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Abstract 
 

Lexander, S. (2016). Yes, I've been working too much, it made me feel bad. A interview 

study of gender in relation to parental leave. Bachelor thesis in Public Health Science. 

Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and 

Occupational Studies. University of Gävle, Sweden. 

 

 

The purpose of the study was to investigate the distribution of parental leave and 

finding out for what reasons the parents in the study had chosen to distribute it that way. 

Data was collected by structured interviews. The interviews analyzed using the 

phenomenographic analysis method. Results from the interviews showed that economic 

reasons and that the woman of the household typically liked being home more than her 

partner. Parental mental health appeared to have been affected by the division 

distributed, both in the positive and negative direction. The conclusion of the study are 

that those who have chosen uneven division saw themselves lose too much money if the 

man was stay at home, both private and corporate terms. The problems that showed was 

the unequal division were seen at several levels. Partly individual level where the 

woman would rather be at home most of the time. At the community level where the 

woman's low wages in comparison with men's contributes to men is not considered to 

be at home, the economy will also fall into the political level where the economy is 

becoming a problem for the whole family when the woman salaries usually are lower 

than men's. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på föräldrars tankar kring uppdelningen de haft 

av föräldradagar, samt vilka eventuella faktorer som skulle göra fördelningen mer 

jämställd mellan föräldrarna. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativ metod i 

form av strukturerade intervjuer med utrymme för diskussioner. Intervjuerna 

analyserades med den fenomenografiska analysmetoden. Resultatet visade att ekonomin 

och kvinnans känsla av att vilja vara hemma var den främsta anledningen till hur 

uppdelningen fördelades mellan paren. Skillnader sågs hos de som valt att dela jämställt 

och de som hade kvinnan hemma den större tiden. Hos det jämställda paret fanns ingen 

större skillnad i inkomst samt att kvinnan ville arbeta och dela på ledigheten med sin 

sambo. Föräldrarnas psykiska hälsa visades ha blivit påverkad av hur uppdelningen 

fördelats, både åt det positiva och negativa hållet. Slutsatsen av studien är att de som 

valt ojämn uppdelning såg sig förlora för mycket pengar om mannen var hemma, både 

privat och företetagsmässigt. De problem som framkom vad gäller den ojämna 

uppdelningen sågs på flera nivåer. Dels individnivå där kvinnan helst ville vara hemma 

den större delen, på samhällsnivå där kvinnans låga lön i jämförelse med mannens 

bidrar till att mannen inte anses kunna vara hemma, ekonomin faller även in på den 

politiska nivån där ekonomin blir ett problem för hela familjen när kvinnans lön oftast 

är lägre än mannens.  
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Inledning 
 

Enligt TCO (2016) ökar skillnader i lön, arbetstid och karriär mellan män och kvinnor 

när de får barn. Generellt sett minskar kvinnans arbetstid medan mannens i allmänhet 

inte förändras. Om uppdelningen av föräldradagar blev mera jämställd skulle inte 

trenden att kvinnor går ner i arbetstid under barnåren behöva fortsätta som nu, vilket 

skulle ge goda effekter på kvinnans lön, karriär, hälsa och pension. Män och kvinnors 

totala arbetstid är relativt jämställd, skillnaden är att mannen lägger sin tid på betalt 

arbete medan kvinnan står för den större delen av det obetalda arbetet i hemmet. 

Arbetsgivares förväntningar på att kvinnor i fertil ålder kommer att bli mödrar och då ha 

högre frånvaro skulle minska om en jämställd fördelning av föräldradagarna användes. 

Även om män är lika delaktiga i frågan om att bli föräldrar så ses inte detta som ett 

problem då mannen inte förväntas vara lika frånvarande från arbetet som kvinnan (Ibid). 

 

Definitioner av begrepp som används i uppsatsen beskrivs i bilaga 1. 

Bakgrund 
 

Denna uppsats syftar till att genom intervjuer ta reda på hur föräldrar ser på jämställdhet 

i relation till föräldraledighet och om det finns några gemensamma nämnare om varför 

det fortfarande är majoriteten kvinnor som är hemma större delen av tiden medan 

männen arbetar. Enligt nationalencyklopedin (u.å.) är definitionen av jämställdhet att 

kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 

väsentliga områden i livet. 

