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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse kring varför familjer verkar mer 

villiga att förlora pengar till förmån för kvinnans föräldraledighet men inte mannens, i 

familjer där kvinnan tjänar en majoritet av hushållets inkomst. Uppsatsens frågeställningar är:  

Vilka förväntningar, normer och värderingar upplever intervjupersonerna kring 

uppdelningen av föräldrapenningen- och ledigheten? Vilka faktorer lyfter de som viktiga för 

beslutsprocessen, och hur värderas dessa? Vilken roll tilldelas ekonomin, och varför? 

Tidigare forskning visar att föräldraförsäkringen inte ter sig likadant för båda föräldrar, då 

kvinnor förväntas ta mer ansvar för föräldraskapet medan mäns ledighet är mer flexibel. 

Utöver denna forskning används i analysen även teorier från Emile Durkheim och Viviana A. 

Zelizer, där familjen ses som en institution av ekonomiska transaktioner där pengar får olika 

värde beroende på vem de tillhör. Ett smalare perspektiv appliceras även hämtat från Max 

Weber och Yvonne Hirdman, där genusbetingade idealtypiska värderingar och handlingar 

används. Uppsatsens empiri bygger på semi-strukturerade intervjuer med 6 kvinnor, som 

tjänar mer än sin partner och tar ut mest föräldrapenning- och ledighet. 

Analysen visar, i linje med teorierna, på ett maktspel mellan institution och individ, med ett 

starkt förgivettagande kring fördelningen. Detta framkom i beskrivningar av upprepade 

korrigeringar från omgivningen vid avvikande från normen. Likt tidigare forskning upplevdes 

kvinnornas föräldraskap som mer villkorat och reglerat. Spädbarnsföräldrar är hjältar – men 

bara om de är män. Särhållningen mellan könen skedde även av några intervjupersoner, som 

framhöll mer traditionella och affektuella motiv till sina längre ledigheter. Faktorer som 

amning och arbetet ansågs viktiga men inte avgörande, och trots kvinnornas högre löner sågs 

ekonomin enbart som en praktisk pusselbit. Föräldraförsäkringen användes snarare på ett 

strategiskt sätt för att få den fördelning som föredrogs. Valet av ledighetsuttag berodde främst 

på föräldraideologi, inte ekonomi. Därför borde vidare forskning fokusera på betydelsen av 

normer och värderingar av föräldraskap. Då två intervjupersoner hade skild ekonomi från sin 

partner, vore även forskning kring hur detta påverkar beslutsprocessen intressant. 

Nyckelord 

Föräldrapenning. Föräldraledighet. Genus. Föräldraförsäkringen.  
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1. Inledning 

Det finns en utbredd bild av människan som nyttomaximerare, med grund i den 

nationalekonomiska föreställningen om en ekonomisk människa: homo economicus.  

En bild som ofta ligger till grund för de incitamentsstrukturer som politiska beslut vill skapa 

för att få medborgarna att agera på ett visst sätt. Så har även synen på föräldraförsäkringen 

varit. Vid utformandet av de incitament som ämnade stimulera ett jämställt föräldrapenning- 

och ledighetsuttag har regeringen utgått ifrån att det är föräldrars inkomster – mer specifikt 

männens i genomsnitt högre löner - som är den bakomliggande faktorn. Det har dock visat sig 

att även i familjer där kvinnan tjänar mest fortsätter hon att ta ut mest ledighet. Detta 

ifrågasätter bilden av denna påstådda nyttomaximerare. Det verkar snarare som att människan 

är en homo sociologicus, och dess handlingar styrs av normer och värderingar (Udehn, 2007: 

48, 50f). Denna uppsats vill bidra till förståelsen av varför familjer verkar mer beredda att 

förlora en större andel pengar till förmån för kvinnans föräldraledighet men inte för mannens. 

 

I år firar den allmänna föräldraförsäkringen 40 år, en försäkring som var avsedd att öka 

jämställdheten mellan könen genom att ge både män och kvinnor möjligheten att vara hemma 

med sina barn. Försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2014) visar att vi gått från att 

män 1974 tog ut 0,5% av föräldrapenningen till dagens 25%, vilket knappt är halvvägs till det 

mål som initialt sattes på ett helt jämställt uttag (Försäkringskassan, 2014: 2, 4f). Sedan 

införandet 1974 har flitiga diskussioner förts kring hur vi ska få ett mer jämställt uttag och 

bl.a. har det framförts krav på reserverade månader för vardera föräldern. Försäkringen 

behölls dock flexibel fram till 1995 då 30 dagar reserverades till vardera föräldern, vilket 

sedan ökades med ytterligare en månad under 2002 (Försäkringskassan, 2013a: 9).   

Under 2006 och 2008 infördes även ekonomiska incitament, genom att först höja 

inkomsttaket och sedan införa en skattefri jämställdhetsbonus, som betalas ut till båda 

föräldrar från första dagen den förälder som tagit ut minst ledighet överskrider sina 60 

reserverade dagar (Försäkringskassan 2011: 44ff). Ökningen av männens uttag av 

föräldrapenning avstannade dock något under 2009, och i dagsläget tar kvinnor ut en klar 

majoritet, 75.2%, och utöver det i genomsnitt 5,8månader obetald föräldraledighet – jämfört 

med männens 1,6månader. (Försäkringskassan, 2014: 9). 
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I Försäkringskassans socialförsäkringsrapport ”De jämställda föräldrarna” från 2013 studeras 

vilka par som har ett jämställt föräldrapenningsuttag samt vad som ökar sannolikheten för 

detta, utifrån faktorer som bl.a. ålder, utbildning och inkomst. Detta genom att bl.a. jämföra 

män och kvinnors individuella ekonomiska egenskaper med deras par-egenskaper. Rapporten 

visar något väldigt intressant: om mannen tjänar 60-79% av hushållets inkomst minskar 

sannolikheten för ett jämställt uttag, men om kvinnan tjänar mest fortsätter sannolikheten vara 

lika stor som vid jämna inkomster. Dessutom i 72% av paren där mamman tjänar mest delar 

de inte jämställt (Försäkringskassan, 2013a: 28f).  Uppdelningen blir alltså olika beroende på 

om det är kvinnan eller mannen som tjänar mest.  

 

De politiska ekonomiska incitamenten för att stimulera ett jämställt uttag har inte haft önskad 

effekt. Föräldrar agerar inte alltid utefter den ekonomiska rationalitet som antagits, dvs. deras 

handlingar stämmer inte överens med vad som är ekonomiskt lönsamt. Föräldrar verkar mer 

villiga att förlora större delar av hushållets inkomst för kvinnans men inte mannens ledighet.  

I familjer där kvinnan tjänar en majoritet av hushållets inkomst tar hon ändå ut en majoritet av 

föräldrapenningen- och ledigheten, men inte mannen när han tjänar mest – varför är det så? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om varför familjer verkar mer villiga att 

förlora pengar till förmån för kvinnans föräldraledighet men inte mannens, i familjer där 

kvinnan tjänar en majoritet av hushållets inkomst. Detta genom att fokusera på vilka motiv 

och allmänna resonemang - kopplade till förväntningar, normer och värderingar - som väglett 

uppdelningen av föräldrapenning- och ledigheten. I detta syfte undersöker uppsatsen hur ett 

antal kvinnor, som tjänar en majoritet av hushållets inkomst och tar ut en majoritet av 

föräldrapenningen- och ledigheten, resonerar. Dessa kvinnor är intressanta att undersöka då de 

intar den traditionellt manliga platsen som familjens huvudsakliga försörjare, samtidigt som 

de bryter mot huvudförsörjarens mönster kring uttag av föräldrapenning- och ledighet genom 

att ändå ta ut mest. Uppsatsens syfte ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar:  

 Vilka förväntningar och normer upplever intervjupersonerna kring uppdelningen av 

föräldrapenningen- och ledigheten?  

 Vilka faktorer lyfter intervjupersonerna fram som viktiga för beslutsprocessen, och 

hur värderas dessa?  

 Vilken roll tilldelas ekonomin för intervjupersonerna, och varför? 
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1.1.1 Avgränsningar 

Det empiriska materialet består av semi-strukturerade intervjuer med 6 kvinnor som tjänar en 

majoritet av hushållets inkomst och tar eller har tagit ut majoriteten av föräldrapenningen- och 

ledigheten. Urvalet är begränsat till kvinnor bosatta i Stockholms län, mellan 25-45år, som är 

föräldralediga eller nyligen återgått till arbetet. Faktorer som t.ex. ålder, bostadsort, utbildning 

och etnicitet, som visat sig påverka fördelningen, har i denna uppsats inte getts någon vikt vid 

problemformuleringen och analys (Försäkringskassan 2013b & 2014).  Detta kan ses som en 

svaghet – liksom det faktum att resultatet p.g.a. studiens begränsade storlek inte kan 

generaliseras – men det är likväl intressant att försöka förstå hur just dessa kvinnor resonerar. 

Fokus kommer därför inte heller ligga på att särskilja mellan antal uttagna 

föräldrapenningsdagar och längd på föräldraledighet, trots att studier visar på skillnader 

mellan olika familjer samt mellan män och kvinnor (Duvander & Viklund 2014). I 

metoddelen kommer jag diskutera detta närmare. 

1.1.2 Begreppsförtydligande 

Med föräldrapenning avses betalda dagar som en förälder är hemma med sitt barn, vilket idag 

uppgår till 480 dagar. Föräldraledighet omfattar rätten till ledigt från arbetet fram till barnet 

är 18 månader, oavsett om föräldrapenning utgår eller inte (Duvander & Viklund, 2014:26).  

Med genus avses inlärda, socialt och kulturellt konstruerade könsroller kopplade till ”manligt” 

och ”kvinnligt” beteende. Genus särskils alltså från det kroppsligt och biologiskt betingade 

begreppet kön (Fagerström & Nilson, 2008: 7).  

1.1.3 Disposition 

Härnäst presenteras tidigare forskning som berör föräldrars tankar och värderingar av 

föräldraledigheten. Med detta ämnar jag belysa ytterligare möjliga faktorer som kan ha 

påverkat mina intervjupersoner. Därefter kommer ett teoretiskt kapitel, där jag redogör för det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för studiens intervjuer samt resultat, analys och 

diskussion. I metoddelen går jag igenom bl.a. vilken metodansats som valts, urvalet, samt 

diskuterar eventuella brister och den egna forskarrollen. Resultat och analys integreras till en 

del, där resultaten presenteras med utvalda citat som knyts till både teorierna och de tidigare 

studierna som inkluderats. Uppsatsen avslutas med en diskussion av de viktigaste resultaten, 

samt förslag till vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 

Utifrån uppsatsens syfte kommer fokus i detta kapitel ligga på studier som behandlar sociala 

förväntningar, normer och värderingar kopplade till uppdelning av föräldrapenningen- och 

ledigheten. Jag kommer även dra paralleller till studier kring bl.a. hushållsarbete, där liknande 

värderingar och ekonomiska mönster i uppdelningen återfinns. Då den grupp jag ämnar 

undersöka, kvinnor som tjänar en majoritet av hushållets inkomst, inte undersökts tidigare 

kommer detta kapitel användas som komplement till teorierna vid den kommande analysen. 

2.1 En nordisk utblick 

Sociologen Ann-Zofie Duvander, som forskar om föräldraförsäkringen, framhåller att även 

om likheter finns mellan de nordiska ländernas socialförsäkringssystem så finns även 

grundläggande skillnader i hur och vad som prioriterats i de olika systemen. Trenden mot ett 

jämställt uttag syns på Island, med sitt tredelade uttagssystem, och i Norge, där 10 veckor 

reserverats för pappan. Mindre synligt är det i Finland, där en del reserverats för pappan först 

2013, och i Danmark, där fokus ligger mer på jämställdhetsbonus. De kortare ledigheterna 

samt mindre flexibla och omfattande föräldraförsäkringarna i de övriga nordiska länderna gör 

Sverige unik (Duvander, 2014: 418ff). Som Christine Roman framhåller är den svenska 

föräldraförsäkringens genomslag på normer och värderingar väl synlig vid internationella 

jämförelser. Svenska par lägger betydligt större vikt vid pappans kontakt med barnet och 

betydelsen av ett jämställt uttag (Roman, 2014: 84). Den svenska föräldraförsäkringen är unik 

i världen och de flesta länder saknar ett jämförbart system – även de övriga nordiska länderna. 

