sig på kvinnans upplevelse, 

mannens perspektiv är därför uteslutet. Vi har valt att utesluta homosexuella kvinnor, då kvinnan i 

relation till mannen utgör studieobjektet. Ensamstående kvinnor samt kvinnor med ensam vårdnad 

är uteslutna ur studien då deras val av föräldraledigheten har andra förutsättningar. Dessa 

avgränsningar begränsar resultatet till enbart ett kvinnligt perspektiv av valet. Det som stärker 

resultatet med avgränsningen är att kvinnans röst blir hörd. Kvinnans resonemang blir det centrala. 

Genom avgränsningen med ensamstående kvinnor samt uteslutningen av homosexuella kvinnor kan 

resultatet visa hur kvinnan i relation med en man upplever sitt val. Ytterligare en avgränsning som 

utförts är kvinnor med äldre barn, det vill säga kvinnor med barn över 10 år. Avgränsningen gjordes 

för att respondenterna skall ha föräldraledigheten som en närmare upplevelse. Avgränsningen kan 

innebära att respondenterna har känslor kring föräldraledigheten närmare till hand, en fördel i en 

studie som utgår från upplevelser. 

 

2.2 DISPOSITION  

I nästa avsnitt redogörs en bakgrund för arbetet samt en beskrivning av tidigare forskning. Tidigare 

forskning är uppdelad i två delar, dels en svensk forskningsdel men även en komparativ del. Efter 

avsnittet med tidigare forskning kommer ett avsnitt med teoretiska utgångspunkter samt en 

precisering av begrepp att delges. Den teoretiska bakgrunden har till syfte att skapa en relevant 
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teoretisk grund för vår studie. Därefter redogörs en metoddel där bland annat val av metod samt 

tillvägagångssättet av intervjuer görs. Slutligen analyseras arbetet med hjälp av den information 

som givits under intervjuerna och som avslutningsvis appliceras i en avslutande diskussionsdel. 

3. BAKGRUND 

Den svenska välfärdsstaten karaktäriseras av en generös institutionalism Med detta menas att 

familjen är ett primärt mål för det stöd som staten tillhandahåller, till skillnad från andra länder i 

världen. Målet för staten är att ge individer och medborgare en bastrygghet som vilar utanför 

marknadens krav. Både kvinnor och män skall kunna bidra med omsorg av barn samt familjens 

försörjning.
4
 

 

3.1 DET SVENSKA VÄLFÄRDSSYSTEMET 
 

Syftet för den svenska välfärdsstaten är att ge individen och medborgaren en chans att bringa en 

egen livsbana i livet. Under 1930-talet utförde staten mödrahjälp, moderskapspenning samt en 

legalisering av preventivmedel. Under år 1948 infördes även barnbidraget. Detta var riktat till alla 

familjer där en behovsprövning inte behövde göras. Under efterkrigstiden och in i 1950-talet skedde 

kraftiga förändringar i familjepolitiken. Det blev en brist på arbetsmarknaden vilket resulterade i att 

kvinnan gick ut i arbete. Samtidigt växte debatten kring kvinnors rättigheter upp. Denna handlade 

om kvinnans rätt till såväl arbete och familj. Det var under den här tiden det sociologiska 

rollbegreppet introducerades i diskussioner om genus och ojämlikhet. Rollbegreppet gav tecken på 

att könet var något formbart. Under denna period presenterades olika idéer om att kvinna och man 

skulle dela ett lika stort ansvar kring ekonomi, omsorg av barn samt familjen. Könsrollsdebatten 

fortsatte in i 1960-talet. Då kvinnorna allt oftare var ute på arbetsmarknaden växte sig frågan kring 

barnomsorgen allt starkare. År 1974 presenterades en ny familjepolitik. Begreppen moderskap samt 

mödrar ersattes till ett könsneutralt begrepp. Skilsmässor ökade, vilket influerade uppfattningen 

kring vårdnadsfrågor samt hur dessa skulle formges.
5 
Det var även under denna period som rätten 

kring barnledighet infördes. Denna skulle gälla för båda föräldrarna där 90 procent av den lön 

individen hade skulle ges i ersättning. Förmånerna har sedan dess utökats gradvis. Utökningen har 

utökats med upp till 480 dagar. Parallellt med denna utökning har en betald ersättning givits vid 

vård av sjukt barn. Gränserna för ersättning har varierats efter hand under flera decennier. Till 

exempel har två månader reserverats för var och en av föräldrarna. Dessa två månader har inte 

kunnat bytas ut från den ena föräldern till den andre. Detta för att markera en väg mot ett 

                                                
4 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003:34 

5 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003:34–35 
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jämställdhetsmål.
6 
Staten stiftade lagar för att gynna jämställdheten. Trots detta försök visar 

vetenskaplig forskning på en ojämlikhet bland föräldrars andel av föräldraledigheten vilket 

exempelvis påvisas från ett resultat utifrån en b-uppsats som använts som inspiration.
7
  

3.2 TIDIGARE DEBATTER UNDER 1900-TALET 
 

Även om stora förändringar skett inom det social- och familjepolitiska området under 1960-talets 

början fortsatte en debatt inom detta område. Ett exempel på detta var socialdemokraterna Carl 

Albert Andersson samt Hjalmar Nilsson som ansåg att barn i ett äktenskap skapade problem för 

kvinnor som innan äktenskapet hade förvärvsarbetat. Vid en graviditet förlorade dessa familjer en 

stor del av inkomsten då modern slutade att förvärvsarbeta. Detta skapade en grundlig diskussion 

kring kvinnan och dess situation som moder samt förvärvsarbetare.
8
 

 

Moderskapsförsäkringen blev även den en stor diskussion inom politiken vid senare hälft av 1960-

talet. En rad ändringar av lagförslag redovisades. En av ändringarna var ordet kvinna som skulle 

ersättas med förälder då det ansågs mer könsneutralt. Moderskapsförsäkringen skulle inte längre 

endast vara riktat mot mödrar utan riktas till båda föräldrarna. Det skulle ges en möjlighet för både 

den kvinnliga och manliga parten att ta ansvar för omsorg av barn samt uppfostran. 

Moderskapsförsäkringen skulle på så sätt kompenseras med föräldraförsäkring. 

Föräldraförsäkringen hade till syfte att innefatta en ekonomisk ersättning, oberoende av tidigare 

sysselsättning samt inkomst. Mödrar hade tidigare haft rätt till anställningstrygghet vid barnsbörd 

men skulle nu utvidgas så att den skulle gälla båda föräldrarna. I samband med att barnet föddes 

gavs ett förslag om att fadern skulle inneha en möjlighet att vara ledig i upp till tio dagar.
9
 

 

Denna familjepolitiska debatt var ett intresse för samhällsutvecklingen men även för familjens 

levnadsförhållanden. Riktlinjen att frambringa jämlikhet i levnadsvillkoren hade gynnat till att fler 

familjeformer inkluderats i familje- och socialpolitiken. Likställdhet mellan man och kvinna 

prioriterades då båda könen skulle ges en ökad möjlighet att förbättra dess personliga 

                                                
6 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003:36 

7  Vår uppsats inspirerades av resultat från en uppsats på B-nivå om jämställdhet och arbetsfördelning i en barnfamilj. I 

denna uppsats framgår det att det finns en ojämlikhet mellan könen och dess roller i hemmet. I den kvantitativa delen av 

B-uppsatsen påvisas att kvinnor tar/tog ut störst föräldraledighet Enkätundersökningen hade gjorts på 15 stycken 

kvinnor och 15 stycken män i olika åldrar på en förskola i Örebro. Resultatet visade sig vara signifikant och påvisade ett 

starkt samband mellan kön och uppdelningen av föräldraledighet. I och med detta togs en tredje variabel in, då som en 

testvariabel, vilket blev åldersgrupp. Även här blev resultatet signifikant och beror inte på slumpen. Uppsatsen kommer 

att närvara som bakgrund i vår studie.  
8 Lundqvist, Åsa (2007): Familjen i den svenska modellen: Umeå: Boréa bokförlag. Sid 213 

9 Lundqvist, 2007:234–235 
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förutsättningar. Ambitionen att inkludera mannen i uppgifter som barnavård blev något nytt då det 

tidigare bara riktats mot mödrar. En lagändring förordnades, som innebar att tilläggspenningen var 

till för båda föräldrarna.
10

 

 

Trots att det moderna samhället bidragit med olika materiella villkor för vuxna och barn fördes 

fortfarande en debatt kring moderskapet samt föräldraskapet. Debatten handlade nu om att en 

traditionell syn på män och kvinnors roller i samhället fortfarande existerade. Synen grundade sig 

delvis på biologiska förhållningssätt till kön. Denna debatt är ännu pågående i det svenska 

samhället.
11

  

 

3.3 DAGENS DEBATT 
 

Debatten kring föräldraledighet förs politiskt i Sverige idag och samtidigt uppmärksammas det av 

sociala medier. Debatten som förs i sociala medier idag om föräldraledighet är framförallt 

diskussionen om jämställdhet. Ett stort antal debattörer skriver om föräldraledigheten som en viktig 

komponent till ett mer jämställt samhälle. Att få kvinnorna mer delaktiga på arbetsmarknaden och 

männen mer delaktiga i hemmet är en önskan i debatten. En debattartikel skriven 2011 av en 

medlem av kristdemokratiska kvinnoförbundet menar på att den löneskillnad som finns mellan män 

och kvinnor är grundad i en ojämn uppdelning i hemmet. Modern som tar ut störst del av 

föräldraledigheten beskrivs som oattraktiv för arbetsgivaren. Enligt författarens källor försämras 

kvinnans hälsa efter att hon fått barn medan mannens hälsa i många fall förbättras, enligt resultat 

från Försäkringskassan.
12

 

 

Socialdemokraterna har utformat en socialpolitik som bygger på att föräldraledigheten skall få 

människor att kombinera arbete med familj och hem. Att inte tvingas att avstå från någon av de 

viktiga delarna i en människas liv. Den socialdemokratiska politiken bedriver en önskan om ett 

jämställt uttag av föräldraledigheten mellan parterna, som i sin tur skall öka jämställdheten på 

arbetsmarknaden.
13 

Även moderaternas politiska mål är att öka jämställdheten genom en mer 

jämställd fördelning av föräldraledigheten. Här har den politiska idén om jämställdhetsbonus lagts 

till som skall verka som lockande för föräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten. Även en 

möjlighet för föräldrarna att vara hemma samtidigt har utfärdats. Moderaternas politik bygger på en 

                                                
10 Lundqvist, 2007:238 

11 Lundqvist, 2007:243–244 

12 Unt, Maria Fälth, 2011 

13 Socialdemokraterna, 2013 
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friare valmöjlighet än den socialdemokratiska politiken.
14

 

 

Ytterligare tankar i debatten skrivs det om fädernas dåliga samvete över att de spenderar för lite tid 

mer barnen. Här skriver chefsredaktören Louise Bratt Tidmarsh för ”Vi föräldrar” om hur Sverige 

med den i särklass bästa föräldraförsäkringen ändå har negativ påverkan hos föräldrar. Enligt 

artikeln sjukskriver sig kvinnor dubbelt så mycket som män under barnets femton första levnadsår. 

Forskningen bedrevs av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Artikeln 

beskriver en av anledningarna till kvinnans sjukskrivning som för tung arbetsbörda i hemmet. 

Parallellt med denna forskning visar sig ett annat resultat. Fyra av tio män har skuldkänslor mot sina 

barn för att de spenderar för lite tid med dem. Debattartikeln vill visa på en solklar lösning på 

problemet med mammors sjukskrivning och pappors samvete, dela på föräldraledigheten.
15

 

 

Färsk data (2013-11-27) visar en undersökning utfärdad av ”inspektionen för socialförsäkringen 

”där resultat påvisar en ökning av fäders uttag av VAB-dagar, (vård av sjukt barn). Detta kan då 

direkt kopplas till att de två reserverade månaderna för vardera föräldern infördes. Reformen 

infördes 1995, men då bara en reserverad månad. Den reserverade månaden var tänkt att stödja 

utvecklingen av ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten, vilket den enligt resultat lyckats 

med.
16

 Den politiska debatten samt medias debatt har ett tydligt mönster, en önskan om en jämställd 

föräldraledighet för att öka jämställdheten i samhället.  