   Tidigare forskning av Duvander (2015) visar att anledningen till det ojämställda 

uttaget av föräldradagar främst är beroende av arbetet som föräldrarna har och hur 

parternas ekonomi och inkomst ser ut. Undersökningen visar även att mammorna ofta 

vill vara hemma med sina barn under deras uppväxt medan männen tänker mera på 

ekonomin. Duvander (2014) skriver att en mera jämställd fördelning av 

föräldraledigheten har varit ett mål för Sverige under en längre tid. Att dela 

föräldradagarna mer jämlikt ses som en möjlighet till en bättre jämställdhet på 

arbetsmarknaden. I en studie gjord av Almqvist & Duvander (2014) gjordes en 

undersökning bland 20 åriga unga vuxna kring föräldraledighet som sedan följdes upp i 

vuxenlivet, detta för att se om attityderna förändrades hos deltagarna före, under och 

efter att de eventuellt blivit föräldrar. Artikeln visar vilken viktig effekt en jämställd 

föräldraledighet har på arbetsmarknaden, som även tros stärka kvinnans möjligheter 

positivt i förhållande till mannen. År 2011 var det en av tio föräldrapar som delade 

ledigheten lika. Svensk politik vill främja föräldraledigheten för männen, dels för att 

uppmuntra dem till mer och delat ansvar för sina barn, men även för att ge kvinnorna tid 

och möjlighet till en karriär på arbetsmarknaden. Undersökningen visade även att där 

föräldrarna delar på föräldradagarna ses båda som den primära föräldern där barnet ofta 

tyr sig till fadern lika mycket som till modern (Ibid).  
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Främja jämställdhet i Europa och Norden 

EU arbetar för att uppmuntra män och kvinnor att dela på föräldraledigheten för att på 

så sätt främja en mer jämställd arbetsmarknad (Haas & Rostgard, 2011). EU arbetar 

även för att främja dubbel inkomst och omsorg om barnen där det bör vara jämställt 

mellan inkomstarbete och oavlönat hemarbete. För medlemsländerna inom EU finns 

minimumregler för föräldraledigheten (EUR-lex, 2010). Alla familjer ska ha rätt till 

minst fyra månader sammanhängande ledighet. För att främja en mer jämställd 

fördelning ska en av dessa månader vara reserverad för varje förälder. Utöver dessa 

regler bestämmer varje land över ledighetens läng och ersättning. Eydal, Gíslason, 

Rostgaard, Brandth, Duvander & Lammi-Taskula (2015) ger en översikt över hur de 

Nordiska länderna har utvecklat sina frågor kring föräldraledighet. Att få det jämställt i 

arbetslivet är svårt utan att även arbeta för att få det mer jämställt i hemmet och 

familjelivet (ibid).  

   I Sverige finns en jämställdhetspolitik som regeringen (2005) arbetar efter. Syftet med 

propositionen är att män och kvinnor ska ha samma förmåga att kunna forma samhället 

och sina egna liv, för att nå dit har regeringen satt upp fyra delmål att arbeta efter: 

 En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt  

och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för  

beslutsfattandet. 

 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor 

i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män  

ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på  

lika villkor. 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet (Regeringens proposition 

2005/06:155).  

 

Sverige och föräldradagar 

Sveriges föräldraförsäkring syftar till att skapa förutsättningar för både män och kvinnor 

att kunna kombinera det betalda arbetet med arbetet i hemmet (TCO, 2014). Den 

familjepolitiska kommittén vars arbete var att undersöka frågan om det ekonomiska 

stödet till barnfamiljer, kom 1972 fram till den s.k. föräldraförsäkringen, som blev den 

nya benämningen av den tidigare moderskapsförsäkringen (Boktr, 1972). Den nya 

benämningen innebar förändringar för föräldrarna, nu fick de själva bestämma över vem 

av dem som skulle vara hemma och ta hand om barnet. Det huvudsakliga syftet med 

föräldraförsäkringen var att ge föräldrarna ett ekonomiskt stöd. I samband med detta 

förlängdes föräldraledigheten från 180 dagar till 240 för att gynna att även fadern kunde 

vara hemma med barnet. I samband med detta lanserades även de 10 dagar som gör att 

fadern får vara hemma efter förlossningen med betalning från försäkringskassan (ibid). 

   De nyaste reglerna från försäkringskassan (2016) gäller för de föräldrar som har barn 
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födda från år 2016 och innebär att de får 195 betalda dagar vardera, samt ytterligare 45 

dagar vardera med den lägsta betalningsnivån. 90 av dessa 195 dagar är låsta till den 

berörda föräldern medan de övriga får överlåtas till den andra föräldern. 