Med detta i åtanke kommer tidigare forskning i denna uppsats att begränsas till Sverige. 

2.2 En genusneutral föräldraförsäkring? 

Som Yvonne Hirdman, professor i historia och som bedriver genusforskning, beskriver föddes 

den svenska föräldraförsäkringen ur en könsneutral och jämställd kontext. Huvudsyftet var att 

öka statusen på jämställdhet mellan könen genom att både få ut kvinnor på arbetsmarknaden 

och ge män ekonomisk kompensation för att vara hemma (Hirdman, 1994: 35f). 

Moderskapspenningen ersattes av en könsneutral ersättning samtidigt som förskolan byggdes 



 

 5 

ut för att underlätta kombinationen familj och arbetsliv (Försäkringskassan, 2011: 10f ). 

Hirdman menar att föräldraförsäkringen, likt andra socialförsäkringar, var formad efter en 

manlig norm vilket resulterade i att bl.a. föräldraledigheten sågs som ett ”kvinnoproblem” 

(Hirdman, 1994: 7, 35f). Ett flertal åtgärder har vidtagits för att ytterligare stimulera ett 

jämställt uttag, till stor del inriktade på att få män att ta mer ansvar för att underlätta för 

kvinnorna. Föräldraförsäkringen individualiserades och ekonomiska incitament infördes. 

Även olika informationskampanjer genomfördes, på bl.a. träffar på mödravårdscentralen och i 

tv-reklam. Dock med fokus på ett aktivt faderskap som en möjlighet och rättighet, snarare än 

en nödvändighet och plikt (Försäkringskassan, 2011: 11; Almqvist et. al, 2010: 8).  

Som Christine Roman beskriver framhölls, förutom jämställdhet, även barnets perspektiv och 

dess rätt till båda föräldrarna när försäkringen utformades (Roman, 2014: 63).  

Att båda föräldrar deltar aktivt i uppfostran och omvårdnad för ”barnets bästa” prioriteras 

även av bl.a. barnmorskor, medan intervjustudier med föräldrar visar att just männens kontakt 

med barnet används som argument främst i föräldrapar som redan planerat att dela lika 

(Almqvist et. al, 2010: 6; Alsarve och Boye, 2011: 21).  

2.3 Män blir ”pappor”, kvinnor blir ”föräldrar” 

Utifrån sina tidigare studier av föräldrapar drar Lisbeth Bekkengen slutsatsen att den till synes 

könsneutrala och flexibla föräldraförsäkringen inte ter sig likadant för män och kvinnor, vilket 

är orsaken till att den ojämna fördelningen av föräldraledigheten består. Kvinnor förutsätts 

vara lediga när män inte vill, kan eller vågar och de förväntas vara lediga trots faktorer som 

har betydelse för att männen inte tar ut ledighet – t.ex. vid konsekvenser för arbete och 

förlorade karriärsmöjligheter. Detta kopplar Bekkengen till de kvinnliga respondenternas 

upplevelser av att de blir ”föräldrar”, dvs. ansvariga för att vårda barnet och de kringliggande 

hushållsbundna sysslorna, medan männen bara blir ”pappor”, dvs. föräldralediga när det 

passar arbetsgivaren eller som en extra semestertid där de kan utveckla sig själva (Bekkengen, 

1999: 43ff). Detta styrks av den kvalitativa studien ”Papporna och motiven”, som undersöker 

bl.a. vilka attityder, handlings- och beslutsmönster samt normsystem i den sociala 

omgivningen som påverkar fördelningen av ledigheten. Männen i studien upplevde en 

förväntan att ta ett aktivt ansvar för barnen, men att det var kvinnorna som förväntades få 

detta att ske. Männen verkade även föredra förvärvsarbete och ledigheten sammanföll ofta 

med jul och skollov, som en förlängd semester (Almqvist et. al, 2010: 21, 28, 39).  
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Betydelsen av arbetet, närmare bestämt attityder från arbetsgivare och kollegor, för valet av 

föräldraledighetsuttag framhävs ofta (Roman 2014; Almqvist et. al 2010; Alsarve & Boye 

2011). En positiv inställning på jobbet anses nödvändig och korrelerar för männen med längre 

ledighetsuttag, men har inte samma betydelse för kvinnorna där den inte anses lika avgörande. 

Detta kan förklaras av att kvinnan möts av mer positiva reaktioner, då föräldraledigheten ter 

sig mer naturlig (Almqvist et. al, 2010: 9, 16). Intressant är dock, som Bekkengen påpekar, att 

tyngden i dessa studier ofta ligger på upplevda och inte konkreta händelser. Eftersom 

kvinnors föräldraledighet ofta är mindre förhandlingsbar borde det snarare vara tvärtom 

(Bekkengen, 1999: 36). Jag kommer i analysen undersöka vilken vikt intervjupersonerna 

lägger vid attityder på arbetsplatsen. 

2.4 Förhandlingar och förgivettaganden 

Roman studerar hur och på vilka grunder beslutet kring föräldraledigheten fattas, utifrån 

teorin om bl.a. explicita förhandlingar – att beslut föregås av öppna och aktiva förhandlingar 

och diskussioner mellan föräldrarna. Förhandlingar bygger på, eller ligger till grund för, andra 

förhandlingar vilket även kan förklara kopplingen till liknande beteende vid bl.a. 

hushållsarbetet (Roman, 2014: 65f). Resultatet stödjer tesen om explicita förhandlingar, med 

starka önskningar kring barnets bästa utifrån ideal om en ny typ av vårdande fadersroll, 

medan kvinnans kontakt med barnet var mer förgivettagen. Biologiska faktorer, främst 

amningen, framstod som avgörande för hur ledighetens förläggs (Roman, 2014: 82f). Enligt 

mig bidrar förhandlingarnas roll med en intressant kontrast till genusrollerna, som verkar ske 

mer automatiskt och utan öppen dialog. Eftersom ingen större inkomstglipa fanns mellan 

föräldrarna i Romans studie kunde hon inte dra några slutsatser kring ekonomins inflytande. 

 

Männen i studien ”Papporna och motiven” från 2010 angav att längden på föräldraledigheten 

avgjordes bl.a. av kvinnans vilja och om hon ”släppt in” honom. Detta tolkades av rapportens 

författare som att uppdelningen var kvinnans beslut och att den ojämna fördelningen berodde 

t.ex. på kvinnans ovilja att släppa dominansen i familjesfären (Almqvist et. al, 2010: 7, 15ff, 

34ff, 38f). Trots att studien fokuserar på pappornas upplevelser och att den ekonomiska 

faktorn uteslöts, då de intervjuat par med jämna löner, lyfter det en intressant faktor till min 

analys. Även i Alsarve och Boyes studie, som undersöker hur blivande föräldrar resonerar 

kring uppdelningen av föräldraledigheten, framstod kvinnans ledighet som mer självklar: hon 

måste ”släppa in” mannen, medan mannens ledighet var mer flexibel; den kunde lättare 
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minskas eller skjutas på. Detta tolkades utifrån teorin om doing gender som ett resultat av 

könsroller skapade utifrån sociala föreställningar kring manligt och kvinnligt (Alsarve och 

Boye, 2011: 4, 19, 43). Även här var kvinnans längre ledighet kopplad till normer och 

värderingar kring föräldrarnas biologi – närmare bestämt amningen. Trots detta fanns en stor 

oklarhet kring hur länge den faktiskt skulle pågå (a.a. s. 18, 21, 45).  

 

Detta berör även Bekkengen, som utifrån sina studier anser att kvinnors biologi inte räcker 

som förklaring, då föräldraförsäkringen möjliggör en jämn uppdelning utöver en normal 

amningsperiod (Bekkengen, 1999: 42). Bekkengen ifrågasätter även denna påstådda ovillighet 

att dela med sig och menar att med föräldraförsäkringens utformning, där all tid kan fördelas 

fritt utom 2 månader öronmärkta för varje förälder, ger snarare mannen bort sina dagar till 

kvinnan (Bekkengen, 1999: 37). Eftersom amningen framkommer mer sällan i studier ifrån 

mäns perspektiv, men väger tungt hos kvinnor, kommer detta undersökas vidare i min studie. 

2.5 Kopplingen till hushållsarbetet 

Föräldranormen där män blir ”pappor” och kvinnor ”föräldrar” samverkar även med 

uppdelningen av hushållsarbetet och vård av sjukt barn (Försäkringskassan, 2010: 21).  

I Försäkringskassans socialförsäkringsrapport ”Ojämställd arbetsbörda” från 2013 noterades 

att när såväl kvinnor som män ökade sin del av föräldraledigheten så ökade även andelen 

hushållsarbete och omsorg av barn (Försäkringskassan, 2013b: 5).  

I en tidigare studie från Försäkringskassan underströk män med en längre föräldraledighet att 

den ökade längden berodde delvis på en önskan från kvinnan till mer förståelse för 

hemarbetet, framför allt vid matsituationerna (Försäkringskassan, 2010: 18).  

I ”Happy Hour? Studies on well-being and time spent on paid and unpaid work” undersöks 

svenska par om hur uppdelningen i hushållsarbetet påverkas när par får barn och huruvida det 

kan relateras till förändring i antalet förvärvsarbetande timmar, de ekonomiska resurserna 

eller längden på pappans föräldraledighet. Studien visar bl.a. att kvinnor i större utsträckning 

än män justerar sitt förvärvsarbetande och antalet timmar i hushållsarbete efter familjen 

(Boye, 2008: 13f). Bland annat längden på föräldraledigheten anges som anledning, då de nya 

vanorna inte hinner etableras i samma utsträckning under pappornas kortare tid hemma. 

Intressant är dock att dessa skillnader även i andra studier visat sig kvarstå, och kvinnor utför 

en majoritet av hushållsarbetet oavsett om det ekonomiska oberoendet minskar eller inte 

(Försäkringskassan, 2013b: 13). Detta motsäger en ekonomiskt motiverad uppdelning. 
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Roman lyfter i sin undersökning en amerikansk studie, som förklarade kvinnans hemarbete 

utifrån ett symboliskt värde som innebär att kvinnor får en positiv bekräftelse på sin 

könsidentitet när de vårdar barn och utför hushållssysslor (Roman, 2014: 68). Studien är dock 

från 1985, men intressant för att det ytterligare belyser hur kvinnligt och manligt skapas. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning hur politiska åtgärder lagt grunden för det 

föräldrapenning- och ledighetsuttag som vi har idag. Forskningen visar även hur allmänna 

uppfattningar kring ekonomins betydelse krockar med föräldrars argument, som istället rör 

allt från biologiska roller till attityder kopplade till arbete. Enligt Bekkengen förekommer 

rivaliserande normstrukturer och ideologier när det gäller föräldraskap, och hon kopplar dessa 

till glappet mellan diskursivt och praktiskt medvetande. Föräldraförsäkringen och den 

allmänna diskussionen uppmuntrar till jämställdhet, medan vanemässiga rutiner och 

kroppsligt habitus styr vårt faktiska agerande (Bekkengen, 1999: 14). Som Duvander och 

Viklund påpekar förändras både normerna kring uppdelningen och föräldraförsäkringens 

utformning, varför tidigare studier bör användas med viss försiktighet (Duvander & Viklund, 

2014: 47). Med det i åtanke går jag vidare till de teorier som denna uppsats använder sig av, 

och som denna genomgång av tidigare forskning avser att komplettera. 