 

4. TIDIGARE FORSKING 

4.1 SVENSK FORSKNING  

Föräldraledighet är en viktig faktor för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Sverige har en 

av världens mest generösa föräldraförsäkringar som utformades under 1970-talet för att öka 

kvinnors position på arbetsmarknaden. Ledande inom forskningen är Försäkringskassan som årligen 

gör utredningar av systemet föräldraförsäkring.  Statistik framtaget från Försäkringskassan visar på 

en positiv utveckling gällande en jämnare fördelning av föräldrapenningen mellan man och kvinna. 

Från att föräldraförsäkringen infördes år 1976 har en ökning skett gällande mannens uttag av 

föräldraledighet från 0,5 procent av föräldradagarna till ca 23 procent. En positiv ökning i frågan 

om jämställdheten. Andra resultat som påvisats är att kvinnor generellt tar ut störst föräldraledighet 

under barnets första levnadsår medan merparten av männen tar ut störst föräldraledighet under 

                                                
14 Moderaterna, 2012 

15  SVT debatt, Louise Bratt Tidmarsh, 2012 

16  Sverigesradio, Filip Stiller, 2013 
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barnets andra år och även senare. Även utbildningsnivå visar sig vara en bidragande faktor i frågan 

om föräldraledighet. Män med högre utbildning tar ut mer föräldraledighet än män med lägre 

utbildning. Kvinnor med hög utbildning tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor med låg 

utbildningsnivå. Rapporten är utgiven av Försäkringskassan 2011.
17

 

 

Försäkringskassan utgav en rapport från 2013 som handlar om sannolikheten för jämställt uttag av 

föräldrapenningen. Rapporten utgav vilka faktorer som ligger till grund för ett mer jämställt uttag 

av föräldraledighet.  Studien är baserad på Försäkringskassans register över föräldrar med barn 

födda 2009. Studiens syfte är att fylla luckorna, att identifiera vilka egenskaper föräldrarna som har 

ett jämställt uttag av föräldraledighet besitter. Studiens bidrag till forskningen är att addera faktorer 

på föräldrapar för att synliggöra vilka av dessa som påverkar jämställdheten föräldrarna emellan. 

Jämställdheten definieras på så sätt att föräldrarna kan ta ut minst 40 procent av föräldraledigheten. 

Resultatet redovisas i tre beskrivande avsnitt. Den första delen beskriver en översiktlig bild av 

föräldrarna som delar föräldraledigheten jämställt, vilka variabler som hade betydelse för resultatet. 

Den andra delen består av egenskaper hos individen som påverkar resultatet jämställt eller icke 

jämställt. Den sista delen innefattar ett par egenskaper som påverkar jämställdheten i uttag av 

föräldraledigheten. Slutligen presenteras resultatet punktvis där yngre par jämfört med äldre par är 

mer jämställda i uttaget av föräldraledighet. Högskoleutbildning ökar sannolikheten för jämställdhet 

jämfört med lägre utbildning. Högre inkomst ökar sannolikheten för jämställdhet jämförande med 

låg inkomst samt att vara svenskfödd ökar chansen för jämställt inom uttaget av föräldrapenning 

jämfört med om man är född utanför Sverige.
18 

 

 

Svar på ett regeringsuppdrag som utfördes 2010 av Försäkringskassan redovisas 

jämställdhetsbonusens utnyttjande. Här visar resultatet att endast 65 procent av de som var 

berättigade att ansöka om jämställdhetsbonus gjorde en ansökan. Frågorna som väcktes kring 

resultatet var varför 35 procent inte hade ansökt om bonusen. Var dessa 35 procent ovetande om 

bonusen var frågan man ställde sig. Rapporten utgavs år 2010.
19

 

 

Ytterligare en rapport från Försäkringskassan visar resultat av en forskning som förts på uttaget av 

föräldraledighet bland fäder i olika län och kommuner. Resultatet visade att det skiljde sig mellan 

länen. Fäderna i Skåne visade sig ta ut lägre föräldraledighet än fäder i Västerbotten och en 

förklaringsmodell som tillfördes var hur inställningen till föräldraledighet såg ut i respektive län. 

                                                
17 Försäkringskassan, Löfgren och Svensson, 2011 

18 Försäkringskassan, Arwidsson- Hansen och Cedstrand, 2013 

19  Försäkringskassan, Löfgren, 2010 
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Det visade sig att Västerbottens föräldrar generellt hade en positivare syn på föräldraledighet än 

Skåne som ansågs inneha en mer konservativ syn på uppdelningen av föräldraledigheten. I 

Västerbotten hade kampanjer för att främja fäders uttag av föräldraledighet gjorts vilket ansågs vara 

en bidragande faktor till resultatet. Fädernas attityd mättes genom intervjuer. Syftet var att 

identifiera mönster i attityder och beteende bland föräldrar.
20

 

Annan svensk forskning som bedrivits är utgiven av Socialdepartementet år 2008, förslaget om 

jämställdhetsbonus. Syftet är att genom denna reform öka jämställdheten mellan föräldrar i uttaget 

av föräldraledighet utan att inkräkta på individens valfrihet. Förutsättningarna på arbetsmarknaden 

skall vara lika för män och kvinnor. Olika åtgärder för att främja ett jämnare uttag av 

föräldraledighet mellan män och kvinnor har bedrivits, exempelvis skatteavdrag.
21

 

 

I en förfrågan om en rapport utfärdad av statens offentliga utredningar tar Ahrne och Roman tag i 

och skapar rapporten kring familjer makt och ekonomi. Rapporten resulterar i utläggningar om den 

förändrade familjebilden i Sverige, där exempelvis samboboende blir vanligare. Författarna menar 

på att parrelationer ofta består av partner med samma position i samhället, exempelvis liknade 

utbildningsnivå. Familjen beskrivs som en organisation där viktiga ekonomiska uppdelningar utförs, 

exempelvis köpa bostad och så vidare. Vid sådana situationer blir mål och förväntningar viktiga. 

Konflikter kan uppstå när uppdelning kring arbete, framförallt arbetsuppgifter i hemmet skall 

tilldelas. I rapporten beskrivs olika anledningar till varför uppdelning kring arbete i hemmet, 

exempelvis föräldraledigheten blir ojämnt uppdelad. Ett exempel på en faktor som ges är kulturella 

förklaringar, där menas på att normer kring könsroller lever kvar. Makt är en annan faktor som 

nämns i rapporten. Här menas det ömsesidiga förhållandet mellan parterna som bygger på ett 

utbyte. Mannen använder sin ekonomiska överlägsenhet som en källa för makten. Annan makt som 

nämns är den fysiska makten där mannen är överlägsen samt den normativa makten. Vidare talar 

författaren om uppdelningen av arbetet i hemmet samt uppdelningen av ansvar kring ekonomin. 

Rapporten fokuserar på olika slags lösningar på detta problem, både kortsiktiga lösningar samt 

långsiktiga lösningar. Det nämns att könsrollerna har förändrats. Här menas att i och med att 

normerna kring könsrollerna har försvagats eller kanske till och med i vissa fall upplösts. Det skapar 

nya förutsättningar för att omorganisera uppgifterna i hemmet. Det är inte längre en självklarhet att 

kvinnan ska stå vid spisen. Detta skapar förutsättning för nya resonemang och nya lösningar kring 

bland annat uppdelning av hushållsarbetet. 

 

                                                
20 Försäkringskassan, Almqvist, Sandberg och Dahlgren, 2010  

21 Lagrådsremiss, Larsson, 2008 
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Förslaget om jämställdhetsbonusen följs av en rad efterforskningar och utredningar för att säkert 

fylla sitt syfte. På nationell nivå har många åtgärder bedrivits för att utveckla föräldraförsäkringen, 

framförallt från den ansvarande myndigheten Försäkringskassan. Forskning kring föräldraledighet 

berättar om hur bra eller mindre bra föräldraförsäkringen fungerar. 

 

Försäkringskassan gavs ett uppdrag år 2012 av regeringen att undersöka föräldraledigheten genom 

att ta reda på föräldrars övervägande kring hur stor ledighet, beslut om när barnen skall börja på 

förskola och så vidare.
22 

Regeringens intresse ligger i att föräldrar skall inneha ett självständigt 

beslutsfattande samt att förbättra familjers ekonomiska situation. Föräldraledighet är en viktig 

politisk fråga som ingår i socialpolitiken. Beroende på vilken regering Sverige har kan 

föräldrapolitiken variera. Sverige anses ha den ledande föräldraförsäkringen jämfört med andra 

länder. Stor forskning har bedrivits i syfte att jämföra Sverige med andra länder när det gäller 

föräldraledighet. 

 

4.2 KOMPARATIV FORSKNING  
 

Utformandet av föräldraledigheten varierar beroende på nation, styre samt politiska mål. 

Utformandet av socialpolitiken synliggör landets välfärdssystem. Sveriges socialpolitik anses unik 

och exceptionell för komparativ forskning. Som ytterligare bakgrundsinformation används en 

doktorsavhandling kallad ”Sharing the caring: State, family and gender equality in parental leave 

policy”
23

 skriven av Anmarie J. Widener år 2006. Denna avhandling handlar om en forskning kring 

införda lagar som ska stimulera föräldrar att kombinera karriär och familj i Nederländerna och 

USA. Dessa lagar kretsar kring hela familjepolitiken, till exempel barnpassning. Lagarna kan vara 

främjande för kommun samt stat. Målet är att stötta kvinnornas förankring på arbetsmarknaden men 

även att stödja jämställda roller i obetalt och betalt arbete. Doktorsavhandlingen är en studie där 

pappor och mammor har intervjuats parallellt om varför de har använt eller icke använt statens 

föräldrabidrag samt hur föräldraledigheten påverkade fördelningen av betalt samt obetalt arbete. 

Resultatet visade att i amerikanska familjer var föräldraledigheten obetald och ansågs fåfängt att 

vilja ha betalt för detta. De föräldrar som led mest av detta var de ensamstående mödrarna. Det 

visade sig även att det fanns en könsdiskriminering på arbetsplatsen. Holländska föräldrar var i 

allmänhet nöjda med sin föräldraledighet då de hade en betald mamma samt pappaledighet. Lagar 

om att få förkorta arbetstiden har varit till hjälp av detta. Holländska föräldrar visade sig ha en 

                                                
22  Regeringsbeslut, Hägglund och Lidström, 2012  

23  Leiden University, J. Widener, 2006  
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bättre livskvalitet av dessa åtgärder. Dock visade det sig att normen om att mannen skall stå som 

familjeförsörjare finns kvar och detta visade sig leda till en könsdiskriminering på arbetsplatsen. 

Denna traditionella könsuppdelning förstärks på betalt kontra obetalt arbete.
24 

 

 

Den historiska utvecklingen av socialpolitiken beskrivs i ”Family versus policy”.
25 

Avhandlingen är 

en jämförande studie mellan Ryssland och Sveriges familjepolitik. Det mest aktuella bidraget till 

denna rapport är den beskrivande processen som växer fram under 1900-talet där socialpolitiken 

utvecklas. Vikten av möjligheten för kvinnan att lämna hemmet samt ge sig in på arbetsmarknaden 

är viktig. Den socialistiska tanken bakom omsorg av barn skapade en förutsättning för kvinnan att 

arbeta utanför hemmet. Tanken om jämställdhet växte fram där kvinnans ställning var i behov av 

förbättring. Avhandlingen skapar en förståelse kring hur kombinationen av arbete och familj på en 

politisk nivå har tagit form. System som anses självklara idag, utan ytterligare tanke kring hur 

systemet uppkommit. Resultaten av avhandlingen påvisar att det är en ojämn fördelning kring 

hushållsarbeten mellan man och kvinna. Dessutom påvisar avhandlingen en kraftig variation 

beroende på land. Undersökningen i Sverige påvisade att den traditionella synen på hemmafrun 

spelar en central roll i beslut rörande förvärvsarbete kontra obetald omsorg. Det visade sig även att 

kvinnor i Sverige är de som byter sina liv under den tid de blir mödrar. De tar ut störst 

föräldraledighet och arbetar därefter ofta deltid. De spenderar nästan dubbelt så mycket tid på 

hushållsarbete.
26

 

 

Ytterligare forskning baserad på jämförande studier mellan länder kring föräldraledighet beskrivs i 

”Work/life balance though a critical gender lens”.
27 

Författaren har valt att använda sig av ett 

genusperspektiv där feministisk teori finns nära till hands. Genusaspekten tar fram ett perspektiv där 

ojämlikheten mellan mannen och kvinnan synliggörs och kritiseras. Fältet för undersökningen 

utgörs av lagsystemet samt studier om utnyttjandet av föräldraledigheten i respektive land. 