3. Teoretisk referensram 

Det teoretiska ramverk jag kommer utgå från i analysen är uppdelat i två teman. Först 

kommer jag utgå ifrån ett bredare perspektiv, med fokus på socialt skapade värderingar och 

normer kring familjen och föräldraskapet sedda som en institution bestående av ekonomiska 

transaktioner, där inkomster värderas olika beroende på genus. Detta med utgångspunkt i 

teorier från Emile Durkheim, med tyngdpunkt på den ekonomiska sociologen Viviana A 

Zelizer. Jag kommer sedan djupare belysa de mer individuella värderingarna kring 

föräldrapennings- och ledighetsuttaget utifrån genusbetingade idealtyper. Utgångspunkten är  

Max Webers teorier om olika handlingstyper, med komplettering av genusforskaren Yvonne 

Hirdman. Dessa två teoretiska teman bidrar till att fånga både hur intervjupersonerna upplever 

att förväntningar och normer påverkar deras val samt vilka individuella faktorer de lyfter och 

hur dessa, samt ekonomin, värderas i beslutsprocessen. 



 

 9 

3.1 Familjen som institution 

Sociologen Emile Durkheim, med en övergripande och holistisk syn, menade att sociala 

fenomen bäst förklaras utifrån vad han benämnde som sociala fakta. I Sociologins 

metodregler beskriver Durkheim sociala fakta som olika sätt att agera, tänka och känna som 

existerar utanför och oberoende av individen, något vi föds in i. Därför, menar Durkheim, 

utövar detta en påtvingande makt över vårt beteende vilket vi inte märker så länge vi hänger 

oss åt det och lever i övertygelse av att det är vi själva som ligger bakom våra val.  

Dess existens och kraft blir dock väldigt tydlig om vi bryter emot den och försöker kämpa 

emot (Durkheim, 1991: 22f). Att vi godtar dessa regler och denna makt är, enligt Durkheim, 

ett resultat av att vi övertar sociala fakta från tidigare generationer, vilket gör det mycket 

oklart för oss vad som egentligen förmått oss att handla på ett visst sätt (a.a. s. 10).  

 

Durkheims begrepp sociala fakta har många likheter med hans syn på institutioner, detta då 

även utvecklingen av en institution ligger i den idé och de kulturella företeelser, alltså lagar, 

sedvänjor och normer, som finns över vad kollektivet bör eller inte bör göra (Boglind,  

2007: 30). Även om en enskild individ kan spela en viss roll i skapandet av ett handlings- och 

tankemönster så måste flera individer samordna samma tanke eller beteende för att en 

institution ska uppstå. Detta innebär även att för att fullt förstå hur en institution fungerar 

måste vi lämna det individuella perspektivet och se till en grupps kollektiva syn (Durkheim, 

1991: 17). Sociala fenomen var, enligt Durkheim, resultatet av institutioner och dess 

strukturer, som t.ex. familjen. Han ifrågasatte den nationalekonomiska synen på människan 

som resultatorienterad nyttomaximerare och hade en dualistisk syn på människors agerande. 

Individen var både en biologisk varelse, styrd av egoistiska drifter, och en social varelse, styrd 

av moraliska föreställningar (Udehn, 2007: 51). Individers intresse driver deras agerande, men 

det sociala elementet avgör vilken riktning handlingarna tar. Därför behöver människor regler 

och normer för att orientera sig, vid bl.a. ekonomiska val (Swedberg, 2003: 3, 19). 

 

Durkheim ger ett bra ramverk för att förstå kraften bakom värderingar kopplade till familjen. 

Kritik kan dock lyftas då även relationen mellan föräldrarna är avgörande. Som Swedberg 

påpekar har påståendet att kvinnor och mäns intressen skulle underordnas ett generellt 

familjeintresse kritiserats länge, och resultatet av hur vi lär oss hantera och värdera pengar 

olika baserat på könstillhörighet syns tydligt, bl.a. i forskningen jag nämnde tidigare 

(Swedberg, 2003: 261). Detta hål ämnar jag fylla i kommande avsnitt. 
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3.2 Familjen som ekonomi, pengars sociala värde 

Den ekonomiska sociologen Viviana A Zelizer har i sin forskning fokuserat på hur personliga 

kontakter, t.ex. inom en familj, förhåller sig till och påverkas av produktion, distribution, 

konsumtion och ekonomiska värderingar. Enligt Zelizer ses det ekonomiska (pengar) och det 

emotionella (relationer och familjer) oftast som två skilda saker, men hon menar att de i allra 

högsta grad går in i varandra (Zelizer, 2007: 215). Inom en familj pågår en oavbruten ström 

av ekonomiska transaktioner, samtidigt som medlemmarna tillhandahåller omsorg till 

varandra. Dessa uppstår i en kontext av konstanta förhandlingar, ibland via överenskommelse 

och ibland under full konflikt. (a.a. s. 163, 165). I The purchase of intimacy analyseras hur 

processen går till när människor hanterar och upprätthåller intima relationer samtidigt som de 

utför ekonomiska transaktioner, bl.a. vid fördelningen av hushållsarbetet och vid omvårdnad 

av barn (Zelizer, 2007: 2f). Zelizer analyserar även hur familjemedlemmar förhandlar vid 

fördelningen av individuella inkomster som förvärvs utanför familjen, och påpekar att 

familjer upprättar komplexa ekonomiska system bestående av bl.a. lön, veckopeng och 

hushållsbudget, kopplat till belöningar och straff (a.a. s. 214, 216).  

 

Det är ett enkelt antagande att ”en dollar är en dollar” oavsett sammanhang. Men som Zelizer 

beskriver i The social meaning of money finns stor variation i hur vi identifierar, värderar och 

använder pengar inom ramen för sociala relationer, t.ex. inom en familj. Hon menar att 

samtidigt som pengar existerar som ett rationellt verktyg inom ekonomin existerar den utanför 

marknaden, där dess värde och kvalitet ständigt influeras och begränsas av kulturella och 

sociala strukturer. Pengar öronmärks för olika tillfällen, och kan vid en felaktig användning 

orsaka starkt motstånd - vilket går att likna vid det motstånd Durkheim nämner vid avvikelse 

från de sociala normerna (Zelizer, 1994: 18f). Precis som vi differentierar mellan ”ärliga” 

pengar från t.ex. en lotterivinst och ”smutsiga” pengar som t.ex. är stulna, menar Zelizer att 

kvinnans pengar särskiljs från mannens inom familjen. Något som starkt ifrågasätter pengars 

förgivettagna instrumentella rationalitet över personliga relationer (Zelizer, 1994: 3, 11).  

Historiskt sett har kvinnors löner setts som en annan form av inkomst än mäns, som ett 

tillskott eller supplement. Och de kvinnolöner som förr betalades ut baserades på en 

traditionell uppfattning av vad en kvinna behöver snarare än på hennes effektivitet och 

produktivitet. När kvinnor började förvärvsarbeta på marknaden var det främst inom yrken 

kopplade till hushållning, vilket trivialiserade hennes inkomst som inte ansågs lika nödvändig 

och av samma klass som mannens. Kvinnors lön, oavsett kvantitet, gick därför till att beskosta 
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t.ex. mat och kläder till det egna hushållets medlemmar eller till lyxkonsumtion som t.ex. 

semestrar (a.a. s. 27, 61f, 65). Enligt en amerikansk surveyundersökning som Zelizer hänvisar 

till kvarstod detta mönster även vid början av 2000-talet då kvinnors löner, även när de var 

högre än männens, gjorde lite skillnad för maktförhållandet inom familjen. Så länge par utgår 

ifrån att mannens inkomst är den primära spelar det inte någon roll hur mycket kvinnan tjänar, 

hennes lön kommer fortsätta anses mindre viktig och lättare att avvara. (a.a. s. 68f).  

Genom att analysera hur föräldrarnas individuella inkomster värderas inom familjen kan vi 

förhoppningsvis bättre förstå varför kvinnor som tjänar en majoritet av hushållets inkomst 

ändå tar ut en mest föräldrapenning- och ledighet. Zelizers teori blir därför en bra 

komplettering till Durkheim. Jag kommer nu gå in på de teorier som jag kommer använda i 

analysen av de individuella faktorerna. 

3.3 Idealtypiskt handlande 

Sociologen Max Weber har, genom sin metodologiskt individualistiska inriktning, stort fokus 

på att förstå den mening som enskilda individer tillskriver sina sociala handlingar (Udehn, 

2007: 67). I Ekonomi och samhälle beskriver Weber mening som antingen den subjektiva 

innebörd en individ lägger i ett specifikt handlande eller en konstruerad innebörd hos en 

hypotetiskt handlande individ, en s.k. “idealtyp” (Weber, 1983: 3f). Handling definieras som 

ett agerande, eller underlåtenhet att agera, vilket är social när den riktas mot andra individers 

tidigare, nuvarande eller förväntade beteende (a.a. s. 16).  Enligt Weber kan socialt handlande 

ske utifrån fyra renodlade ideala handlingstyper. Vid målrationellt handlande utgår individen 

ifrån målet hen vill uppnå, överväger olika alternativ och väljer det mest effektiva agerandet 

därefter. En värderationell handling styrs istället av en tro på t.ex. det etiska eller religiösa 

värdet hos ett visst beteende, och målet är agerandet i sig snarare än resultatet. I affektuellt 

handlande är det, istället för det välplanerade värderationella, individens känslotillstånd just 

då som avgör hur hen agerar. Det traditionella handlandet där individen agerar utifrån vanor, 

seder och hur en ”alltid” gjort, även här baserat på känslor och med en viss omedvetenhet om 

annat (a.a. s. 18f). Weber poängterar att det inte existerar en renodlad idealtypisk individ, utan 

det ryms lite av varje. Dessa idealtyper är konstruerade för att uppnå en mer överskådlig bild 

av handlande. Han såg hushållet som en sluten social relation där medlemmarnas interaktion 

cirkulerar kring den sexuella relationen mellan man och kvinna samt relationen mellan 

föräldrar och barn (Swedberg, 2003: 265). 
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Eftersom Webers teorier härstammar från tidigt 1900-tal var det knappast tal om 

föräldrapenning- eller ledighet. Dock anser jag att teorin bidrar till en bra ram över olika 

sorters mening individer lägger i sitt agerande, vilket i analysen kan använda för att bättre 

förstå faktorerna bakom intervjupersonernas val. Idealtyperna kommer här att kompletteras 

med ett genusperspektiv. 

3.4 Genussystem och könsroller 

Genusforskaren och historikern Yvonne Hirdman lyfter i Genus – Om det stabilas 

föränderliga former hur föreställningar kring genus skapas genom den manligt dominerade 

norm som genom historien använts för att resonera kring könsskillnader (Hirdman, 2001: 23). 

Syftet med genus som begrepp, menar Hirdman, är att skapa förståelse kring hur vi människor 

bidragit till att forma de praktiker, vanor och föreställningar om kvinnligt och manligt 

betingat beteende som baseras på könstillhörighet. Genus bidrar även till att belysa hur dessa 

föreställningar genomsyrar samhället - allt ifrån våra kroppar till världen runt omkring oss. 

Detta genom att spilla över och även fylla platser och situationer, som t.ex. politiken och 

arbetsmarknaden (Hirdman, 2001: 14, 16). Hirdman påpekar att ordet genus antogs av den 

feministiska diskursen då behov fanns av att beskriva hur det som ansågs som fasta former, 

kvinna och man, egentligen dolde en maktordning formad av fostran och tvång.  

Denna var både kvinnor och män delaktiga i, men resulterade endast i en underordnad 

ställning för kvinnor (a.a. s. 12). Enligt Hirdman skapas och upprätthålls genus genom 

särhållande och belysning av skillnader mellan kvinnor och män. Ett resultat av att vi genom 

Darwins evolutionsteori övergick till uppfattningen att dessa skillnader grundades i 

fortplantningen. Fokus lades på kvinnors kroppar, då att vara moder och föda barn var en 

förmåga endast hon besatt. Kvinnans nya identitet blev en mystisk modersfigur, där det 

mellan henne och barnet ”går en elektrisk stråle, en bländande gnista, som gör dem till ett 

med varandra” (Hirdman, 2001: 37f). I likhet med Zelizer beskriver Hirdman hur kvinnans 

och mannens arbete och inkomst noga särskildes, genom särhållande praktiker och 

föreskrifter. Detta, påpekar även Hirdman, syns än idag och skapar nya mönster av 

särhållande på t.ex. arbetsmarknaden, trots att kvinnor och män länge arbetat ihop (a.a. s. 66).  

 

Hirdmans genussystem kan liknas vid Durkheims ansats, då enskilda individer både existerar i 

sina egna situationer och en social institution. Kvinnor och män påverkas och begränsas även 

av olika förväntningar, antaganden och normer från omgivningen (Hirdman, 2001: 97). För att 



 

 13 

bättre förstå genussystemets styrka kan det, enligt Hirdman, ses som ett cement som ligger 

mellan samhällets institutionella byggstenar. Att vi inte värjer oss mot denna makthierarki, 

menar hon, beror på att vi själva omedvetet är delaktiga i det (a.a. s. 75). Uppdelningen i 

kvinnligt och manligt fungerar som ett sätt att skapa orsak och förklaring i tillvaron.  

Detta förstärks ytterligare av rekvisita som t.ex. egenskaper, platser och sysslor kopplade till 

kvinnligt och manligt beteende som blir bärare av denna ”genus-essens” (a.a. s. 73).  

 

Dock är det värt att påpeka att genussystemet, precis som Webers idealtyper, syftar till att 

representera en renodlad och förenklad situation. Idealtyper påträffas inte i verkligheten och 

kan inte användas för att definiera och beskriva varje enskild situation. Utifrån detta, förklarar 

Hirdman, är det tydligt hur det idealtypiska kontraktet mellan män, som har ansvar för 

försörjning och beskydd, och kvinnor, som ansvarar för födandet och uppfödandet, markerar 

könens skilda positioner och hur det formar olika existentiella förutsättningar (Hirdman, 

2001: 84, 88). Jag anser att Hirdmans teori kring genussystemets skapande och 

upprätthållande är ett bra komplement till övriga teorier för att uppnå uppsatsens syfte.  

Det ger ett genusperspektiv på de faktorer som intervjupersonerna anger som viktiga för 

föräldrapenning- och ledighetsuttaget, vilket även visat sig spela in i tidigare undersökningar. 

4. Metod och data 

Detta kapitel inleds med en genomgång och kritisk reflektion av den metodansats som valts 

samt en beskrivning av upprättandet av intervjuguiden. Jag fortsätter med hur urvalsprocessen 

såg ut och en presentation av intervjupersonerna. Sedan går jag vidare med att reflektera över 

hur min förförståelse och roll som forskare kan ha påverkat resultatet. Etiska överväganden 

och de forskningsprinciper som anammats följer därefter, och en beskrivning av hur 

intervjuerna genomfördes. Slutligen beskriver jag hur materialet bearbetats och tolkats inför 

analysen, bl.a. hur intervjuerna kodats och vilka teman som uppstod.  

4.1 Forskningsstrategi och metodansats 

Forskningsstrategi avser hur undersökningen planeras och genomförs, medan metodansats 

avser vilka konkreta tekniker som används för att studera det valda fenomenet. Syftet med 
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uppsatsen är att öka kunskapen om varför familjer verkar mer villiga att förlora pengar till 

förmån för kvinnans föräldraledighet men inte mannens, i familjer där kvinnan tjänar en 

majoritet av hushållets inkomst. För att få en djupare förståelse för vilka motiv och allmänna 

resonemang som väglett uppdelningen valdes en kvalitativ metod med semi-strukturerade 

intervjuer. Forskningsintervjun beskriver Kvale som ett sätt att ”erhålla beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld” (Kvale, 1997: 13) för att kunna tolka meningen bakom fenomenet, 

vilket är helt i linje med uppsatsens syfte att undersöka vilka förväntningar, normer och 

värderingar intervjupersonerna upplever. En semi-strukturerad intervjuguide valdes för att den 

är flexibel samt för att frågorna är breda och mer allmänna. Det möjliggör även för frågornas 

ordningsföljd att variera och ger utrymme för att ställa följdfrågor utifrån hur 

intervjupersonerna utvecklar sina tankegångar. Detta anser jag viktigt för att fånga upp fler 

nyanser av intervjupersonernas upplevelser, känslor och erfarenheter (Bryman, 2001: 127).  

 

Studiens utformning samt bearbetning och analys av det empiriska materialet faller under 

både en deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv innebär att tyngden ligger på att pröva olika 

teorier mot det insamlade empiriska materialet. Detta gör sig gällande här eftersom teorierna 

ligger till grund för frågorna och teman i intervjuguiden.  En induktiv ansats avser att generera 

nya teorier, vilket framkommer i analysen eftersom mitt kodningsschema främst skapades 

utifrån det empiriska materialets innehåll (se Bryman, 2001: 35). 

4.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning undersökningen kan replikeras (extern reliabilitet) 

samt hur materialet ska tolkas (intern reliabilitet). Enligt Bryman kan en alltför hög reliabilitet 

medföra en hög grad av struktur, vilket jag anser riskerar att de unika upplevelserna förloras. 

Jag valde därför att istället ge studien en hög transperens och presentera dess planering och 

utförande på ett ingående sätt. Validitet avser i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras 

(extern validitet) samt i vilken utsträckning forskarens observationer återspeglar de fenomen 

eller den teori som undersökts (intern validitet). Syftet med denna uppsats är däremot att öka 

förståelsen och ge nya infallsvinklar på temat, inte att generera ett generaliserbart resultat. 

Något som jag anser att min studie gjort, vilket jag återkommer till mer ingående i analys och 

diskussion. P.g.a. den begränsade tiden fanns inte möjlighet att låta intervjupersonerna läsa de 

transkriberade intervjuerna (respondentvalidering), utan jag kommer istället återknyta med 

den färdiga uppsatsen. (Bryman, 2001: 257ff, 270f).   
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En negativ aspekt av kvalitativ metod är att det som framkommer vid t.ex. intervjutillfället 

delvis är ett resultat av den sociala kontexten. Möjligheten finns att intervjupersonernas svar, 

samt följdfrågorna som ställdes, skulle bli annorlunda med en annan forskare. 

Intervjupersonerna kan även haft andra syften än vad forskaren tänkt sig eller uppfattar.  

Det är svårt att veta om det som intervjupersonerna säger verkligen representerar vad som 

hände och hur personerna faktiskt agerade (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011: 37, 57).  

Jag har dock förlitat mig på de svar som framkommit i intervjusamtalen, och anser att denna 

risk kompenseras av att syftet med studien är att förstå intervjupersonernas egna upplevelser 

och vilken innebörd de själva lägger vid olika faktorer kopplat till beslutsprocessen, inte 

själva uppdelningen i sig. För att få tillgång till den sociala kunskap som efterfrågas och för 

att kunna uppfatta situationerna på ett mer nyanserat sätt utgår jag ifrån intervjupersonernas 

åsikter och uppfattningar (Bryman, 2001: 264f). Resultatet av uppsatsen kan därför endast ses 

som ett utvalt antal individers upplevelser och erfarenheter kring vilka förväntningar, normer 

och värderingar som styr föräldrapenning- och ledighetsuttaget. Samt ses som ett intressant 

inlägg i varför familjer verkar mer villiga att förlora pengar till förmån för kvinnans 

föräldraledighet men inte mannens. Detta genom en indikation av vilka faktorer som värderas 

och vilken roll de annars förgivettagna faktorerna, som t.ex. ekonomi, spelar.  

4.1.2 Upprättandet av en intervjuguide 

En semi-strukturerad intervju innebär varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär, därför utformade jag en intervjuguide utifrån vissa fasta frågor baserade på 

uppsatsens syfte och frågeställning. Utifrån mitt teoretiska upplägg delade jag sedan in dessa i 

två teman (Kvale, 1997: 32). Det första temat utgår ifrån ett brett perspektiv och berör 

intervjupersonernas upplevda förväntningar och normer från den sociala omgivningen kring 

föräldrapenning- och ledighetsuttaget. Det andra temat betonar deras egna förväntningar, 

normer och värderingar, med lite mer specifika frågor kring bl.a. vilken roll olika faktorer 

som t.ex. ekonomi och amning hade för beslutsprocessen.  

4.2 Urval och överväganden 

Som forskare är det viktigt att utgå ifrån vilka resurser som finns till förfogande när bl. antalet 

intervjupersoner väljs. Eftersom syftet med uppsatsen ska uppnås genom mer ingående 

tolkningar av intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, samt den begränsade tiden, 

valde jag att intervjua 6 personer. Vid den sista intervjun upplevde jag även att vissa svar 
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återkom, och ansåg därför att viss mättnad uppnåtts och valde att inte gå vidare med fler 

intervjuer (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011: 44). En svaghet med denna uppsats blir 

dock att inga generella slutsatser kan dras till den övriga populationen (Kvale, 1997: 97f).  

Det är dock intressant att undersöka dessa kvinnor ändå, framförallt eftersom de som tjänar 

mer än sina män inte undersökts tidigare. Vidare vill jag framhålla, i likhet med Duvander och 

Viklund (2014), att ett särskiljande av föräldrapenning- och ledighetsdagar är förknippat med 

vissa svårigheter. Föräldrar minns sällan vilka dagar som var ersatta eller inte. Liknande svar 

framkom hos mina intervjupersoner. Jag har därför valt att inte särskilja mellan dessa. 

 

Sökandet efter intervjupersoner inleddes i mitt egna nätverk, där jag kontaktade ett flertal 

personer via ett standardiserat mail. Detta för att få en bred spridning och nå min urvalsprofil: 

att de tjänar en majoritet av hushållets inkomst, tar eller har tagit ut en majoritet av 

föräldrapenningen- och ledigheten, är föräldralediga eller nyligen återgått till arbetet samt är 

bosatta i Stockholm. Via detta kom jag i kontakt med tre kvinnor som ville intervjuas.  

Privata kontakter sorterades bort, vilket var ca 3-4 personer. Jag använde sedan Facebook och 

annonserade, efter överenskommelse med administratörerna, hos tidningen Vi Föräldrar och i 

gruppen ”Föräldralediga mammor i Stockholm 2014”. Sociala medier är ett effektivt verktyg 

för kontaktskapande, och placeringarna av annonserna valdes för att ge bred spridning. Hos 

Vi Föräldrar hamnade inte annonsen i nyhetsflödet utan i en kolumn på sidan, och gav inga 

svar. De andra intervjupersonerna fick jag kontakt med via mammagruppen. Den vidare 

kontakten skedde via mail eller telefon. För att få en så bred förståelse som möjligt för vilka 

motiv och allmänna resonemang som vägleder föräldrapenning- och ledighetsuttaget ville jag 

intervjua en så heterogen grupp som möjligt. Jag kommer inte lägga vikt vid t.ex. ålder och 

yrke i analysen - men i urvalsprocessen fick de viss betydelse för att ge resultatet mer bredd. 

 

Intervjupersonerna är bosatta i Stockholms län, bl.a. i Solna, Tullinge och Värmdö. De är 

mellan 26 och 42 år gamla, varav hälften är i 30 års ålder. Alla är sammanboende med sin 

partner. Tre arbetar inom offentlig sektor, bl.a. inom skolväsendet, och tre inom privat sektor, 

bl.a. som vice VD. Hälften har ett barn och de andra har 2 eller 3 barn. Hur föräldraledigheten 

fördelats varierar stort, vilket kommer presenteras mer noggrant i analysen. Några arbetade 

lite under ledigheten, några var lediga på heltid. De som hade fler barn hade tagit ut längre 

ledighet med det första barnet än med det/de andra. Inkomstskillnaderna mellan 

intervjupersonerna och deras partners varierade mellan 3000 - 20 000kr per månad. 
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4.2.1 Förförståelse och den egna forskarrollen 

Som Kvale nämner krävs kunskap för att kunna ställa viktiga frågor, och redan innan 

bandspelaren sätts på utförs en stor del av intervjuprojektet. Forskaren behöver ha en teoretisk 

förståelse av fenomenet som ska undersökas, för att skapa en grund att bygga på (Kvale, 

1997: 92). I mitt fall fanns goda kunskaper om ämnet sedan innan då min B-uppsats i 

sociologi var en litteraturstudie av samma fenomen. Dock utifrån ett ekonomiskt sociologiskt 

perspektiv med fokus på endast föräldrapenningsuttaget. Forskningsintervjun beskriver Kvale 

som ett professionellt samtal, där det är ålagt forskaren att styra samtalet. Min styrka vid 

intervjuerna var en vana av att hålla i intervjuer, från bl.a. arbetslivet. P.g.a. mitt intresse för 

ämnet blir jag lätt personlig, därför lades vikt vid att upprätthålla viss professionell distans, 

lyssna aktivt och låta intervjupersonerna utveckla sina svar (Kvale, 1997: 25, 112, 126).   