Forskaren studerar om normer, lagsystem, offentligt samt privat sektor och politikens påverkan styr 

uttagandet av föräldraledighet. Studien bygger på ett makroperspektiv där det olika systemen i form 

av politik, attityder och andra sociala sammanhang utgör grunden för analysen. Här studeras 

attityder i allmänhet och ej på mer individuell nivå, här finns utrymme för andra forskare att göra en 

mer kvalitativ forskning på ett mikroperspektiv exempelvis. Föräldraledigheten är en analysenhet 

för att förstå ett större sammanhang, hur hela välfärdsstaten är utformad menar författaren. Studien 

                                                
24 Leiden University, J. Widener, 2006 

25 Stockholms universitet, Kravchenko, 2008 

26 Stockholms universitet, Kravchenko, 2008 

27 Academia , Zacharias, 2007 
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är utformad med en metodologisk flexibilitet som uppnås genom en strategisk fallstudie som 

kombinerar flera datakällor. Studien skapar intresse att förstå olika beslut som människor tar i 

vardagen, exempelvis om föräldraledighet som är ett omdiskuterat och till viss del problematiskt 

område. Studien fångade vårt intresse att på ett mer djupgående sett finna svar och förståelse i 

frågan om vad som påverkar valet om föräldraledighet. Gemensamt för tidigare forskning är utförda 

studier i generaliserande åtanke utförda på en bred population. Den kvalitativa, djupgående 

forskningen saknas. Människors attityder och upplevelser kring föräldraledighet är ett outforskat 

fält. Denna rapport skall tillföra den forskningen i syfte att skapa förståelse för i detta fall kvinnans 

upplevelse kring föräldraledighet.  

 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Tidigare forskning påvisar att kvinnor tar ut störst andel föräldraledighet, vilket gör att fokus 

hamnar på teorier kring könsroller. Dessa teorier utgör den teoretiska ramen. För att skapa en 

förståelse kring samhällsstrukturer samt ojämlikhet mellan man och kvinna bör teorier på en 

abstrakt nivå komma till tals. För att inneha en förståelse kring kvinnans val bör hänsyn tas till 

föreliggande normer och strukturer. Strukturer utgör den teoretiska utgångspunkt som fokuserar på 

de krafter i samhället som påverkar individerna. För att förstå hur normer rekonstrueras och blir till 

strukturer blir Pierre Bourdieus bidrag ”Den manliga dominansen” en central utgångspunkt.  

Mannens makt över kvinnan som blir legitim genom att maktförhållandena mellan könen blir till 

något bestående och neutraliserande. Effekten av den manliga dominansen faller på kvinnan som 

blir underordnad. Dominansen leder till skapandet av normer för män respektive kvinnor där 

mannen bestämmer normen för kvinnan vilket i sin tur utgör det sociala kapitalet. Symboliskt våld 

är ett begrepp som beskriver den osynliga strukturen som bibehåller normer och förtryck mot 

kvinnan. Den osynliga strukturen ses som naturligt, ojämlikheten mellan män och kvinnor blir 

neutraliserat. Begreppet symboliska tillgångar kan förklara den ekonomiska faktor som kan bidra 

till kvinnans val om föräldraledighet. Upplever hon att mannen har en fördel i frågan om tillgångar 

och kapital, kan det vara en bidragande faktor. Teorin kring maktstrukturen och ojämlikheten 

beskrivs samt fasthålls både av mannen som utnyttjar positionen men även av kvinnan som är en del 

av maktförhållandet och vars erkännande har blivit ett godkännande. Normer som redogör 

ojämlikheten mellan man och kvinna blir till osynliga strukturer. Biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor ger strukturen fäste då de biologiska skillnaderna beskrivs vara den naturliga 

anledningen till mäns och kvinnors ojämlikhet. Genom en social process lär sig kvinnan hur hon 

skall uppträda och föra sig, hennes underkastelse förstärks genom det förväntade kroppsspråket som 
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kuvad, tyst, gömd. Mannen däremot skall föra sig med ett kroppsspråk som belyser hans manlighet 

genom att gå rak i ryggen, huvudet högt och ta ögonkontakt. Kvinnan beskrivs som motsatsen till 

mannen.
28

  

 

Social konstruktion ligger bakom de osynliga strukturer som påverkar individerna i samhället, 

konstruktionen som gett kvinnan en lägre ställning gentemot mannen. Strukturerna reproduceras, 

både på individnivå, mannens utövning av symboliskt våld mot kvinnan samt på en mer 

institutionell nivå, exempelvis staten som fasthåller strukturerna. Strukturerna är icke segmenterade 

utan reproduceras ständigt i tid och rum, men på en historisk basis. Den så kallade kvinnligheten är 

underkastelsen av mannens förväntningar. Det som symboliserar kvinnan är egenskaper som 

uppfyller mannens behov, exempelvis att vara en god hustru, laga mat, ta hand om barnen och så 

vidare. Att vara en god mor anses kvinnligt och att vara en naturlig del av kvinnans liv, en osynlig 

struktur som blir kallad ”det naturliga”. Kategorier är ett aktuellt begrepp att använda då det både 

beskriver kategori som enhet men framförallt att det finns en gruppering och samtidigt en tydlig 

hierarki mellan de kategoriska grupperna. Här grupperas män och kvinnor där mannen är i tydlig 

övre kategori.  Strukturerna utgör en viktig komponent till att förstå valet. Valet kan ses som 

begränsat genom konstruerade strukturella orättvisor i samhället. En individs valmöjlighet skulle i 

detta fall kretsa kring vilka strukturer som påverkar individen, perspektivet ställer individen maktlös 

gentemot samhället och valet kan ses som obefintligt i vissa fall. Strukturernas formande ger sitt 

uttryck i normen som i sin tur synliggörs i valet kring föräldraledighet. Upplever kvinnan normer 

som en del av resonemanget kring valet av föräldraledighet samt synliggörs eventuella strukturer i 

kvinnans resonemang.
29

  

 

De främsta faktorerna som bidragit till att kvinnans position blivit starkare gentemot mannen är 

rätten till utbildning, tillgång till dagis och förändrade familjesituationer. Tillgången till utbildning 

har gett kvinnan en frihet, att ej vara ekonomiskt beroende av mannen på samma sätt som tidigare. 

Dock bör det tilläggas att det fortfarande finns markanta skillnader, även på arbetsmarknaden. Valet 

av yrken skiljer sig mellan män och kvinnor. Den viktigaste skillnaden visar sig i lönestatistiken där 

kvinnan tjänar betydligt mindre än mannen.  De viktigaste utgångspunkterna i teorin är framförallt 

begrepp som osynliga strukturer, symboliskt våld, manlig dominans, de biologiska skillnadernas 

påverkan, ”det naturliga”. De teoretiska utgångspunkterna föreslår att det skulle finnas osynliga 

strukturer som påverkar föräldraledigheten för kvinnan, strukturer som uppkommit i ett ojämlikt 

                                                
28 Bourdieu, 2004: 36-48 

29 Bourdieu, 2004:19–22 
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samhälle där mannens dominans reproducerar strukturerna till dennes fördel. Institutioner bidrar till 

ojämlikheten vilket skulle avspeglas i skolor, på arbetsplatsen och möjligtvis även i regelsystem.
30

 

Strukturen kan belysas i kvinnans resonemang kring valet av föräldraledighet då strukturen enligt 

teorin skulle ha begränsat hennes valmöjligheter. 

 

Socialkonstruktivism 

Normer kan på en abstrakt nivå förklaras genom konstruerade könsroller, det vill säga 

socialkonstruktivism. Normer består av föreställningar som är socialt konstruerade. Normer och 

könsroller utgår inte från biologiska egenskaper utan som konstruerade föreställningar. Sociala 

roller kallas det som produceras genom socialt definierade förväntningar. Denna ställning är inte en 

biologisk egenskap utan är en process av inlärning som utvecklas under kvinnans första levnadsår. 

Samhället samt de parterna som står för uppfostran är de som påtvingar kvinnan in i en passiv 

ställning
31

. Modern och moderskapet som norm bör belysas då det finns en tanke om heligheten av 

moderskapet. Kvinnans kropp blir det som utgör grunden för nytt liv. Synen på moderskapet skapar 

normen om kvinnan som moder icke kapabel att utföra andra uppgifter än just moderskapet. En 

skam som dras över kvinnan som överger sitt barn för att återgå till arbetet. Att vara en svag mor 

blir den största skammen. Kvinnan som gravid uppfyller sitt syfte. Hennes roll från mannens 

underordnade objekt förändras till ett subjekt, nyckeln till liv där kvinnan nu uppfyller ett annat 

syfte godkänt av samhället.
32

 Tankar kring kvinnan som i ständig beroendeställning gentemot 

mannen kommer ofta till tals inom genusforskning. Mannen tillför kvinnan ekonomisk trygghet och 

blir samtidigt makthavaren. Om normen har en påverkan på kvinnans val lämnas åt kvinnans egen 

tolkning av normen. Normen om kvinnans bundenhet till barnet kan påverka hennes val av 

föräldraledighet samt synliggöras i hennes resonemang. Normen kring kvinnan som moder samt 

ojämlikheten den skapar mellan man och kvinna kan bli synliggjord i valet kring föräldraledigheten.  

Att ha ett val är en abstrakt fråga där en handfull resonemang måste komma till tals. Valet kan 

förstås ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv då valet skulle bestå av föreställningar kring vad ett 

val innebär samt att ta hänsyn till sociala konstruktioner kring det. Den sociala konstruktivismen 

utgår från att ett val existerar om det finns en föreställning kring det, en föreställning som 

uppkommit genom interaktion mellan människor som senare blivit till kontinuerligt reproducerad 

strukturer i samhället.
33

 Kvinnans val eller icke val styrs av hennes föreställningar kring vilka 

valmöjligheter hon anser sig inneha. Vidare bör hänsyn tas till komplexiteten av att beskriva ett val 

                                                
30 Bourdieu, 2004:105–107 

31 De Beauvoir, Simone(1999): Det andra könet. Stockholm: Norstedt Förlag, Andra upplagan, sid 170 

32 De Beauvoir, 1999:319 

33 Giddens, Anthony(2003); Sociologi. Lund: Studentlitteratur, Tredje omarbetade upplagan, sid 116-117  
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enbart utifrån en teoretisk utgångspunkt. Vidare skall valet även ses ur fler perspektiv för att 

komplettera forskningen kring det. 

 

Identitet 

Kvinna som identitet diskuteras genom begreppet respektabilitet. Respektabilitet handlar om att 

individen ständigt blir bedömd av sin omvärld, och att detta är närvarande i utformandet av 

identitet. Individen får en känslomässig reaktion av att ständigt fråga sig själv ”duger jag”. 

Bedömningen sker genom ett konstruerat normsystem där maktpositioner ständigt produceras. 