4.2.2 Etiska överväganden och forskningsetiska principer 

Etiska överväganden aktualiserades under hela processen, från planeringsstadiet till analysen. 

Intervjuerna har präglats av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Syftet omfattar hur bl.a. intervjupersoner skall behandlas och 

skyddas från eventuell skada eller kränkning. Jag inledde varje intervju med en genomgång av 

följande delar. Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras om 

undersökningens syfte och intervjuförfarandet. Samtyckeskravet betyder att 

intervjupersonernas medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta och avsäga sin 

medverkan närhelst under processen. I enlighet med konfidentialitetskravet är det enbart jag 

som kommer ha tillgång till intervjuerna, deras identiteter kommer skyddas genom pseudo-

namn. Nyttjandekravet uppfylls då det insamlade materialet endast kommer användas i denna 

uppsats. Intervjuspåren kommer att raderas när uppsatsen är färdig (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.2.3 Genomförandet av intervjuerna 

Det är viktigt att intervjupersoner känner sig trygga och avslappnade för att kunna prata fritt 

och dela sina personliga erfarenheter och känslor med en främling (Kvale, 1997: 120).  

Mina intervjufrågor berör ett ämne vilket kan upplevas som väldigt personligt, därför lade jag 

vikt vid att skapa en trevlig stämning och började med att småprata lite. Utifrån min tidigare 

erfarenhet från intervjusituationer valde jag att sätta på bandspelaren så fort vi satte oss ner, 

för att undvika eventuell stress och stelhet som lätt uppkommer när människor vet att de blir 

inspelade. Eftersom intervjupersonerna är småbarnsföräldrar var det viktigt att vara flexibel, 
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så vi bestämde dag, tid och plats utefter det som passade dem. Tre intervjuer utfördes på deras 

arbetsplatser, två på café och en i ett grupprum som jag bokat på ett bibliotek. Intervjuerna 

varade mellan 40-60 minuter, inleddes med en presentation av uppsatsens syfte och en kort 

genomgång av de forskningsetiska reglerna. Beroende av intervjupersonernas svar ställdes 

sonderande, direkta eller tolkande frågor och vid några intervjuer sammanfattade jag även det 

vi hittills gått igenom för att väcka fler tankar eller få mer utvecklade svar (a.a. s. 124f).  

Vid den första intervjun framkom många intressanta delar kopplat till uppsatsens syfte och 

teorierna, och jag valde därför att lägga till fasta frågor kring det i intervjuguiden till nästa 

intervju. I slutet av intervjuerna diskuterade vi frågor som uppkommit och möjligheter 

lämnades för båda parter att höra av sig om fler frågor skulle dyka upp. Ett samtal sker ofta på 

flera plan, och som intervjuare är det viktigt att även uppfatta det som sägs mellan raderna 

samt att registrera tonfall och kroppsspråk (Kvale, 1997: 36, 148). Jag förde anteckningar 

under intervjuerna och skrev ner observationer när intervjun avslutats. Stämningen upplevdes 

som övervägande avslappnad, och intervjupersonerna var intresserade och delaktiga.  

4.2.4 När tal blir till text 

Empiriskt material ska analyseras på ett sätt som för forskaren närmare svaren på de 

frågeställningar som har formulerats, genom att materialet ordnas, sorteras och begripliggörs 

(Svensson, 2011: 183). Alla intervjuer spelades in och transkriberades, ord för ord, för att 

behålla intervjupersonernas muntliga stil och underlätta tolkningsprocessen vid analysen (a.a. 

s. 156). Transkribering är en tidskrävande process, men ett bra sätt att lära känna och få en 

omfattande bild av sitt material samt att tolkningsarbetet kan inledas redan här (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011: 54). Jag började gå igenom de transkriberade intervjuerna och 

anteckna ord i marginalerna, s.k. koder, som små översättningar av olika fragment i 

materialet. För mer överskådlighet lades sedan liknande koder ihop på olika post-it lappar, 

som sattes ihop till passande teman. Varje intervjuperson tilldelades en färg, för att särskilja 

dem åt, när jag sedan klippte jag in de citat som bäst belyser poängen under varje passande 

tema i ett dokument. Utifrån dessa teman har analysen och resultatpresentationen 

strukturerats. Teman som uppstod var: ett kollektivt medvetande, som fokuserar på egna 

förväntningar och upplevelser från omgiviningen. Föräldraskap på olika villkor, som belyser 

de olika förväntningar och krav som ställts mot dem respektive deras partner. Idealtypiska 

värderingar, behandlar de individuella värderingarna som ligger till grund för besluten.  

Och strategiskt planerande, som beskriver hur faktorer som t.ex. ekonomi värderats och hur 

intervjupersonerna resonerat kring det praktiska.  
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5. Analys och resultat 

Detta kapitel börjar med en kort presentation av intervjupersonernas fördelning av 

föräldraledigheten, för att ge en bättre bakgrund och förståelse för deras utsagor och 

resonemang som tas upp i analysen. Resultatet och analysen kommer sedan presenteras 

utifrån de teman som skapades under kodningsprocessen. Citat har här valts för att synliggöra 

intervjupersonernas upplevelser och tydliggöra kopplingarna till teori och tidigare forskning. 

Dessa har modifierats för att bli mer lättläsliga.   

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

 Carin: heltidsledig 11månader med första och 9månader med andra barnet. Med tredje 

barnet ledig 6månader, jobbar nu 60% medan hennes partner är ledig 40%. Ska jobba 

40% efter årsskiftet då hennes partner jobbar heltid till augusti 2015. 

 Maria: kommer vara föräldraledig i ca 10,5månader, sen är hennes partner hemma i 

5månader. Valde att jobba lite hemifrån under ledigheten. 

 Mira: heltidsledig i 2-3veckor, jobbade sedan 20% i 7månader. Efter det ledig 60% 

och partnern 40% i 3månader. Hennes partner var sen heltidsledig i 3månader, är nu 

arbetsbefriad så barnet går kortare dagar på dagis. 

 Bella: heltidsledig i 1år, hennes partner är ledig nu och kommer vara det i 7månader. 

 Sandra: heltidsledig i 4månader, delade sedan 50/50 med sin partner i 1år med första 

barnet. Med andra barnet är hon ledig i 6månader, delar sen 50/50 som tidigare. 

 Iris: ledig i 10månade med första barnet, pluggade samtidigt. Hennes partner var ledig 

de två första månaderna, sjukskriven resten och sen ledig 8månader när hon jobbade. 

Med andra barnet var hon ledig 10veckor, partnern 6månader sen ska de turas om. 

5.2 Ett kollektivt medvetande 

Uppsatsens första fråga, vilka förväntningar, värderingar och normer intervjupersonerna hade 

kring uppdelningen av föräldrapenning- och ledigheten, diskuterades utifrån både deras egna 

idébilder av föräldraskapet samt de krav och förväntningar de upplevde från omgivningen. 

Alla intervjupersoner uttryckte att det var väldigt viktigt att vara hemma och ta hand om 
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barnet, men flera hade vissa reservationer inför ledigheten. De uttryckte en oro för att bli 

uttråkade och ”klättra på väggarna”. Några uppfattade det som svårt att släppa kontrollen och, 

som Sandra beskriver, ”glida in i föräldraledigheten och gå runt i mjukisbyxor hela dagarna”.  

”[…] jag hade aldrig sett fram emot den här bebistiden vilket kanske är en utav anledningarna till 

varför jag inte ville vara föräldraledig 100%. Mina förväntningar var ärligt talat att det liksom är en 

transportsträcka tills de börjar bli som individer, för att i början är de bara knyten som är 

jättegulliga och jättefina och sådär men det är inte den tid som jag tycker är mysigast.” (Mira) 

Som Mira beskriver i citatet ovan framstod framför allt spädbarnsperioden som jobbig, och 

känslan av att vara fastlåst p.g.a. amningen nämndes av nästan alla. Mira, Maria och Bella såg 

därför barnets mer aktiva period som en form av belöning, och kunde därför tänka sig en 

längre ledighetsperiod vid nästa barn för att inte ”gå miste” om det roliga. Denna oro för 

tristess föranledde att hälften av intervjupersonerna hade fortsatt jobbat lite eller börjat 

pluggat under ledigheten. Enligt Durkheim är det individers intresse som styr agerandet, men 

de sociala elementen som avgör riktningen. En bra beskrivning av varför intervjupersonerna 

valt en längre ledighet, trots reservationer, och samtidigt format normen efter eget intresse och 

arbetat vid sidan om (se Swedberg, 2003). Vid beslutet av föräldrapenningens- och 

ledighetens fördelning ger nästan alla uttryck för känslan av att det föll sig naturligt. Iris ansåg 

att det fanns ett tydligt förgivettagande och ”förutfattade meningar” om hur det skulle ske. 

”[...] på något sätt så kände jag ju inte att vi gjorde något val. Det var ju liksom så man gjorde, jag 

tror aldrig vi hade tänkt på något annat sätt [...] det var en mamma kommer jag ihåg som faktiskt 

började jobba efter bara 3månader och jag tyckte hon var jättekonstig. Ja, men du vet jag kan inte 

förstå varför man inte vill vara hemma.” (Carin) 

Som Carin beskriver upplevs även en stark norm kring det ”rätta” sättet att fördela ledigheten, 

vilket blev tydligt när någon avvek. Detta kan förstås i termer av både de sociala normer som 

Durkheim (1991) nämner, samt de genusbetingade normer som Hirdman (2001) anser styr 

vårt beteende. Carin beskriver en upplevelse av detta förgivettagande även från sin 

arbetsplats, med kommentarer som ”aja vi får se” när hon berättade att hon tänkte komma 

tillbaka efter 6 månader. Detta påverkade även hennes beslut:  

”[...] aha du är gravid då är du borta ett år. Alltså man fattar inte att det ändå påverkar. Hade de 

vart såhär en helt öppen fråga: när hade du tänkt komma tillbaka och ingen hade sagt till mig hur 

länge, då hade det ju vart en helt annan grej.” (Carin) 

Alla intervjupersoner uppfattade en tydlig norm kring hur länge kvinnans föräldraledighet 

förväntades vara – 1 år. Durkheim (1991) menar att de sociala reglerna existerar utanför och 
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oberoende av oss, vilket syns i den känsla av ett förgivettaget sätt att agera som 

intervjupersonerna beskriver. Vad som föranleder denna tidsgräns varierar, en faktor som 

nämns av flera är bl.a. förskolestarten. Det framförs även som en ”brytpunkt” av praktiska 

skäl då det t.ex. infaller i samband med nyår eller faktorer kopplade till arbetet.  

Trots att bara en av mina intervjupersoner var heltidsledig i 1 år så är det en tidsram som även 

de andra använder sig av och refererar till: 

”[...] de flesta är hemma tills barnet är 1år, alltså kvinnorna eller den som har fött barnet, så att där 

kan jag väl nästan känna att jag börjar jobba för tidigt om man jämför med andra.” (Maria) 

” [...] då började jag jobba när hon var elva månader så det var ändå en månad tidigare.” (Carin) 

Intervjupersonerna förhåller sig alltså till denna tidsaspekt som det normala, genom att 

beskriva att de började jobba ”för tidigt” eller ”tidigare”. Detta trots att det varken 

överensstämmer med deras egna val, den rekommenderade perioden för amning eller 

föräldrapenningens omfattning. Durkheim (1991) menar även att sociala institutioner existerar 

p.g.a. vårt behov av regler och normer för att orientera oss, vilket kan förklara att 1 år används 

som utgångspunkt även när de själva inte valt så. Det blir även ett omedvetet sätt som 

normerna upprätthålls och sprids vidare på mellan generationer som hon beskriver. 

 

Enligt Durkheim (1991) blir de sociala normernas kraft synlig först när vi bryter eller försöker 

kämpa emot dem. När jag frågar om omgivningens reaktioner syns ett tydligt mönster.  

Maria och Bella, som tagit längre ledighet, upplever inga kommentarer alls. Mira förklarar att 

någon kanske ”höjde lite ögonbrynet” och påpekade ”jahaa är du tillbaka på jobbet?” när hon 

började jobba 20 %. Sandra, Iris och även Carin som valde kortare ledighet än de andra 

uttrycker en förvåning över de starka reaktioner de fått och upplever deras föräldraledighet 

som ”ett samtalsämne som alla får fråga hur mycket som helst om”, som Iris säger. Ingen har 

sagt rakt ut att de gör fel eller är dåliga föräldrar, men alla tre uttrycker att de får den känslan: 

”Det var en kollega särskilt som väldigt ofta sa såhär: oj jaha nej så skulle jag aldrig kunnat göra 

jag har älskat mina barn så mycket [...] då kändes det verkligen som att hon sa till mig jag tror inte 

att du älskar ditt barn och då kändes det lite jobbigt just att folk tolkade det så.” (Sandra) 

Denna känsla av skuldbeläggning som Sandra uttrycker upplevde även Iris när hon valde att 

sluta amma det andra barnet och börja jobba, hon berättar: 
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”[...] någon har väl sagt: åh vad synd att hon inte får bröstmjölk, fast de är inte så synd om henne. 

Det har varit ganska negativt och man känner sig ju inte jätteglad när man går därifrån - jaha förlåt 

nu ska ja gå hem och säga förlåt till min dotter.” (Iris) 

I likhet med både det avvikande som Durkheim (1991) beskriver och de olika villkor som 

kvinnor och män begränsas av i genusdelningen som Hirdman (2001) nämner berättar Iris om 

en känsla av att behöva hitta en socialt accepterad motivering för sina val: 

” [...] det fick mig att ta steget för då var det som att jag kunde säga det till folk och det var som en 

godkänd anledning [...] då kändes det genast som att jag kunde stå för mitt val, annars så hade det 

känts ganska tufft att komma tillbaka.” (Iris) 

Iris löneförhöjning blev ett incitament som fick henne att ”våga” börja jobba, ett uttryck som 

även de andra använder ihop med att vara ”hårdhudad”, ”säker i sig själv” och ”bryr mig inte 

vad andra tycker”. Något hennes partner inte upplevde. Det framkommer även hur några 

intervjupersoner utvecklat strategier för att hantera detta. T.ex. Iris berättar hur hon valt att 

säga olika saker till olika personer, då motiveringen att hon och hennes partner tagit beslutet 

själva inte upplevs räcka och för att inte starta ”tredje världskriget”. Med barn nr 3 känner sig 

Carin säkrare och stödjer sig på sina tidigare erfarenheter, vilket även Sandra beskriver: 

”[...] den här gången kan jag bara säga att vi gjorde så förra gången och var jättenöjda med det och 

då får folk vika sig för jag har ju gjort så en gång för 5,5 år sen och var jättenöjd med det så då har 

jag tidsargumentet emot dem. Det var ju vanligt förra gången att folk tänkte att det var några 

förryckta feministiska idéer men sen kommer du att ångra dig när biologin tar över och du inser vad 

du kommer ha gjort mot dig själv och ditt barn.” (Sandra) 

Som citatet antyder blir den starka normen kring kvinnans föräldraledighet även kopplad till 

biologiska faktorer, då deras kortare ledighet bryter mot antagandet om ett speciellt biologiskt 

band mellan mor och barn som Hirdman (2001) beskriver. Den genus-essens av manligt och 

kvinnligt som vissa egenskaper och platser kopplas till framträder tydligt.  

5.3 Föräldraskap på olika villkor 

Under alla intervjuer framkommer på olika sätt att förväntningarna på föräldraskapet, 

uppsatsens första fråga, skiljer sig betydligt åt mellan kvinnor och män. Hirdman (2001) anser 

att det skapas och upprätthålls ett särhållande, genom att egenskaper och platser blir bärare av 

en genus-essens kopplat till kvinnligt och manligt beteende. Detta blir uppenbart då de 

intervjupersoner som fått negativa kommentarer märkt att deras partners fått mest positiva 
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kommentarer som ”vad fint att du är föräldraledig med en bebis”. Sandra upplever att det 

räckte att hennes partner var hemma för att vara bra och Iris partner blev kallad ”superfarsan”. 

”[...] jag tycker det är synd att alla män som är hemma någonting medan barnen är riktigt små blir 

hjältar, därför att då är ju kvinnor hjältar jämt men det är ingen kvinna som är hjälte när man säger 

mammaledig med en 3månaders. Då är man trött och lite amningsgroggy och hormonell.” (Sandra) 

Sandra uttrycker här en frustration och känsla av orättvisa över detta särskiljande, där män 

höjs till skyarna för något kvinnor bara förväntas göra. Det poängterar även Iris flera gånger 

under sin intervju. Denna genusarbetsdelning uttrycks även när Sandra berättar om 

kommentarer hon angående graviditeten som ett tillfälle att ”passa på” att vara ”ledig”: 

”[...] du som har ett sådant här högintensivt jobb vad skönt för dig då får du äntligen vara lite ledig 

[...] man behöver ta igen sig lite när man håller på och har en massa mansdominerade 

arbetsuppgifter hela dagarna [...] men då borde det ju verkligen vara så att män som tjänar mer än 

kvinnorna borde passa på att vara föräldralediga, om det var ett argument som funkade i det långa 

loppet. Men det är lite som att du som går runt och bryter mot naturens lagar hela tiden kan väl 

behöva gå hemma och bara amma och vara kvinna.” (Sandra) 

Som citatet ovan visar blir kvinnorna korrigerade när de avviker medan när männen, som 

Sandra påpekar, ”kan tänka sig att kliva ned” på kvinnans plan blir han hyllad. Det kan tolkas 

utifrån den underordning som Hirdman (2001) anser att genussystemet försätter kvinnor i, 

vilket vi upprätthåller omedvetet genom att delta i det. Vilket märks bl.a. från Carin som trots 

en mer jämställd bild av föräldraskapet gör denna åtskillnad och säger att: 

”[...] en kollega här han är hemma med deras barn, hon är nog en 8mån kanske när han gick hem, 

jag tyckte att han var jättemodig för att han var själv. Han bara gick och körde på det.” (Carin) 

Under alla intervjuer uttrycktes mannens ledighet som positiv och viktig. Både för att ge en 

bättre kontakt med barnet och mer erfarenhet av de vardagliga sysslorna kopplade till barnet 

för att underlätta vardagspusslet. Men samtidigt uppfattar jag att den inte är lika självklar eller 

ges lika stor plats hos några. Alsarve och Boye (2011) samt Almqvist et. al (2010) tolkade 

uppdelningen av föräldraledigheten som bl.a. ett resultat av en form av bestämmanderätt från 

kvinnan. Detta dyker upp i vissa av mina intervjuer, något Mira exemplifierar när hon säger: 

”[...] jag tror aldrig det var någon riktig diskussion utan jag sa: såhär vill jag ha det. Hade jag sagt 

att jag skulle vara hemma längre då skulle jag ha varit hemma längre och så skulle han ha tagit 

några månader efter, nu blev de så att jag tog såhär och sen fick han ta resten liksom.” (Mira) 

Även Bella uttrycker detta när hon berättar att hennes partner ville vara föräldraledig tidigare, 

men ”jag ville ju vara hemma ett år så det aktualiserades ju aldrig”. Detta företräde hänvisar 
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hon till en moderlig instinkt, samtidigt som hon inte nekar att pappan skulle ha liknande 

behov. Detta kan tolkas som det symboliska värde och positiva bekräftelse på könsidentiteten 

som Roman (2014) nämner. Bekkengen (1999) beskriver att trots föräldrapenning- och 

ledighetsdagarna mestadels är en gemensam pott förefaller det som kvinnans val och ansvar 

att fördela och ansvara för dem. På frågan kring uppdelningen uttryckte intervjupersonerna: 

”[...] jag erbjöd honom att vara hemma ett år och då skulle det bli precis lika.” (Bella) 

”[...] jag har någon slags moralisk skyldighet mot mina barn och min sambo att dela med mig av 

föräldraledigheten [...] jag sa att jag tänker att det är viktigt att du får vara hemma.” (Sandra) 

Att alla intervjupersoner använder uttryck som att ”dela med sig” eller ”ge honom dagar” kan 

bero på att intervjuerna utgår ifrån just deras perspektiv, men det kan även tolkas som en 

bekräftelse på att valet och initiativet förväntas ligga hos kvinnan. Enligt Bekkengen (1999) är 

villkoren kring mannens föräldraledighet mer flexibla och öppna, vilket märks delvis när 

Maria berättar om hur hon och hennes partner resonerat kring ledigheten: 

”[...] jag har frågat om han vill vara hemma längre för att han kan vara hemma till efter sommaren 

om han vill och hans svar är mer att han började jobba direkt efter att han gick ut 9:an så han har 

aldrig vart ledig i en längre tid, han visste inte hur han själv skulle reagera på att vara ledig så länge 

[…] han vet nog inte vad han ska hitta på alla dagar. Det är den motivationen jag fått.” (Maria) 

Kvinnor förutsätts vara lediga trots faktorer som gör att män inte vill, kan eller vågar, vilket 

blev uppenbart då även Maria var orolig för tristess men ändå tog en längre ledighet. Dessa 

skilda förväntningar fortsätter även när det är mannen som är föräldraledig, och några 

intervjupersoner upplever krav på att fortfarande vara huvudansvariga. Sandra beskriver: 

”[...] jag raljerade vid fikat en gång över att min man ringde mig för att fråga någonting om gröten 

och jag sa: men jag är på jobbet och det är han som är hemma! Men då tyckte väldigt många, 

framför allt kvinnor, att det var helt naturligt att han ringde mig [...] man förväntas inte riktigt vara 

likvärdiga föräldrar utan jag förväntas ha koll på läkartider och veta per telefon vad som är fel med 

barnet medan mannen bara ska se till att det inte slår sig, i princip överleva dagen.” (Sandra) 

Som citatet visar förväntas kvinnan vara ansvarig för barn även efter ledighetsperiodens slut. 

Detta visade även Boyes (2008) studie av hushållsarbetets fördelning, där kvinnornas i större 

utsträckning än männen förväntades anpassa sitt förvärvsarbetande efter hushållsarbetet.  

När vi pratar förväntningar på partnern beskriver Mira en liknande upplevelse, fast från 

hennes partners chef, om att de bestämt att hennes partner skulle ansvara för all ”vabb” under 

en tid eftersom han avbröt sin föräldraledighet tidigare för att återgå till jobbet: 
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”[…] det hade han jättesvårt för och sa liksom: men vad då det finns väl en mamma också? Ja, och 

mamman har också ett jobb som är hyfsat krävande.” (Mira) 

Att föräldraskap värderas olika syns upprepade gånger under alla intervjuer, fast på olika sätt. 

Alla intervjupersoner har tagit mer sammanhängande föräldrapenning- och ledighet än sina 

partners med något barn, men hur uppdelningen i sig ser ut och hur den motiverats varierar 

stort. Bakom de normer föräldrarna upplever, uppsatsens första fråga, syns alltså både 

medvetna och omedvetna val, laddade med starka värderingar från omgivningen. 

5.4 Idealtypiska värderingar 

Enligt Weber (1984) är mening den subjektiva innebörd individer tillskriver sitt agerande. 