Maktpositionerna utgörs av klass. Klasspositioner avgör individens ställning i samhället och vilka 

möjligheter individen har. Viljan att duga och vara bättre än någon annan blir drivkraften att leva 

upp till omgivningens förväntningar.  Det nämns även i positionernas betydelse, en individs 

uppgång är en annans nedgång. Vikten av att inneha kapital nämns även i denna teoretiska 

utgångspunkt. Kvinnan med lägre kapital blir åsidosatt till hemmet och dess sysslor
34

. Det återses 

även i valet kring yrkesutbildningar där kvinnor trampas ner i formen av omvårdnad, vilket 

återspeglas i den föråldrade synen om kvinnan som bunden till hemmet. Identiteten kvinna är 

central för att förstå kvinnans val, hennes egen uppfattning om sin identitet samt vad som synliggörs 

i hennes resonemang. Dessutom bör hänsyn tas till de föreställningar om klass som finns i 

samhället. Olika samhällsklasser som ofta baseras på ekonomiska förutsättningar. Klassbegreppet är 

en viktig komponent för att kunna förstå kvinnan utformande av sin identitet. Klassbegreppet är 

komplext men kan förstås i relation till de normer och förväntningar som styr, exempelvis 

könsrollers utformande. Svårigheten som uppstår är att förstå klasspositionens påverkan på 

individens val. Det är framförallt ekonomiska förutsättningar som kan identifiera kvinnans 

klassposition i detta fall. Identiteten utgörs av vad individen definierar sig själv med, detta brukar 

vara identiteten av ett kön, etnicitet eller sexualitet.
35

 Detta bör ses som olika dimensioner där 

kvinnan formar sin identitet utifrån sin egen uppfattning men där omgivningens uppfattning finns 

närvarande i hennes bedömning. Detta skapar ett komplext förhållande till valet. Å ena sidan 

identifierar kvinnan sig vilket kan ses som en process av individualisering, hennes egna vilja och 

valmöjligheter. Å andra sidan finns omgivningen som hjälper och stjälper individens 

handlingsutrymme och valmöjligheter genom en socialisationsprocess och ett ständigt närvarande i 

form av en dömande blick.
36

 Identitet ger en bild av individen och samtidigt av samhällets påverkan 

på individen. 

                                                
34 Skeggs, Beverly;(2000) Att bli respektabel: Konstruktioner av klass och kön, Göteborg: Diadalos AB Förlag. Sid.56-

57 

35 Giddens, 2003: 42-44 

36 Skeggs, 2000:69 
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Socialisationsprocess 

För att centrera den teoretiska ramen till valet bör hänsyn tas till teorier på en individnivå, ett 

mikroperspektiv. Därmed blir socialisationsprocessen relevant.
37

 En inlärningsprocess där pojkar 

och flickor identifieras från första stund i livet genom exempelvis klädval samt färger för att 

fasthålla en norm om kvinnlighet respektive manlighet. Socialisationsprocessen bygger på att 

individen redan från födseln lär sig vilken kategori denne tillhör. Omgivningen bestående av familj, 

media samt skolan bidrar till rollskapande. Om individen bryter normen kring genus anses denne 

som avvikande. Dock skall hänsyn tas till att skapandet av könsroller hos barn enligt författaren 

sker situationellt. Socialisationsprocessen uppmuntrar pojkar till fysisk dominans, både gentemot 

flickor men även mot andra pojkar.
38

 Pojkar uppmuntras att göra anspråk på överlägsenhet, ett 

mönster som sällan uppmuntras hos flickor på samma sätt. För att styrka teorin används exempel 

som att pojkar som bryter normen manlighet ofta blir kallade för ”tjejer”, en tydlig nedvärderande 

användning av ordet för att visa på den kvinnliga underkastelsen. Ett annat exempel är begreppet 

”tjejbaciller” som enligt författaren används för att beskriva tjejen som smittbärare och att tydligt 

markera sin särställning som pojke.
39

 Socialisationsprocessen överför kulturella drag och idéer från 

en generation till nästa generation. Detta blir till en form av programmering. De sociala roller som 

formas genom definierade förväntningar, exempelvis att vara kvinna eller man.
40

 Det konkreta ur 

denna teori är förståelsen för hur individen formas i sin roll och hur det framträder i valet om 

föräldraledighet. Påverkar kvinnans socialisationsprocess hennes syn på kvinnlighet och finns detta 

i uttryck för i hennes resonemang om föräldraledighet. Ytterligare en tanke är att 

socialisationsprocessen gett kvinnan patent på fältet om föräldraledighet, kvinnan blir 

maktinnehavaren vilket vidare beskrivs som kvinnans sätt att ta makt på ett viktigt fält. 

  

Individualisering 

Med individualiseringen, kan kvinnans val av föräldraledigheten ses ur ett individuellt perspektiv.  

Det centrala i individualiseringen är individens frihet att skapa sin egen biografi.
41 

Individualiseringen kan ses som en ökad möjlighet till fri vilja samt en ökad självständighet hos 

individen. Den ökade möjligheten av val för individen som till exempel möjlighet att välja karriär, 

olika utbildningar samt pensionsval kan leda till ambivalens. De ökade möjligheterna samt det fria 

                                                

37  Connell, Raewyn; (2009); Om genus. Göteborg: Daidalos AB Förlag. 
38 Connell, 2009:128–130 

39 Connell, 2009: 26-31 

40 Giddens, 2003: 42-43 

41 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003:27-28 
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valet skapar en förvirring hos individen då denne har för många komponenter att ta hänsyn till. 

Individen tvingas ta beslut samt eget ansvar i den beslutande processen.
42

  En individualisering kan 

även ske inom tankarna om könsroller. Enligt Ulrich Beck har individualiseringen skapat 

möjligheter så som en möjlighet för kvinnan att välja bort den föråldrade synen på kvinnan som 

bunden till hemmet. Samtidigt finns kvinnans begränsningar kvar i barnafödande, hon blir per 

automatik bunden till hemmet.
43

  

 

Med individualiseringen talas det inte längre om att individen skall skapa ett eget liv och att detta 

skall vara utanför familjen utan snarare att individualisering skall äga rum inom familjen. Detta gör 

att individen tvingas till ett reflexivt förhållningssätt. Detta innebär att kvinnan för ett resonemang 

och med detta blir medveten om de risker som valet kan medföra, samtidigt som reflektionen 

innebär en större förvirring kring valet.
44

 Individen tvingas välja vilka vägar denna ska ta då detta 

inte är något förutbestämt. Individualiseringen skapar en större valmöjlighet. När en ökad 

individualisering sker påverkar detta kvinnan. Kvinnan blir fri att välja de äktenskap samt relationer 

hon väljer att inneha. Kvinnan kan även vidmakthålla relationerna på ett annat sätt än vad hon 

tidigare kunnat göra.
45

 Om individen väljer själv, och innehar en ökad individualisering, skulle då 

kvinnan i detta avseende välja sin ställning till föräldraledigheten inte utifrån en tanke kring 

jämställdhet, utan en tanke kring sitt fria val. Väljer kvinnan att gå in i en relation eller ett 

äktenskap för att hon vet vad hon vill få ut av det eller väljer hon en relation utifrån vetskapen om 

att hon kommer bli underordnad mannen. Teorin blir central för begreppet val, samt valmöjlighet. 

Det är individen, kvinnans uppfattning om valfriheten som tar fokus i studien. 

 

Valet kan ses ur en rad perspektiv och är en komplex fråga. Komplexiteten är förmodligen vad som 

gör det till ett intressant studieobjekt och som utgör studiens främsta bidrag till forskningen. Ett 

medvetet val har gjorts att utnyttja en rad teoretiska utgångspunkter till alternativa förklaringar av 

valet. Som Anthony Giddens förespråkar finns det en poäng i att ta hänsyn både till det strukturella 

bidrag som kan förklara det begränsade valmöjligheter en individ kan inneha, samtidigt hur 

strukturen reproduceras bör ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.
46

 Det perspektiv som 

utgör den främsta förklaringsmodellen får våra intervjupersoner avgöra genom hur de uppfattar sina 

val. 

                                                
42 Beck, Ulrich;( 2000). Risksamhället, Göteborg: Daidalos AB Sid.119-121 

43 Beck, 2000:214-215 

44 Beck, 2000:259-261 

45 Bäck-Wiklund, Johansson, 2003:28 

46 Giddens, 2003: 89-90 
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Val för denna uppsats 

Det främsta teoretiska bidragen som kommer att användas som utgångspunkt för studien är teorin 

kring socialt konstruerade strukturer i samhället. Detta för att det ger en klar bild av det begränsade 

valmöjligheterna kvinnorna kan uppleva. Begränsningarna kan exempelvis vara ekonomiska 

förutsättningarna där förslagsvis mannen tjänar mer än kvinnan på grund av ojämlikhet mellan man 

och kvinna i samhället. Ytterligare teori kring sociala konstruktioner som kan påverka kvinnans val 

är ett perspektiv som utgår från konstruerade könsroller. Teorin förklarar skapandet samt effekten 

av systemet av könsroller samt hur det återspeglas i kvinnas uppfattning om valet av 

föräldraledighet. Ytterligare förklaringsmodeller som applicerats är teorin kring identiteten samt 

teorin kring socialisationen. Detta för att komplettera vilka faktorer som påverkar kvinnans val 

samt att få en inblick i hur könsroller kan konstrueras. Slutligen används en teori kring 

individualisering som ger en alternativ förklaring till hur kvinnan resonerar kring 

föräldraledigheten. 

 

5.1 PRECISERING AV BEGREPP 
 

Begreppet kvinna är centralt i denna undersökning. Kvinna som begrepp istället för användning av 

begreppet moder. Identiteten moder beskriver en kvinnas relation till sitt barn medan identiteten 

kvinna beskriver en relation av fler komponenter. Det kan till exempel vara kvinna mot stat, kvinna 

på arbetsplats eller kvinna i relation.   

 

Begreppet val är centralt i uppsatsen. För att kunna skapa förståelse för kvinnans val måste 

begreppet val definieras utifrån den enskilde personen. Ett val bör innebära att du har en 

valmöjlighet. Valmöjligheterna kan kännas få eller valet kan upplevas begränsat av olika 

anledningar vilket skall belysas i uppsatsen. Återigen bör hänsyn tas till kvinnans definition av 

valet. 

 

Begreppet normer definieras utifrån en abstrakt tanke om sociala konstruktioner. Normer är en 

allmän moralisk uppfattning om rätt och fel. Normen är ej en skriven lag utan förväntningar 

individer har på varandra. Normen bildar en osynlig samhällsstruktur som förväntas efterföljas
47

. 

Normen kan finnas närvarande i handling och val, medvetet eller omedvetet. Den omedvetna 

handlingen kan bottna i en socialisationsprocess individen deltagit i. I en socialisationsprocess där 

                                                
47 Bourdieu, 2004:105–107 
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normer varit närvarande i identitetsskapandet hos individen.  

 

Begreppet föräldraledighet definieras utifrån Försäkringskassan som ett system som bygger på en 

politisk tanke där småbarnsföräldrar ska gynnas. Detta genom ekonomiskt stöd för att kombinera 

familjeliv och arbetsliv. Det ekonomiska bidraget för föräldraledighet skall underlätta förälderns 

lediga tid spenderat med barnet utan att påverka dennes ekonomi
48

.  

 

Begreppet barnfamilj definieras i denna rapport som ett heterosexuellt par med barn. Definitionen 

är enbart begränsad till undersökningen.  

 

Naturligt är ett begrepp som används för att förklara något man anser vara biologiskt betingat, i 

detta fall handlar det om skillnaderna mellan man och kvinna. Ojämlikheten i samhällets förklaras 

genom begreppet naturliga skillnader, skillnader som genom biologiska förutsättningar skulle anses 

vara en naturlig förklaring till ojämlikheten.  

 

6. METOD 

Denna kvalitativa undersökning går ut på att undersöka upplevelsen hos heterosexuella kvinnor av 

valet kring föräldraledighet samt vilka faktorer som kan belysa kvinnornas val. Undersökningen 

strävar efter att belysa om kvinnan upplever att hon innehar ett val kring föräldraledigheten.  