Utifrån uppsatsens andra fråga, hur intervjupersonerna resonerar och vilka faktorer de 

värderar som viktiga, syns en tydlig uppdelning i två läger. Intervjupersonerna som tagit en 

längre ledighetsperiod framför oftare mer traditionella och biologiska skäl, t.ex.: 

”[...] jag tror ju inte att det handlar om en jämställdhetsfråga i grunden, jag tror att det handlar om 

att vi kvinnor vill ta ut mer än män rent generellt, och jag tror att vi fajtas för det mer än vad män 

gör medan män backar gärna om kvinnan säger: men jag vabbar gärna, jag är gärna hemma länge, 

jag tar gärna några dagar från dig[...] jag tror att det handlar om att vi kvinnor har olika behov utav 

att få vara nära våra barn.” (Mira) 

Miras resonemang kretsar här kring det biologiska band som föreställs sammanföra kvinnan 

och barnet, som Hirdman (2001) nämner, men anser ändå inte att hennes känslor för barnet är 

viktigare. Hon påpekar att hennes partner är lika bra på att ta hand om barnet, men hänvisar 

ofta till att ”kvinnor vill”. Detta kan liknas vid det traditionella handlande som Weber (1984) 

beskriver, då hon agerar utifrån vanor och seder kring kvinnligt föräldraskap och hänvisar till 

hur saker alltid vart. Även Bella poängterar detta ofta, men så var inte planen var från början: 

”[...] jag hade bara tänkt att jag skulle vara ledig ett halvår och sen skulle jag jobba en dag i veckan 

från och med barnet var 1månad. Sen så när man väl får barn så händer det nått [...] .man tror att 

man ska vilja det och att karriären är så viktig, sen märker man att när man får barn så blir livet 

annorlunda [...] jobbet blir inte längre viktigast så skulle jag kunna säga. Helt plötsligt finns det 

någonting annat som är mycket viktigare.” (Bella) 

Denna förändring och dessa nya känslor har hon dock svårt att sätta finger på, men anser att:  

”[...] som jag förstår det är det kvinnor själva som vill det [...] det ligger nog i generna, tror jag för 

det har alltid varit så. Ja, men det är kvinnorna som bär barnet, det är kvinnan som ammar barnet 

[...] män kanske inte riktigt har det behovet av att vara hemma så länge.” (Bella) 
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Bella tror inte heller att hennes partners känsla är annorlunda eller att han är mindre 

omhändertagande, men hänvisar till att ”det har alltid varit så att kvinnor vill vara hemma” 

och ”båda kan ju inte kan vara hemma”. Att partnern skulle gå in tidigare var inte aktuellt och 

fick stå åt sidan för Bellas ledighet. Utifrån Weber (1984) uppvisar detta resonemang drag av 

både ett traditionellt och affektuellt handlande, p.g.a. att allt ändrades när barnet kom och att 

känslotillståndet snarare än planerade fick bestämma.  

 

De intervjupersoner som valt en kortare sammanhängande period än de övriga tenderade att 

uppge mer mål- och värderationella motiv. Enligt Weber (1984) utgår dessa ifrån det mest 

effektiva sättet att uppnå ett mål respektive en tro på t.ex. ett etiskt värde hos ett agerande. 

Fördelningen av föräldrapenning- och ledigheten drivs av en stark övertygelse om agerandet i 

sig. Sandra berättar flera gånger om den viktigaste faktorn för deras val: 

”[...]det är klart att jag skulle vilja vara hemma med henne hela tiden, men rent rationellt så tror jag 

inte att det skulle vara bra för barnet och inte för min sambos papparoll heller [...] om han ska få en 

chans att liksom bli pappa på riktigt så måste han ändå vara hemma med barnet medan det 

fortfarande är litet [...] jag tror att man inte får samma relation till barnet som om man får lära sig 

att trösta ett barn som inte kan prata.” (Sandra) 

Dessa resonemang tolkar jag som den tro på en ny omvårdande fadersroll som även Roman 

(2014) fann i sin studie. De explicita och mer aktiva förhandlingar kring fördelningen som 

Roman (2014) nämner verkar även ha skett i större utsträckning hos dessa par än hos de 

intervjupersoner som tagit de längre sammanhängande ledighetsperioderna i mitt urval.  

Att stärka pappan i sin roll nämner även Carin, och tycker det är viktigt att han ska känna sig 

trygg. Hon säger även att båda får vara hemma ”gör ju att vi båda ju blir lite bäst”. Hon och 

hennes partner valde att dela föräldraledigheten mer för varje barn, ett resultat av att det 

”öppnades upp” fler sätt de kunde göra, bl.a. av praktiska skäl: 

”[…] även om jag unnar honom all sömn han kan få så är det skönt att någon annan förstår hur man 

mår när man inte sover och varför man kanske inte hinner med allt, att man uppskattar det man 

hinner med istället för att klaga  […] eller när man kan förbereda för varandra och förstår varför 

alla vantar ska ligga där de gör för att man ska gå på morgonen och hitta alla grejerna.” (Carin) 

Här är det intressant att se hur Carin och Iris ändrat sina värderingar och gått från en mer 

traditionell fördelning vid första barnet till en mer jämn fördelning med de andra barnen.  

Det blir dock ändå paradoxalt eftersom Carin, och även Sandra, fortfarande tagit ut en 

majoritet av ledigheten. Trots den ekonomiska faktorn, att de förlorar mer pengar på deras 
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ledighet, och detta värde de tillskriver pappornas kontakt med barnen. Den enda som avviker 

här är Iris som med andra barnet valt en kortare ledighet än sin partner. Jag tolkar det, åter 

igen, utifrån Durkheims ansats att deras individuella intresse har styrt handlandet, men att den 

sociala omgivningen har styrt dess riktning (se Swedberg, 2003). 

5.5 Praktiska och strategiska motiv 

På uppsatsens andra fråga, vilka faktorer intervjupersonerna själva lyfter som viktiga, 

framställdes många faktorer utifrån ett praktiskt perspektiv. Något som nästan alla nämnde 

var amningen. Både utifrån ett emotionellt värde men även som en praktisk faktor. Nästan alla 

framhåller den som viktig för barnets hälsa, men den är inte helt oproblematisk: 

”[…] det är det bästa för barnet anser jag, så det var viktigt att göra det och enligt de förskrifter som 

ändå rekommenderas att man ska amma 6mån. Men de var inte så att jag grät när jag slutade om jag 

säger så haha.” (Mira) 

Som Mira beskriver kopplas amningen till att vara fastbunden på en ”transportsträcka”.  

Att vara närvarande ses som en fördel, då ”pump cirkusen” beskrivs som ”meckig” och 

opraktisk. Några framhåller även här det biologiska bandet mellan mor och barn som en viktig 

del i amningen. Som Bekkengen (1999) påpekar kan inte amningen generellt förklara 

kvinnors längre ledighet, eftersom föräldraförsäkringen räcker betydligt längre än de 

rekommenderade 6 månaderna för amning. Detta bekräftas när jag frågar om de skulle gjort 

samma uppdelning om de inte kunnat amma. Alla, utom Iris som valt att inte amma, svarar ja.  

 

En annan faktor som alla intervjupersonerna framhöll och värderade högt var arbetets 

utformning och bemötandet från chefer och kollegor. Enligt studien av Almqvist et. al (2010) 

var bemötandet inte avgörande för kvinnors längre ledighet, då den ansågs mer naturlig och 

fick mer positivt bemötande. I min studie ledde positivt bemötande på arbetsplatsen till 

blandat resultat. Det fungerade för vissa som ett incitament för att vara lediga länge, för några 

att arbeta lite under ledigheten och för andra som en motivering att vara ledig länge - fast på 

deltid. Detta p.g.a. praktiska möjligheter att kunna pussla arbetsuppgifterna och dela 

ledigheten med maken på sätt som passade. Carin beskriver arbete som den viktigaste faktorn 

för att hon valde att sprida ut ledigheten på en längre period, fast på deltid: 
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”[…] dels för att jag tycker det är kul att jobba och jag tycker att de har gjort att det funkar för mig 

att göra såhär och de är positiva på mitt jobb och har bara gjort det enkelt för mig […] bara väldigt 

positiva har de varit hela tiden och de har ändå hållit kontakten och skickat brev. De känns liksom 

inte riktigt som att jag har vart borta.” (Carin) 

Som Bekkengen (1999) påpekar borde kvinnans ledighet snarare vara förknippad med mer 

konflikt, just för att den är mer förgivettagen och alltså mindre förhandlingsbar.  

Om detta vittnar Bella, där arbete var en viktig faktor för en längre ledighet p.g.a. besvikelse 

då hon inte fick det föräldratillägg som två kollegor som anställdes efter henne hade fått: 

”[…] sen var det att jag ville komma bort från mitt jobb, jag kunde inte tänka mig att återvända […] 

jag kom på kant med arbetsgivaren, jag blev sur, så då sa jag att jag ska vara hemma 1 år ni får lösa 

det här bäst ni vill det är inte min huvudvärk. Jag kanske inte sa uttryckligen så alltså, men jag 

ändrade mig helt enkelt. Arbetsgivaren kunde ju inte göra någonting.” (Bella) 

Den här känslan av att vilja komma bort gjorde det värt för henne att vara ledig längre, och gå 

miste om mycket mer pengar än vad som var bestämt. Något paradoxalt dyker dock upp när 

hon funderat ett tag och säger att det är svårt att säga att det var den viktigaste faktorn ”för nu 

när jag har ett arbete som jag trivs med så skulle jag ändå vilja vara hemma ett år”. Hon 

framhåller här moderns band till, och känsla för, barnet som främsta anledningen till detta. 

Ytterligare en indikator på styrkan av genus-essensen och de biologiska föreställningarna som 

Hirdmans (2001) beskriver. Medan mammornas arbete uppfattades som svårt att vara borta 

från utifrån ett känsloperspektiv, beskrev flera intervjupersoner pappors arbete som svårare att 

ta ledigt ifrån av andra anledningar. Vilket kan tolkas utifrån det särhållande av kvinnor och 

män på bl.a. arbetsmarknaden som Hirdman (2001) beskriver i sin teori. 

”[…] det fungerar inte med min sambos jobb, för han är ju ute på olika projekt, olika byggen […] de 

kan inte bara slänga in någon annan som kör hans maskin som sitter där standby för att han ska vara 

ledig.” (Maria) 

”[…] det är väl kanske lite svårare, framför allt på arbetet då det inte är så vanligt att killar tar 

föräldraledigt 1år även om man har laglig rätt till det. Män satsar på jobb på ett annat sätt.” (Mira) 

När Sandra och jag diskuterar detta påpekar hon något väldigt intressant, nämligen att kvinnor 

ser till att vara lediga, medan män lättare gömmer sig bakom antagandet att det inte ska gå: 

”[…] jag har en kollega som har tre barn och han har fortfarande inte varit föräldraledig mer än en 

månad i augusti med nått av sina barn därför att: det funkar inte med mitt jobb, hehe. Det är 

jätteintressant för vi har ju samma jobb haha men hans bild är att det inte skulle fungera.”(Sandra) 
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Citatet visar hur arbetet accepteras som motivering för män att återgå till arbetet efter en kort 

ledighet, vilket intervjupersonerna beskrev som kontroversiell för dem själva att använda.  

I enlighet med Hirdmans (2001) genusarbetsdelning verkar föreställningar kring genus och 

inte arbetsuppgifterna i sig styra män och kvinnors möjlighet att vara hemma med sina barn.  

 

Vilken roll spelar då den annars förgivettagna ekonomiska faktorn för uppdelningen av 

föräldrapenning- och ledighet? På uppsatsens tredje huvudfråga, vilken roll ekonomin och 

inkomstskillnaden spelar för deras val, svarar samtliga intervjupersoner i stil med Carin: 

”Den har aldrig spelat någon roll för oss. Den kanske spelade roll i hur vi har valt att ta dagar och 

försökt vara lite praktiska i det. Vi har ju också försökt spara lite dagar och inte ta fullt hela tiden 

Det kan ha styrt mycket, men vi har aldrig gått och låtit pengarna styra hur vi ska lägga upp hur 

mycket någon skulle vara ledig.” (Carin) 

Enligt Zelizer (2007) vävs det ekonomiska och emotionella ihop i familjer, till komplexa 

ekonomiska system där villkoren ständigt förhandlas om. Utifrån citatet ovan syns tydliga 

drag av detta, då inkomsten och föräldraförsäkringen beskrivs som ett strategiskt medel för att 

uppnå den uppdelning av ledighet som de vill ha av mer emotionella och värdegrundade skäl. 