 

6.1 METODVAL 

Då syftet med denna undersökning är att skapa en förståelse av kvinnors upplevelser samt 

motiveringar kring valet av föräldraledighet kommer intervjuer att användas. En förfrågan om 

respondenter kommer att läggas ut i tidskriften ”Vi föräldrar” via internet. Tidskriften ingår i 

Bonniers samling av tidskrifter och denna specifika innehar cirka 35 000 besökare per vecka. Sidan 

utger sig för att vara ett forum för föräldrar. Information som artiklar om förlossning, föräldraskap 

samt utvecklingsfaser för barn är några exempel på artiklar.  Tidskriften innehar även barnexperter 

som svarar på frågor samt ett forum öppet för diskussion.
49 

 

 

Tidskriften blir en relevant källa för att finna personer till intervjuerna. Läsarna samt användarna av 

forumet är föräldrar med mestadels barn i yngre ålder. Detta ger oss mer relevans i intervjuerna då 

                                                
48 Försäkringskassan, Arwidsson- Hansen och Cedstrand,  2013 

49 Vi föräldrar, 2013  
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dessa föräldrar lättare kan ge en beskrivning av upplevelsen av föräldraledigheten medan det är en 

nyligen gjord erfarenhet. Ur denna tidskrift har sex stycken kvinnor valts ut att medverka i 

intervjuer, kvinnor som lever i en barnfamilj. Motivet bakom valet av sex stycken kvinnor är att de 

passar vår begränsade tidsram. Då vårt intresse vilar på en kvinnas upplevelse av föräldraledigheten 

är förutsättningarna att hon är mor samt har barn tillsammans med en man. För att egenskapen av att 

vara kvinna samt ha valt bör kontrasten av en man vara tillgänglig för att förstå faktorer kring 

valmöjligheten samt upplevelsen av valmöjligheterna. Perspektivet bygger endast på kvinnans 

upplevelse, därför blir mannens perspektiv oväsentligt för vår studie. Studien fokuserar endast på 

familjer i Sverige för att begränsa omfånget samt att underlätta tillgängligheten av information. 

 

 

6.2 URVAL 

Urvalet i vår undersökning består av heterosexuella kvinnor som lever i barnfamiljer med barn i 

yngre åldrar, det vill säga barn upp till tio års ålder.  Endast kvinnor intervjuas då vi vill undersöka 

heterosexuella kvinnors upplevelse av valet kring föräldraledighet samt vilka faktorer som kan 

belysa kvinnornas val av föräldraledighet. Respondenterna kontaktades via forumet ”vi föräldrar 

”där intervjuförfrågan lagts ut. Av bekvämlighet kommer respondenterna att vara bosatta i 

Stockholmsområdet eller angränsande län då intervjuerna kommer att ske i Stockholm. Urvalet 

kommer därför vara ett målinriktat urval
50

. Detta val av samplingsteknik används då det är ett 

strategiskt valt. Intervjuerna sker med respondenter som är relevanta för våra forskningsfrågor samt 

till problemformuleringen.
51

 

 

6.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Nedan följer tillvägagångssättet för den kvalitativa undersökningen. Intervjuerna bygger på att få en 

förståelse för hur kvinnan upplever uppdelningen av föräldraledighet samt vilka faktorer som kan 

påverka hennes val. De teoretiska begreppen utgör grunden för hur våra frågor är formulerade.  

 

6.3.1 INTERVJUGUIDE 

I vår intervjuguide har vi valt att använda oss av tio öppna frågor. Dessa har till syfte att få fram en 

stor mängd information från varje intervjuperson. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär 

öppna frågor med alternativa följdfrågor. Med denna metod får vi en bredare mängd svarsalternativ 

                                                
50 Bryman, Alan; (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber Ab: Andra upplagan sid:434 

51 Bryman, 2008:434 
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än om vi hade använt oss av ja och nej frågor.
52

 Semistrukturerade intervjuer är enkla att omforma 

samt anpassa.
53 

Intervjuguiden har använts som underlag till intervjun. Då ett nyckelord i vår studie 

är upplevelser var ett mer öppet svarsalternativ nödvändigt. Intervjufrågorna är utformade för att 

interagera med studiens teoretiska utgångspunkter.   

 

6.3.2 GENOMFÖRANDE AN INTERVJUER 

Studien baseras på material från intervjuer som utförts med sex stycken kvinnor, alla bosatta i 

Stockholmsområdet och kontaktades via forumet ”vi föräldrar”. Vi lade ut en intresseanmälan 

angående respondenter till en intervju och fick kontakt med dessa kvinnor. Tid och plats var 

gemensamma beslut mellan intervjuare och respondenter. Intervjuerna gjordes på ett kafé i 

centrala Stockholm och ägde rum mellan den tjugofemte till tjugosjunde november. Närvarande 

vid intervjun var respondenten samt två intervjuare. En av intervjuarna ställde frågor medan den 

andre antecknade och spelade in intervjuerna. Detta för att säkert få tillgång till allt som sades 

under intervjun. Alla respondenter blev informerade om att de skulle delta i en studie men inte 

exakt syfte och frågeställning i studien. Detta för att få så öppna och ärliga beslut som möjligt 

utan att respondenten kunde analysera frågorna mer än nödvändigt. Alla uttryck och skratt, 

suckar osv skrevs ner för att på bästa sätt kunna analysera materialet senare. Alla respondenter 

blev informerade om sin anonymitet. Intervjuerna var ungefär fyrtio minuter långa, detta för att 

få ut mesta möjliga material till studien. Intervjuerna utfördes ostört för att uppnå kvalitet i 

intervjun det vill säga att undvika stress och otydligheter. Följdfrågor ställdes i intervjun för att 

få ytterligare information. Intervjupersonerna var i varierande åldrar. Det gemensamma dragen 

var att de alla var kvinnor med yngre barn, det vill säga barn i yngre än fem år. Det urvalet 

gjordes för att respondenten skulle minnas sin tid som föräldraledig, känslor kring det skulle vara 

i färskt minne. Intervjuerna inleddes med frågor kring vilka respondenterna var samt hur deras 

familjesituation såg ut. Detta för att respondenterna skulle få en enkel start på intervjun samt att 

den informationen gav oss en bild om dem.  

 

6.3.3 TOLKNINGSPERSPEKTIV 
  
För att lyckas förstå samt läsa texterna är användning av ett tolkningsperspektiv användbart, vilket 

är interpretativism. Interpretativism har till grund att fånga den subjektiva innebörden av social 

                                                
52 Se bilaga 1 

53 Bryman, 2008:415 



                                                                                                                                                            21 

handling. För att kunna förklara orsaken av effekter samt handlingsförlopp blir detta dess syfte.
54

 

För att lyckas förstå respondenternas svar i de transkriberade intervjuerna hade vi som utgångspunkt 

att utgå ifrån de begrepp som fanns. Därefter gjordes en analys av de olika styckena i alla intervjuer. 

Detta gjordes för att expandera förståelsen av allt, det vill säga intervjuerna.   

 

6.4 ETISKA REFLEKTIONER 

Intervjupersonerna, det vill säga respondenterna medverkade frivilligt samt hade en viss 

information om undersöknings syfte. Då vi ansökte om intervjupersoner via tidskriften ”Vi 

föräldrar” delgavs informationen om intresset angående föräldraledighet samt att deras upplevelse 

var det centrala i intervjun. En redogörelse gjordes för intervjupersonerna om att intervjun var 

anonym. Vi redogjorde även att materialet endast skulle användas i forskningssyfte. 

Intervjupersonerna fick godkänna ljudinspelning av materialet. Intervjupersonerna delges fiktiva 

namn för att behålla löftet om anonymitet.  

 

6.5 METODOLOGISKA REFLEKTIONER  

Under de sex intervjuerna med respondenterna kändes det viktigt att respondenterna skulle känna 

sig bekväma i situationen samt att inneha ett så ärligt svar som möjligt. Därför var neutralitet i 

rösten en viktig komponent. Under intervjuerna bekräftades inga svar på de som respondenten sade, 

endast ett svar som till exempel ”mm” eller ”okej” gjordes. Ibland valdes det även att endast vara 

tyst då respondenten fick fundera en längre stund. På detta sätt kunde en ny tanke från respondenten 

innehas samt en reflektion över respondenten svar, från oss båda.  

 

Under transkriberingen av de sex intervjuerna valdes att vara extra noggranna med att endast tolka 

det insamlade materialet samt ett försök till att inte inneha några fördomar eller förutfattade 

meningar då detta kan påverka analysdelen. I transkriberingen av de sex intervjuerna inkluderades 

även tveksamheter, pauser samt skratt. Detta för att underlätta en tolkning av de sex intervjuerna 

samt i analysen. Ett val att bevara talspråket som respondenterna använde sig av gjordes även då 

detta kan anses mer trovärdigt.  

 

6.6 TILLFÖRLITLIGHET  

Inspelning av intervjuerna gjordes för att öka tillförlitligheten. Transkriberingen av intervjuerna har 

gjorts ordagrant vilket innebär en hög tillförlitlighet. Tolkningen kring det materialet som innehades 

                                                
54 Bryman, 2008:32 
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gjordes var och ett för sig. Diskussioner kring tolkningen fördes samt ett gemensamt 

tolkningsbeslut. Eftersom intervjuerna från respondenterna har spelats in går det att utesluta 

misstolkningar kring de resultat som innehas i denna uppsats. Det har funnits tillfälle att lyssna på 

dessa flera gånger.   

 

6.7 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA  

Intervjuer av sex stycken heterosexuella kvinnor har gjorts i denna uppsats. Kvinnorna lever i en 

parrelation med barn. Av konfidentiell anledning är respondenternas namn påhittade samt tagna i 

bokstavsordning. 

 

Den första respondenten, Amanda är 29 år gammal, lever tillsammans med sambon Anders som är 

33 år. Tillsammans har de en son på två och ett halvt år, Alvin samt bor i en lägenhet i Väsby. 

Amanda har heltidstudier på en högskola men har tidigare arbetat som butiksbiträde. Anders arbetar 

som controller på ett större företag och har en kandidatexamen i ekonomi.  

 

Den andra respondenten är Bianca. Bianca är 25 år gammal och är gift med Peter. De har varit 

tillsammans i fem år. Bianca och Peter bor i en lägenhet tillsammans med deras gemensamma barn 

Amir, 3år samt Hend, 1 år. Bianca har en gymnasieutbildning samt studerade på komvux ett år, 

Peter är egenföretagare och arbetar som bilmekaniker. Han har tidigare studerat fordongymnasiet.  

 

Den tredje respondenten är Charlotte. Hon är 28 år gammal och bor tillsammans med sin sambo 

Rasmus i en villa söder om Stockholm. Tillsammans har de två döttrar, Lova som är 3 år och Tova 

som är 5 år. Charlotte har studerat ekonomi i tre år på Stockholms Universitet, vilket även Rasmus 

har gjort. De arbetar båda heltid som ekonomer. Charlotte har tidigare arbetat som butiksbiträde 

samt ekonomiassistent.  

Den fjärde respondenten är Diana. Diana är 30 år gammal och är gift sedan 4 år tillbaka med Saleh, 

32 år. Tillsammans har de en dotter på 3 år som heter Johanna. Både Diana och Saleh är 

heltidsstuderande. Diana planerar en examen som beteendevetare på Stockholms Universitet. Saleh 

går på en yrkeshögskola där han kommer bli utbildad som explotionstekniker. Diana har ingen 

tidigare utbildning men Saleh har en universitetsutbildning från sitt hemland Egypten.  

 

Den femte respondenten är Elin. Hon är 35 år och gift med Niklas, 37år och har varit gifta i ca 1 år. 

Tillsammans bor de i ett radhus i en förort till Stockholm tillsammans med deras gemensamma barn 
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Sofia och Joel, 5 respektive 2 år gamla. Elin har sedan ett tidigare äktenskap en som heter 

Alexander. Han är 9 år gammal. Niklas arbetar heltid på ett It-företag och Elin arbetar 75% som 

undersköterska. Niklas har en femårig universitetsutbildning och Elin har gått en 

undersköterskeutbildning.  

 

Den sista respondenten är Felicia. Felicia är 26 år gammal och bor tillsammans med sin sambo 

Markus, som är 34 år gammal. De är förlovade sedan 2010 och har en son tillsammans. Han heter 

Oskar och är 3 år gammal. Markus har två barn sedan ett tidigare äktenskap, de är 7 respektive 9 år 

gamla. Tillsammans bor de i en 4a i Enskede söder om Stockholm. Markus arbetar heltid som 

säljare på MediaMarkt och Felicia arbetar väldigt oregelbundet som sjuksköterska på ett 

bemanningsföretag. Det kan vara allt från dagtid, kvällar, helger eller nätter. Felicia har en 

sjuksköterskeutbildning i grunden och Markus har läst på universitetet bland annat ekonomi. Han 

har även läst några internutbildningar.  

 

 

7. ANALYS 

Utifrån tematiseringar har studiens material analyserats vidare. För att få en inblick i valet kring 

föräldraledigheten samt att förstå resonemanget kring det. Tematiseringen har skapats utifrån 

frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis kommer en presentation av kvinnornas 

situation kring uppdelningen av föräldraledighet att presenteras. Detta ger oss en bild över hur 

respondenternas situation ser ut samt ligger till grund för den första tematiseringen, valet av 

föräldraledighet. Temat om valet ska ge respondenternas reflektioner kring sin valmöjlighet av 

föräldraledigheten samt skapa en förståelse för valet. Det sista temat beskriver föreställningen kring 

olika faktorer som kan påverka valet av föräldraledighet. De faktorer som har haft störst betydelse 

har valts som underkategorier, dessa är ekonomi, könsroller, omgivning samt individualisering.  

 

Intervjufrågorna hade till syfte att bland annat synliggöra uppdelningen av föräldraledigheten 

mellan man och kvinna i en parrelation. Hur uppdelningen såg ut utgör en viktig grund för fortsatt 

resultat.  Respondenterna besvarade frågan angående vem av parterna som tog ut störst 

föräldraledighet. Ett genomgående mönster av att kvinnorna tog ut störst del av föräldraledigheten 

beskådades. Kvinnorna svarade att deras partner tog ut mindre del av föräldraledigheten än vad de 

gjorde. Endast en respondent uttryckte att hon och hennes partner hade delat exakt lika. 

Respondenternas beskrivning av uppdelningen av föräldraledighet besvarades utan tvekan. De var 
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mycket medvetna om att de tog ut störst del av föräldraledigheten. Denna medvetenhet utesluter att 

valet skulle skett omedvetet slumpmässigt ”Det var jag (väldigt bestämd). Lång paus”. Den 

respondent som avvek från majoritetens mönster nämnde att hon och hennes partner delade lika på 

föräldraledigheten. Även hon besvarade frågan väldigt bestämt med en förnöjdsamhet. Antagandet 

kan göras att respondenten upplever att hon uppfyller samhällets önskan om strävan mot 

jämställdhet” Vi har verkligen delat lika på föräldraledigheten”. Den ojämna uppdelningen av 

föräldraledigheten kan återses i den tidigare forskning som Försäkringskassan givit ut. Detta 

instämmer med den traditionella synen på kvinnan som hemma och mannen som familjeförsörjaren, 

en tydlig uppdelning mellan könen. Respondenterna nämner vikten av att som mamma vara hemma 

med sina barn, vilket direkt kan kopplas till en tanke kring moderskapet som heligt, kvinnans 

plikt
55

.  ”Jag var hemma såklart, för barnen behöver sin mamma. [...]Jag har varit hemma med 

båda barnen för så gör man i vårt hemland (bestämt)”.  

 

7.1 ATT VÄLJA ELLER ATT INTE VÄLJA 
 

Frågan angående valet kring föräldraledighet uppfattades av respondenterna som förvirrande. 

 

 ”[...]samtidigt kändes det mer som att jag hade ett val. Ehh..lång 

tystnad och en osäkerhet i rösten. Fast neej de va mer att jag inte hade 

ett val egentligen, för ja var ju hemma och de va ju bara nästan inget 

snack om det. Jag skulle vara hemma, jag är ju mamma. Det skulle 

absolut vara så första året. Kanske oavsett om vi skulle haft mycket 

pengar båda två eller inte”.  

 

 

Tolkningen av valet har lämnats öppet för respondenternas egen bedömning och kan vara en orsak 

till förvirringen som uppstod. Förvirringen som upplevs av respondenterna kring deras val är en 

naturlig process för en person som börjar rannsaka sig själv och sina möjligheter. Alla människor 

påverkas ständigt av sin omgivning, både medvetet och omedvetet. Att analysera sina möjligheter 

och begränsningar kan uppfattas förvirrande. Frågan kring vad som egentligen är det fria valet och 

vilka möjligheter vi blir berövade på bara genom att leva i ett samhälle av konstruerade normer och 

strukturer. Respondenterna i majoritet uppfattar att de har ett val, även om det valet kan vara 

påverkat av strukturer i samhället, både medvetna och omedvetna. En viktig notering som gjordes 

                                                
55 De Beauvoir, 1999:319 
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var uppfattningen kring skillnaderna mellan könen som upplevs som naturliga vilket speglas i 

respondenternas resonemang kring valet av föräldraledighet. 

 

 ”Jag tycker att jag valde som jag ville. Hmm..alltså jag ville ju 

vara hemma och Anders ville ju jobba. Så de var naturligt eller 

vad man säger”.  

 

Detta är ett uttryck för osynliga strukturer som individen uppfattar som naturliga. Kvinnorna anser 

att det är deras naturliga roll att vara hemma med barnet/ barnen. En tanke som rotats genom 

föreställningar av kvinnan som biologiskt bundet till barnet redan innan födseln. Vidare går även att 

koppla till tanken kring könsroller. Könsroller beskrivs vara ett uttryck av sociala konstruktioner, 

det vill säga konstruktioner skapade av individer samt samhället
56

. Tydliga uppdelningar mellan 

man och kvinna när det gäller arbetsfördelning i hemmet. Tanken kring könsroller kan påverka 

individens uppfattning samt föreställning om valet. I en tydlig uppdelning av könsroller begränsas 

individens fria valmöjligheter till de som instämmer på könsrollen. Respondenterna anser sig haft 

ett val kring föräldraledigheten och upplevs vara tillfreds med det valet ”[...]Jag ville vara hemma 

med Alvin, ta vara på tiden med honom”.   

 

Även om respondenterna uttrycker en valmöjlighet kring föräldraledigheten nämner de att de lever i 

en värld med tydliga könsroller som å ena sidan begränsat valmöjligheterna ” Det var inget val. Det 

är så (uttrycker bestämt)”. Det finns normer kring vad en kvinna förväntas göra samt vara. Det är 

inget hon ifrågasätter, utan ser som något självklart. Återigen kan detta kopplas till strukturer som 

formar det individen tror är deras naturliga roll som kvinna
57

. Fenomenet kan även förklaras utifrån 

idén om socialisationsteorin. Det skulle förklara kvinnans tydliga upplevelse av sin roll som kvinna, 

hon är väl medveten om omvärldens förväntningar. Kvinnan har intagit en roll som skapats kring 

henne redan sen hon var barn, hon har fostrats till att uppfylla normerna kring henne. I en värld av 

tydliga könsroller finns det inte mycket utrymme för ett resonemang kring föräldraledigheten. Utan 

valmöjlighet begränsas upplevelsen av att inneha ett val. Denna upplevelse av begränsad 

valmöjlighet kan ses som ett uttryck av kvinnans passiva ställning, hon blir resultatet av mannens 

val. ”Ehh nej men jag vill ju inte ställa till med bråk, de känns så onödigt. Ibland får man bara bita 

i det sura äpplet, haha”. Det nämns att man väljer att inte resonera med sin partner för att slippa 

konfrontation, istället intas en passiv ställning som i detta fall gynnar maktförhållandet mellan man 

                                                
56 Giddens, 2003:116–117 

57 Bourdieu, 2004:81 
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och kvinna där kvinnan är underordnad mannen.
58

 

 

Det fanns utstickande upplevelser som frångår tolkningen kring valet av föräldraledighet. Återigen 

synliggörs strukturer som ligger till grund för begränsningen av kvinnans möjligheter. Dock är hon 

medveten om det 

 

” Asså, som jag sa så var det ekonomin som gjorde att jag valde att 

vara hemma så att min sambo kunde jobba.  Men det var inte det jag 

ville. Hmm, men jag känner väl att min valmöjlighet begränsades av 

att vi har olika löner. Hmm, annars hade vi delat exakt lika, det vet jag 

(bestämd i rösten).  

 

Här uttrycks en avsaknad av valmöjlighet kring föräldraledigheten. I detta fall hamnar kvinnan i 

kläm mellan de strukturer som gynnar mannen. Den manliga dominansens icke jämlika samhälle 

ges till uttryck genom kvinnans begränsade valmöjligheter, i detta fall på grund av löneskillnaderna 

mellan man och kvinna.  Det går att anta att kvinnan är ett offer för det symboliska våldet där 

samhällets strukturer begränsar hennes fria val
59

. Hos kvinnan som är medveten om orättvisorna 

växer en känsla fram av ilska för denna ojämlikhet. Hon upplever sin begränsning kopplat till 

hennes kön. Hon uttrycker att hennes kärlek till barnen inte skall behöva bevisas genom hennes 

bundenhet till hemmet. Detta kan tolkas som en ursäkt för hennes önskan att välja en roll utanför 

barn och hem. En ursäkt som kopplas till idéen om det heliga moderskapet. Hon känner att hon 

behöver ursäkta sitt beteende eftersom att det frånskrider normen om hennes roll som kvinna
60

. 

  

 

Som tidigare nämnt väckte frågan kring valet av föräldraledighet en osäkerhet hos respondenterna. 

Den komplexa frågan kring val lämnades till egen tolkning vilket kan ha skapat förvirring.  

 

”[...]samtidigt kändes det mer som att jag hade ett val...ehh (lång 

tystnad och en osäkerhet i rösten). Fast nej, det var mer att jag inte 

hade ett val egentligen, för jag var ju hemma och det var inget snack 

om det. Jag skulle vara hemma, jag är ju mamma. Det skulle absolut 

                                                
58 De Beauvior, 1999:170 

59 Bourdieu, 2004:47–48 

60 De Beauvoir, 1999:319 
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vara så första året, kanske oavsett om vi hade haft pengar eller inte”. 

 

Uttrycket om den obefintliga valmöjligheten är inget hon vill kännas vid. Detta går parallellt med 

teorin kring individualiseringen. Hennes önskan om frigörelse är stark och skapar därför en 

kollision mellan frigörelsen av sig själv och önskan om att uppfylla omvärldens förväntningar. 

Ytterligare uttryck för kvinnans önskan att frigöra sig, kan vara att hon väljer att ta ut störst 

föräldraledighet för att inneha patent och makt på det fältet. Det gör henne till makthavare över en 

viktig komponent i samhället. Kvinnan erhåller sin maktposition i hemmet genom erövring av 

föräldraledigheten. Hon har gått in i ett äktenskap för att kunna förverkliga sig själv och är mån om 

att lyckas förverkliga sitt mål i detta fall få makt över föräldraledigheten.
61  

Ytterligare ett perspektiv 

att beskåda är att individualiseringen givit kvinnan så många valmöjligheter att hon hamnat i ett 

ambivalent tillstånd. Hon orkar inte ta hänsyn till alla komponenterna kring valet av 

föräldraledighet. Det reflexiva förhållningssättet till valet gör att kvinnan känner sig icke kapabel att 

uppfylla alla de krav som valet innefattar.
62

 Detta kan återkopplas till kvinnan som i en passiv 

ställning som gynnar maktförhållandet mellan man och kvinna. Slutligen blir tolkningen kring valet 

återigen att det är ett komplext fenomen att beskåda. Det är en tunn linje kring vad som anses ett 

fritt val och vad som anses påverkat från omvärlden. Definitionen av valet är vilka valmöjligheter 

kvinnorna anser att de besitter. Kvinnornas egen tolkning är att majoriteten upplever att de har ett 

val, även om deras val till viss del begränsats av olika faktorer kring dem. Faktorerna skall åter 

belysas. 