Helt betydelselös är ekonomin dock inte, och flera intervjupersoner nämner vikten av att 

upprätthålla en form av ”ekonomisk nivå” eller ”generell levnadsstandard”. Här har valet att 

de eller deras partners arbetat parallellt med sin ledighet bidragit. Zelizer (1994) menar även 

att pengar tilldelas olika sociala värden och öronmärks för olika tillfällen, där en felaktig 

användning orsakar starkt motstånd. Något Sandra uppmärksammat: 

”[…] egentligen så borde det ju vara helt onaturligt att jag är hemma alls […] om det nu verkligen 

var så att man menade att de ekonomiska förutsättningarna var grundvalen i hur man gör så borde ju 

någon ha sagt till mig att vi tänker helt fel när jag är hemma i 6 månader.” (Sandra) 

Som citatet antyder upplevde varken Sandra några kommentarer om deras ekonomi, vilket 

inte de andra intervjupersonerna gjorde heller. Bella säger t.ex.: 

”[…] i och med att jag tjänar mest och har inget föräldratillägg så blev det ju en jätteförlust 

ekonomiskt, men nu när Rikard är hemma så täcker hans arbetsgivare upp med 90% under de här 7 

månader så då blir det ju inget inkomstbortfall för honom […] egentligen så hade det vart mer 

ekonomiskt lönsamt för honom att vara hemma, för jag hade ju inget tillägg.” (Bella) 

Intervjupersonernas val, trots ekonomiska förluster, kan utifrån Zelizer (2007) tolkas som att 

kvinnans pengar är lättare att avvara då de anses öronmärkta för hushåll och barn – något 
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avsaknaden av kommentarer bekräftar. Det synliggörs ytterligare när vi diskuterade hur 

intervjupersonernas partners ser på ledigheten och varför de inte tagit mer ledigt: 

”[…] där tror jag nog också att det kan vara ett litet orosmoment för honom ifall han fixar sina 

amorteringar och så […]  jag har ju klarat mig men han har ju ingen sådan bonus. Han sitter liksom 

inte på någon stor buffert heller som han kan plocka ifrån.” (Maria) 

Från Marias beskrivning framstår mannen som mer orolig för ekonomin, vilket fler 

intervjupersoner nämner. Hon och hennes partner har dock skild ekonomi, vilket kan spela in 

i denna oro. Samtidigt kan det bekräfta Zelizers (1994) tes, då mestadels hennes inkomst, 

hennes årliga bonus, avsattes till barnomsorgen genom hennes längre ledighet. Den 

ekonomiska faktorn, som utgör uppsatsens tredje huvudfråga, vävs alltså in under den andra 

fråga, vilka faktorer de själva lyfter som viktiga. Dock som en praktisk faktor i ett strategiskt 

pusslande, och inte lika avgörande för uppdelningen som de värdeladdade och emotionella 

värderingarna och sociala normerna. Vilket kan förklara varför de ekonomiska incitament inte 

haft önskvärd effekt och varför kvinnor som tjänar en majoritet ändå tar ut mest ledighet. 

6. Diskussion 

Trots att föräldraförsäkringen fyller hela 40 år tar kvinnor idag fortfarande ut en majoritet av 

föräldrapenningen- och ledigheten. Att detta skulle bero på ekonomiska faktorer, mäns högre 

löner, slogs hål på i Försäkringskassans rapport (2013) som visade att kvinnans högre lön inte 

har samma effekt som mannens. Syftet med uppsatsen var att öka kunskapen kring varför 

familjer verkar mer villiga att förlora pengar till förmån för kvinnans föräldraledighet men 

inte mannens, i familjer där kvinnan tjänar mest. Detta genom att besvara frågor kring vilka 

förväntningar, normer och värderingar de upplever? Vilka faktorer lyfter de som viktiga, och 

hur dessa värderas? Samt vilken roll ekonomin tilldelas för deras beslut, och varför? 

 

På frågan om vilka förväntningar och normer intervjupersonerna upplever framgick det tidigt 

i studien att väldigt många känslor och upplevelser påverkar fördelningen av föräldrapenning- 

och ledighetsuttaget. Varför kvinnans uttag fortsätter att dominera, trots flertalet incitament, 

blir uppenbart redan utifrån det breda perspektiv jag valt att anamma till studien. Mellan den 

osynliga makten av Durkheims sociala institutioners och Hirdmans (2001) starka 
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genuskontrakt, syns hur intervjupersonerna i olika grad upplever, är delaktiga i och 

reproducerar traditionella föräldraroller. Detta osynliga maktspel mellan institution och 

individ yttrar sig bl.a. i den rädsla eller frustration som intervjupersonerna uttrycker över att 

bli sedda som dåliga mammor eller över att få antydningar från omgivningen om att de inte 

älskar sina barn om de inte tar ut föräldraledigt utifrån den rådande normen i samhället.  

Detta spel mellan institution och individ fortsätter uppenbara sig, eftersom den till synes 

könsneutrala föräldraförsäkringen i verkligheten inte ter sig likadant för föräldrarna. Att vara 

spädbarnsförälder är att vara en hjälte – fast bara om du är man. Kvinnans föräldraskap 

upplevdes som mer villkorat och reglerat av omgivningens föreställningar kring moderskapet. 

De förväntades bl.a. ta mer ansvar för fördelningen av ledigheten (se Bekkengen 1999).  

Några upplevde att det inte räckte med endast att det var deras egen vilja som låg bakom att 

de valt att dela ledigheten på ett sätt som stred mot de sociala normerna. För att hantera dessa 

reaktioner behövde de vara mer ”hårdhudade” än andra mammor och utvecklade olika 

motiveringar för sina val som var socialt accepterade, genom att skruva på sanningen.  

 

Vilka faktorer intervjupersonerna själva lyfter fram och hur dessa värderas omfattar 

uppsatsens andra fråga. Dessa är både emotionella och praktiska, går in i varandra och bildar 

ett intrikat nät insprängt med såväl sociala, praktiska och genusbetecknade motiv. Utifrån ett 

individbaserat perspektiv, och Hirdmans (2001) genuskontrakt, tyckte jag att det var intressant 

att upptäcka hur särhållandet mellan manligt och kvinnligt, baserat på föreställningar kring 

biologiska skillnader, inte endast var ett resultat av en manligt dominerade struktur. Likt 

studier av Alsarve och Boye (2011) och Almqvist et. al (2010) tenderade de som tagit en 

längre ledighet att framhålla traditionella och affektuella värderingar. T.ex. ett starkare behov 

som kvinna att vara med barnet, med motiveringar att kvinnor ”vill det” och att det ”alltid 

varit så” (se Weber 1984). Att båda föräldrar får chans att vara hemma och få en nära kontakt 

med barnet värderades högt av alla intervjupersoner men, likt studien från Alsarve och Boye 

(2011), antyder vissa en förtur till ledigheten. Vilket innebar att deras partner i viss mån fick 

rätta sig efter deras önskningar. De som valt en kortare eller mer uppdelad ledighet beskrev 

valet utifrån mer målrationella motiv, där fördelningen i sig hade stort värde (se Weber, 

1984). Beslutet var ett resultat av aktiva och öppna förhandlingar, även om de initierades av 

kvinnan, och intervjupersonerna framhöll värderingar kring att bl.a. stärka faderns roll som 

omvårdare och för att det var för barnets bästa (Roman 2014). Andra faktorer som framförs 

som viktiga, t.ex. amningen och barnets hälsa eller flexibla arbetsuppgifter och positivt 

inställda chefer, verkade få stå åt sidan då intervjupersonerna uppger att de skulle gjort samma 
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uppdelning även om de t.ex. inte kunde amma eller har ett jobb de trivs eller inte trivs med 

beroende på situation. Det som återkommer är en känsla, som de inte kan sätta fingret på - en 

ideologisk betydelse av deras val. Detta ser jag som en stark indikator på att dessa praktiska 

faktorer förklarar endast hur föräldrapenningen- och ledigheten pusslats ihop. De 

bakomliggande orsakerna till besluten har en djupare grund, där både sociala normer och 

förväntningar kring kvinnors roll samt egna värderingar av moderskapet ligger till grund.  

 

Under kategorin praktiska faktorer faller även ekonomin, och hur intervjupersonerna värderar 

denna utgör uppsatsens tredje fråga. Att kvinnor skulle ta större del av föräldrapenningen- och 

ledighet p.g.a. ekonomiska skäl ställs sannerligen på sin spets i denna studie. För trots att 

vissa gjort stora ekonomiska förluster på deras val värderar ingen ekonomi som avgörande. 

Det är även väldigt intressant att ingen mottagit några kommentarer eller upplevt något 

ifrågasättande, till skillnad från när de valde att börja arbeta innan barnets 1 årsdag.  

Två intervjupersoner har skild ekonomi, vilket kan förklara den oro för ekonomin som deras 

partner uppges ha. Men samtidigt har de tagit bland de längsta ledigheterna i mitt urval, så det 

är mestadels deras pengar som har gått till kostnader relaterat till barnet. Detta bekräftar 

Zelizers (1994) tes, då det inte upplevs som en monetär förlust på samma sätt, eftersom 

kvinnans pengar är socialt och kulturellt öronmärkt för hushåll och barn – för att upprätthålla 

någon form av naturlig genusordning. Vidare forskning kring hur föräldrapar med skild 

ekonomi resonerar och fördelar föräldraskapet vore därför intressant.  

 

Tack vare föräldraförsäkringens flexibla utformning finns det lika många sätt att fördela 

föräldradagarna som föräldrapar. Som framgår av min studie påverkade även sjukskrivning, 

arbetslöshet och studier den faktiska tiden hemma med barnet. Därför anser jag att ytterligare 

faktorer borde inkluderas i kommande forskning, med fokus på hur individers och samhällets 

värderingar och normer påverkar ett jämställt uttag. Här blir genusglasögonen ett viktigt 

redskap, för att se igenom antaganden om ekonomi eller biologi. I denna studie har det visat 

sig inte spela en avgörande rollen i hur intervjupersonerna väljer att dela upp föräldrapenning- 

och ledigheten, inte heller varför de är mer villiga att avvara pengar till förmån för kvinnans 

ledighet men inte mannens. Resultatet i denna studie är inte generaliserbart, men jag anser 

ändå att den bidragit till forskningen om ämnet eftersom kvinnor som tjänar mer än sina män 

men ändå tar ut mest ledighet inte lyfts tidigare. Det är ett intressant inlägg i debatten kring 

vilka faktorer som anses styra det ojämställda uttaget vi har och en intressant utgångspunkt 

för vidare forskning kring normerna - som verkar vara det som faktiskt påverkar föräldrarna. 
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8. Bilaga – Intervjuguide 

 Vilka tankar och känslor hade du kring ditt föräldraskap/ledighet innan barnet kom? 

 Vilka förväntningar eller krav upplever/upplevde du att din omgivning ställde på dig?  

 Vilka krav eller förväntningar upplever du/hade du på dig själv? 

 Vilka förväntningar eller krav upplever/upplevde du ställs/ställdes på din partner?  

 Berätta hur ni delat/delade upp föräldrapenning respektive ledighet?  

 I vilket skede började ni diskutera hur ni skulle dela upp penningen resp. ledigheten?  

 Hur påverkade/vilken roll skulle du säga att ekonomin hade i beslutet av uttaget? 

 Vilken roll skulle du säga att er inkomstskillnad spelade? 

 Hur kände och resonerade du kring amningen?  

 På vilket sätt skulle du säga att du påverkades av den sociala omgivningen? 

 Hur reagerade den sociala omgivningen på ert val av uppdelning? 

 Vad kändes absolut viktigast för dig i beslutet av uppdelningen 

 Hur känner och ser du på uppdelningen nu när valet är gjort/såhär efteråt?  