 

7.2 KONSTRUKTIONER AV VALET 
 

Vem drar hem pengarna 

Ekonomin upplevs vara en bidragande faktor till den aktuella uppdelningen av föräldraledigheten. 

Detta ses som ett genomgående mönster hos det flesta respondenter. ” [...]problemet för oss är att 

jag tjänar sämre än honom, det gjorde ush jag är inte stolt över detta men att jag tog ut större del”. 

Det uttrycks en ilska mot samhällets ojämlikhet vilket kan kopplas till de socialt konstruerade 

strukturerna i samhället som frambringar orättvisor mellan man och kvinna. Här finns en struktur av 

att mannen tjänar mer än kvinnan trots liknande utbildning och arbetsuppgifter. Detta kan vidare 

kopplas till den manliga dominansen där det konstruerade strukturerna gynnar mannen på bekostnad 
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av kvinnan.
63 

”Det var väl mest den ekonomiska aspekten som spelade roll, det hade gått åt skogen 

rent ekonomiskt sätt”.  Ekonomin har haft en avgörande ställning för respondentens resonemang 

kring föräldraledigheten. Även i detta fall går det att koppla till idén om socialt konstruerade 

strukturer i samhället som fasthåller ojämlikhet. Socialt konstruerade strukturer blir i detta fall 

mannens ekonomiska fördel, exempelvis att män ofta tjänar mer än kvinnor oberoende av position 

samt utbildningsnivå. Den konstruerade strukturen gör att ekonomin som gynnar mannen begränsar 

kvinnans valmöjlighet, då hon är maktlös i förhållande till den föreställda strukturen.  

  

”Niklas får ut dubbelt så hög lön som mig, så de sa sig självt. Om vi 

delat på det hade vi haft sämre förutsättningar rent ekonomiskt. Jaa, 

då hade vi ju inte kunnat bo kvar här i radhuset med en hög 

månadshyra”. 

Ekonomin blir en prioritering framför en jämn uppdelning. Här blir kvinnan satt i en situation där 

valet blir begränsat till ekonomiska förutsättningar. Mönster som beskådats är att kvinnorna med 

lägre utbildning nämner att det har mer begränsad valmöjlighet när det kommer till den ekonomiska 

aspekten. Dock skall hänsyn tas till att en del av det kvinnor inte uttrycker ett missnöje över detta. 

Den kvinna som uttrycker störst missnöje över sin begränsade valmöjlighet som just begränsats av 

en ekonomisk faktor, är den kvinna som innehar en snarlik utbildning och arbetssituation som sin 

partner, men ändå tjänar markant mindre. Den ekonomiska aspekten sätter henne i en position utan 

valmöjlighet som hon själv uttrycker det. Hennes ställning blir passiv och återigen blir strukturen 

oförändrad.
64

 Återigen avspeglas samhällets orättvisor som gynnar mannen, en slags manlig 

dominans samt sätter kvinnan i en passiv ställning.
65

 

 

En annan viktig aspekt nämns angående den påverkande faktorn ekonomi, detta är tanken på 

framtiden. Respondenten nämner en rädsla för försämrad pension om hon skulle tagit ut större del 

av föräldraledigheten. En viktig aspekt som ofta glöms bort då denna aspekt ligger framåt i tiden. I 

det nya pensionssystemet räknas hela den samlade livsinkonsten och den som haft lägre inkomst får 

lägre pension. Här identifieras en cirkel där kvinnan ständigt hamnar i en beroendeställning 

gentemot mannen. Strukturen förutsätter att kvinnan är hemma med barnen, detta genom de 

orättvisa löneskillnaderna mellan man och kvinna som begränsar kvinnans val att arbeta istället för 
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att vara hemma med barnen. Senare i livet straffas hon av samhället genom att hon får mindre 

pension på grund av mindre arbetat tid. Ingen hänsyn tas till det oavlönade arbetet hon utfört i 

hemmet under föräldraledigheten.  

 

” [...]nej men de drabbar ju mig om jag jobbar mindre...alltså att jag 

får en lägre pension. Att vi delat lika...de kommer ju inte påverka mig 

om de skulle bli så att vi flyttade isär”. 

 

Kvinnans val att dela lika på föräldraledigheten är ett sätt att förverkliga sig själv enligt det 

individualistiska perspektivet.
66  

Kvinnan med ytterligare valmöjligheter som individualismen 

medfört kan nu börja förhålla sig till sina valmöjligheter på ett reflexivt sätt. Hennes val av 

föräldraledigheten styrs delvis av tankar som gynnar henne i framtiden, som i detta fall är 

pensionen. I ett samhälle där kvinnan är bunden till mannen skulle ett sådant resonemang vara 

obefintligt. Respondentens resonemang visar att hon upplever en valfrihet som inte är bunden till 

mannen då hon överväger att gå sin egen väg.
67

 

 

En åtgärd som tidigare nämnts är utformningen av jämställdhetsbonusen. Enligt våra respondenter 

har inte detta varit närvarande i deras val kring föräldraledigheten. Det finns de som inte vet vad 

jämställdhetsbonus innebär ”[...]I vårt fall så hade det ändå gott back eller vad man säger, i och 

med att Niklas tjänar såpass mycket mer än mig”. Här synliggörs att det finns en brist i 

informationen kring jämställdhetsbonusen men även strukturer som överskuggar försöket mot en 

mer jämställd tillvaro. Kvinnorna upplevde inte jämställdhetsbonusen som ett främjande av större 

valmöjlighet. Frågan som väcks är om det hade haft någon betydelse för kvinnornas val även om 

bidraget var högre. Förmodligen skulle det skapa en möjlighet för den kvinna som valde att var 

hemma mest enbart av ekonomiska skäl, hennes partner tjänade bättre. Dock skall man inte glömma 

bort att många av kvinnorna valde att ta ut störst del på grund av andra orsaker än just den 

ekonomiska aspekten. För dessa kvinnor har jämställdhetsbonusen mindre betydelse. 

 

Familjeförsörjaren kontra hemmafrun 
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Tanken kring normativa könsroller går att identifiera i respondenternas svar kring 

föräldraledigheten. En av respondenterna berättar att hennes sambo har en viktig roll på sin 

arbetsplats samt att detta bidrar till deras uppdelning. Detta kan direkt kopplas till tanken om 

mannen som familjeförsörjare. Hon nämner även att hennes partner upplever ett missnöje kring att 

utföra sysslor i hemmet som till exempel städning och matlagning. Mönstret fortsätter där tankarna 

kring könsroller är närvarande. Exempelvis männens motstånd till att vara hemma med barnen då 

de inte anser att det är deras uppgift. Ansvaret ligger hos kvinnan, det finns en tydlig uppdelning 

mellan man och kvinna i deras resonemang. Förväntningarna på vad en man respektive kvinna skall 

göra skiljer sig markant åt.   

 

” En kvinna ska vara med sina barn för att ge dom en bra uppväxt. 

Vad skulle hända om min man var hemma med barnen, han gillar inte 

när barnen skriker, då får han huvudvärk”. 

 

Kvinnan uttrycker att hon uppfattar att mannen inte anser att det är hans uppgift att ta hand om 

parets barn enligt tolkning. I detta förhållande är en jämlik uppdelning mellan dem obefintlig. 

Tydliga roller för man och kvinna ligger framförallt till grund för detta. Tanken om moderskapet 

gör sig påmind i hennes resonemang om att en kvinna behöver vara med sina barn. Den kvinnliga 

rollen utgörs av att utföra kvinnliga uppgifter som att ta hand om barnen och hushållet. Hon 

uttrycker inte ett missnöje över den ojämna uppdelningen utan finner det naturligt. Det går att 

direkt koppla till teorin kring ojämlikheten som blir till naturlig. Individen anser att hennes roll som 

kvinna är biologiskt konstruerad.
68

 

 

Ytterligare ett resonemang som synliggör fördomar kring könsroller är kvinnans tanke om att 

mannen inte skulle bemästra hushållsarbetet. Kvinnan anser att ansvaret ligger hos henne, kanske 

för att hon som kvinna har vissa förväntningar på sig.  

 

”[...]Nej men sen är det ju en rädsla för att inte Niklas ska klara av 

allt. Det är ju mycket ansvar. Tänk själv om man skulle komma hem 

efter en hel arbetsdag och disken ligger i drivor, soporna måste tas ut, 

det är inte städat och barnen har inte gått och lagt sig”.  

                                                
68 De Beauvoir, 1999: 319  
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Återigen speglas de tydliga könsrollerna samt förväntningarna på man och kvinna som finns och 

påverkar individens val. För de kvinnor som inte nämnde ekonomin som bidragande faktor till valet 

var tanken kring könsroller den tydligaste komponenten som bidrog till valet. Föreställningen kring 

kvinnan och normerna kring kvinnan utgör hennes främsta identitet.
69

 Då hon är fast i sin tydliga 

roll som kvinna gör det att hon inte anser sig ha några andra alternativ än att befinna sig i just den 

rollen. Det gör att hennes uppfattning kring valet ser annorlunda ut än en individ som inte är lika 

påverkad av könsnormen. Det kan göra att respondenten svarar som tidigare nämnt att de inte 

uppfattar att det har ett val, tanken kring sin roll som kvinna begränsar valet. En roll som är socialt 

konstruerad och bygger på föreställningar om hur en kvinna ska vara.   

 

 

Så som vi alltid gjort 

Vad omgivningen anser kan vara en bidragande faktor kring kvinnans val av föräldraledighet. Det 

uppmärksammas bland respondenterna ett mönster kring hur deras föräldrar, släkt samt vänner 

resonerade kring uppdelning av föräldraledighet samt hur respondenterna har valt. Respondenternas 

föräldrar valde uppmärksammat lika respondenterna själva. ”[...]Min mamma var en riktig 

bullmamma”. Det finns tydliga likheter i uppdelningen av föräldraledigheten hos respondenten och 

sin mor. Skillnaden är att moderns resonemang kring sitt val inte kan uttalas om då det inte 

klargjorts någon information om detta. Enligt socialisationsprocessen skulle moderns beteende 

adapteras av individen genom en process som försiggått under hela dennes uppväxt.
70

 

Respondenterna uttrycker en medvetenhet kring likheten av deras val och föräldrarnas situation.  

 

”Min mamma gjorde samma sak med oss, hon var hemma. Hmm..mina 

systrar som är gifta är också hemma med sina barn. Vi gör så, det är 

så det fungerar”. 

 

Kvinnan har påverkats av sin omgivning i valet av föräldraledighet. Dels genom en 

socialisationsprocess där hon redan som liten har fått lära sig hur könsrollerna fungerar samt vilka 

förväntningar hon har från sin omgivning. Socialisationsprocessen har rotat sig så starkt att kvinnan 
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inte ser alternativ till sitt val av föräldraledigheten. Hon tar det förgivet, det blir till något självklart.  

 

En variation av resultatet påvisar samma mönster men som uttrycks i ett annat resultat. Återigen 

följs ett mönster liknande sina föräldrars.  Jämställdheten som en viktig fråga går i arv och bland de 

familjer som anser att jämställdheten är av stor vikt. Även andra i omgivningen exempelvis vänner 

har haft påverkan kring hennes val av föräldraledighet. Det uttrycks en önskan hos kvinnorna att 

påverka sina barns val, att forma deras uppväxt, samt att vara en del av barnens 

socialisationsprocess. ”[...]Jag vill lära mina barn att ta för sig i världen och jag hoppas att 

löneskillnaden mellan män och kvinnor har ändrats tills dess”. Återigen kan detta kopplas till 

socialisationsprocessen där föräldrarna har en stor påverkan på individens val. Kvinnan lever upp 

sin omgivnings förväntningar samt adapterat detta till sina egna förväntningar.
71

  

Normer om könsroller lever kvar genom tradition där kvinnan är hemma med barnen och detta 

anses inte avvikande eller ifrågasättande. Mönstret av föräldrarnas påverkan förstärks när en av 

respondenterna nämner att dennes syster valt liknande i frågan om föräldraledigheten. 

Respondenten belyser att familjens normer samt förväntningar haft en stor inverkan på hennes val, 

till och med begränsat hennes valmöjligheter. 

 

Det fanns avvikande resultat som bröt mönstret av likhet mellan föräldrar och respondenter. Dessa 

kvinnor gick emot sin familjs önskan om ett jämställt uttag av föräldraledighet vilket erhöll starka 

reaktioner från familjen. ”Joo men, när jag var liten så delade hon och pappa på 

föräldraledigheten, haha det var mycket blåa tröjor istället för rosa”. Familjens påverkan har varit 

svag i detta fall tillskillnad från tidigare respondenter. Hon motiverar inte familjens påverkan i sitt 

val kring föräldraledigheten. Normer och förväntningar kan både komma från familj och vänner 

men även från media. Som tidigare nämnt kretsar det en debatt kring föräldraledighet och 

framförallt ett politiskt mål att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män i uttag av 

föräldraledighet. Varje individ har ett flertal komponenter att ta hänsyn till, inte enbart att leva upp 

till familjen och släktens normer utan även samhällets, framförallt media och politikens riktlinjer. 

Iden om respektabilitet, kvinnans önskan att leva upp till andras förväntningar kan påverka hennes 

val. I identiteten kvinna innebär det att både leva upp till förväntningarna kring det heliga 

moderskapet och samtidigt leva upp till dagens förväntningar på kvinnan som kämpar mot en mer 

jämställd situation. Detta gör att kvinnan ständigt bedöms med ett missnöje, åtminstone från ett 
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håll.
72

 

 

Jag kan själv! 

Ur ett individualistiskt perspektiv går det att argumentera för att valet av föräldraledighet har legat 

tillgrund för ett maktutövande. De respondenter som angivit att de tagit ut stört del av 

föräldraledigheten har fått patent på fältet föräldraledighet. Detta kan ges till uttryck för kvinnans 

frigörelse då hon blir makthavare inom detta område. Ett försök från kvinnans sida att skapa ett fält 

där hon utgör den översta hierarkin, hon bryter sig loss från den härskande genusordningen.
73

 

 

Ett försök till en rättvis uppdelning av föräldraledigheten kan ses som en individuell process där 

kvinnan försöker inneha en maktposition både i hemmet, men framförallt på arbetsplatsen. 

 

 ”[...]Jag känner mig kränkt av samhället att jag inte kan arbeta som 

kvinna utan automatiskt måste vara hemma, bara för att jag är 

kvinna”. 

 

Ytterligare kan kapitalets påverkan tas med som en faktor, där kvinnan ofta innehar mindre 

ekonomiskt kapital än mannen och på sådant sätt per automatik innehar en underlägsen ställning 

gentemot mannen. Kapital kan även vara utbildning. Respondenterna nämner att de innehar en lägre 

utbildningsnivå än deras partner vilket automatiskt gör att de innehar ett mindre kapital. Då många 

av respondenterna har nämnt ekonomi som en av de viktigaste faktorerna kring valet av 

föräldraledighet, skulle den av parterna som innehar bäst ekonomi vara makthavaren
74

. Här skall 

även klasskillnader delges som en alternativ förklaring. En kvinna med låg inkomst och låg 

utbildning har mindre möjlighet att välja sin arbetssituation vilket kan göra att hennes valmöjlighet 

kring föräldraledigheten blir begränsad, inte enbart för att hon är kvinna utan för att hon har mindre 

kapital än kvinnor med högre utbildning och lön, vilket skulle placera den kvinna med en lägre 

utbildningsnivå samt en lägre klass. Förklaringsmodellen ger oss en komplex bild av skillnaden 

mellan könets påverkan och klasstillhörighetens påverkan.
75

  

 

För att återknyta till utbildningsnivå hos kvinnan kan en argumentation föras att med högre 

                                                
72  Skeggs, 2000:65 

73 Bäck-Wiklund, 2003:27–28 

74  Skeggs, 2000:20–22 

75  Giddens, 2003:124 



                                                                                                                                                            34 

utbildning ju fler valmöjligheter och med det fler möjligheter att ta hänsyn till sitt val kring 

föräldraledigheten. Det reflexiva förhållningssättet kan leda till att kvinnan känner ett ständigt 

misslyckande eller missnöje över de komponenter hon varit tvungen att utelämna i sitt val. I detta 

fall har respondenten varit tvungen att utesluta de valmöjligheter som hennes höga utbildningsnivå 

en gång tillfört henne, vilket hon uttrycker ett missnöje över.
76

  

 

Faktorerna som belyste valet var framförallt en ekonomisk faktor men även tankar kring könsroller 

uppfattas ha påverkat valet. Faktorer som omgivningens roll samt samhällsnormer är mindre 

identifierbart men ändå närvarande i resonemanget kring valet. Det finns en tydlig förväntan på 

kvinnan angående moderskapet vilket kan styrkas i tre av fallen där kvinnorna nämner att de har 

varit en bidragande faktor. Uppfattningen kring kvinnans roll i hemmet som naturlig nämns även av 

dessa tre respondenter. 

 

 

8. DISKUSSION  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kvinnor i barnfamiljer upplever fördelningen av 

föräldraledigheten. Vidare att ta del av resonemanget kring föräldraledigheten för att kunna förstå 

vilka faktorer som påverkar valet. Uppdelningen av föräldraledigheten mellan man och kvinna 

följer det mönster som samhället tidigare påvisat, det vill säga en ojämn fördelning. Kvinnan tog ut 

störts föräldraledighet bland våra respondenter.  

 

Upplevelsen av valet kring föräldraledighet resulterade i en förvirring kring innebörden av ett val. 

De flesta kvinnor upplevde att de hade ett val kring föräldraledigheten, när respondenter inte 

upplevde att de hade ett val var det antingen på grund av orättvisa strukturer i samhället eller för att 

de inte upplevde några valmöjligheter. Valmöjligheten kan uppfattas som begränsad på grund av 

samhällets ojämlikhet mellan man och kvinna.
77

 Ekonomiska förutsättningar kan bidra till att 

kvinnan upplever ett tvång att ta ut störst föräldraledighet. Att en klar majoritet av våra respondenter 

ansåg sig inneha en valmöjlighet kring föräldraledigheten gör att man kan anta att Sverige går mot 

ett mer jämställt samhälle. Samhällets försök till att minska skillnaderna mellan man och kvinna 

genom exempelvis jämställdhetsbonus kan anses otillräcklig men samtidigt en början mot ett mer 

jämställt samhälle. Det som talar emot ett jämställt samhälle är det tydliga normer och 
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förväntningar på kvinnan som inte gynnar jämställdheten utan tvärtom. De främsta normer som 

begränsar kvinnans val är tanken kring kvinnan som bunden till hemmet. En ökad föreställning 

kring kvinnan som bunden till hemmet kan på längre sikt missgynna ett jämställt samhälle och går 

direkt emot den politiska debattens mål. Det bör tydliggöras att denna begränsning är socialt 

konstruerad, en föreställning som blivit till ett ”verkligt” hinder för jämställdheten.
78

 

 

Respondenternas resonemang kring uppdelningen av föräldraledighet fokuserades på ett antal 

bidragande faktorer. Den främsta faktorn var den ekonomiska förutsättningen där majoriteten av 

kvinnorna nämnde det som bidragande till valet. Om mannen och kvinnan hade haft samma 

ekonomiska förutsättningar hade valet i många fall varit mer jämlikt. Den näst största faktorn kring 

resonemanget av uppdelningen var tanken kring könsroller, förväntningar de hade på sig som 

kvinnor och mödrar.
79

 Bland dessa respondenter hängde en uråldrig tanke kring mannen som 

familjeförsörjare och kvinnan bunden till hemmet. En tanke som skapar en omöjlig förutsättning för 

en jämn fördelning av föräldraledighet. Dessa kvinnor tillhörde samhällets kategori av lågutbildade, 

vilket gav dem en mindre valmöjlighet till en förändrad situation. En tolkning kan göras att kvinnor 

med lägre utbildning har sämre förutsättningar att välja sitt arbete och se det som stimulerande att 

gå till arbetet. Detta kan göra att de tar chansen att vara mammaledig för att slippa sitt arbete under 

en längre tid, vilket även styrks av en respondent. Om individen istället väljer att studera vidare 

ingår i kategorin högutbildad skulle detta innebära att individen får en stimulans av att arbeta med 

något individen har intresse för.  För vidare studier kan detta utgöra en aktuell analysenhet för att 

förstå den ojämna uppdelningen av föräldraledighet som består.  

 

Ett intressant mönster som beskådandes var att kvinnorna i många fall valde liknande uppdelning av 

föräldraledigheten som deras föräldrar hade valt. Detta skulle kunna innebära ett försvårande av ett 

mer modernt synsätt, det vill säga ett fortsatt spår kring den ojämna fördelningen mellan man och 

kvinna. Vidare kan föräldrarnas inställning till föräldraledighet vara ytterst påverkande för hur 

individen formar dess inställning. Detta skulle innebära ett nedslag mot utvecklingen. 

Förväntningarna från släkt samt familj kontra förväntningarna från samhället skapar en komplex 

situation att förhålla sig till. Å ena sidan familjens förväntningar och å andra sidan samhällets 

jargong om en önskan om jämställdhet. Om kvinnan inte aktivt väljer utifrån en tanke om 

jämställdhet kan hon anses passiv i kampen mot jämställdhet som förs i samhället. Här uppstår en 

                                                
78  Giddens, 2003:43–44 

79  De Beauvoir, 1999:319 



                                                                                                                                                            36 

fråga kring om kvinnan själv bidrar till den ojämna fördelningen.
80

 Det komplexa att förhålla sig till 

är att förstå att en individ kan uppfatta att denne innehar ett val även om detta inte gynnar 

jämställdheten mellan man och kvinna i frågan kring föräldraledighet. Är individens valmöjlighet 

viktigare än ett jämställt samhälle. Om ytterligare åtgärder införs för att öka jämställdheten går det 

inte att bortse från att så länge det finns en valmöjlighet kommer det finnas kvinnor som väljer att 

vara hemma.  
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slumpen. Uppsatsen kommer att närvara som bakgrund i vår studie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR 

INTERVJUGUIDE  

 

(För kvinnan i en heterosexuell barnfamilj) 

Enkäten kommer att behandlas konfidentiellt samt vara anonym. Enkäten skall användas i ett 

forskningssyfte. Inspelning av intervjuerna kommer ske.  

 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite om hur din familjesituation ser ut? T.ex.  antal barn, ålder, civilstånd, 

följdfrågor  

2. Hur ser din och din partners arbetssituation ut utanför hemmet? T.ex. Heltid, deltid, studerande, 

arbetssökande. Vad arbetar du/ni med samt vilken utbildningsnivå har ni? (grundskola, gymnasium 

eller högskola)? 

3. Har du eller din partner tagit ut störst föräldraledighet? 

4. Hur resonerade ni kring uppdelningen och i sådana fall hur? 

5. Vad vet du om jämställdhetsbonus? 

6. Upplevde du att du hade en valmöjlighet kring föräldraledigheten? Och på vilket sätt? 
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7. Upplever du att du är nöjd med uppdelningen av föräldraledigheten? 

8. Om flera barn: har ni resonemanget annorlunda kring uppdelningen av föräldraledigheten mellan 

barnen? 

8. Om ett barn: om ni skulle få fler barn i framtiden, tror du att ni skulle resonera annorlunda då 

kring uppdelningen av föräldraledigheten? 

9. Kan du beskriva vardagen som föräldraledig? 

10. Hur resonerade din omgivning kring föräldraledigheten? ex. Föräldrar, syskon, vänner etc.  

11. Hur tror du resonemanget av föräldraledighet har påverkat dig eller tror du att det kommer att 

påverka dig? I sådana fall, på vilket sätt? 

12. Är det någonting mer du vill tillägga? 

 

 