Försäkringskassan (u, å.) ger i dagsläget en jämställdhetsbonus på ett maxbelopp av 

13500 kr när föräldrarna tar ut 240 dagar var av föräldradagarna.  

   Enligt Björnberg (2002) gynnas en familjs ekonomi i de flesta fall av att modern är 

föräldraledig framför att mannen är det, detta på grund av att män generellt sett har en 

högre inkomst än kvinnor. De ekonomiska faktorerna ses dock inte alltid som det 

avgörande. Även i de fall där kvinnan tjänade mer än mannen tog hon ofta ut fler 

föräldradagar, men i allmänhet ökade mannens uttag av föräldradagar ju mer kvinnan 

tjänade. Björnberg (2002) menar att förklaringen till att kvinnan tar ut mer ledighet med 

barnet har med den kvinnliga identiteten och de kulturella normerna att göra. Både män 

och kvinnor ser modern som den primära föräldern och den som bör vara hemma 

åtminstone den första tiden i barnets liv. I enlighet med detta vill kvinnor utveckla 

starka band till sitt barn för att hålla dem nära. Ytterligare en anledning som kan ligga 

till grund för att män tar ut färre dagar kan ha med uppfattningen om den manliga 

könsidentiteten att göra. De sociala teorierna om manlig identitet är ofta relaterad till en 

yrkesroll, ett engagemang kring ett arbete. Undersökningar om mäns attityder till 

föräldraledighet visade att de tänkte mycket på sin arbetsgivare och att det kan komma 

att få en negativ effekt på lön och andra förmåner om de är föräldralediga (Ibid). 

   I en kvalitativ intervjustudie gjord av Magnusson (2005) gjordes en nordisk 

jämförelse mellan män och kvinnor om hur de fördelade sina hemsysslor och 

barnomsorg. Studien fokuserade på hur par i Sverige, Danmark och Finland planerat sin 

vardag med barn, arbete, hem, och så vidare. Trettio personer som valdes ut genom 

”snöbollsmetoden” deltog i undersökningen. Valet av deltagare grundades på 

utbildningsnivå, boendeort och ålder på barnen. Medianåldern för kvinnorna i 

undersökningen var 34 år, och 38 år för männen. Analysen av studien fokuserade på hur 

deltagarna relaterade till genus i samtalen kring fördelningen av hemarbetet. En av 

kvinnorna från Finland berättade om hur förvånad omgivningen varit då det varit 

hennes man som skött den större delen av matlagningen samt att han deltagit lika 

mycket som henne i hushållet och med barnen. Beslutet de tagit om att dela ansvaret för 

hem och barn har som tillägg till en förvåning även framkallat nedvärderande 

synpunkter från äldre samt kollegor. En annan finsk kvinna såg sig som väldigt 

arbetsorienterad och inte speciellt intresserad av varken hushållssysslor eller barn, men 

att hon ändå kände sig tvungen att ta det största ansvaret för både hem och barn. Två av 

de svenska deltagarna berättade att de är mer karriärlystna än sina män, men att båda 

ansvarar för hemmet. En av de danska kvinnorna kände att hon inte klarade att leva upp 

till sin ”könsroll” och de förväntningar hon hade på sig att alltid prioritera familjen. 

Resultaten i studien visar på skillnader mellan de par som delar på hushållssysslor och 

där kvinnan sköter det mesta. Skillnaderna förekom i relation till utbildningsnivå och 

beroende på hur många barn de hade. De ojämställda paren antog de ”traditionella” 

könsrollerna vilket även visades genom arbetsfördelningen i hemmet. I de ojämställda 

relationerna avstod männen från att delta i hushållssysslorna. En anledning till detta 
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visade sig vara att männen tog för givet att om han inte gjorde sysslan, skulle kvinnan 

göra det. I de jämställda paren sågs inte några liknande attityder. Slutsatsen av 

undersökningen var att uppdelningen av hushållssysslor inte är en tillfällighet utan 

snarare något som tycktes ske per automatik. I slutänden verkar det handla om 

maktfrågor som baseras på könsroller, ett naturligt och självklart val för många par i 

Norden (Ibid).  

 

Eget företagande  

Anxo och Ericson gjorde 2015 en kvantitativ undersökning med föräldrar som var 

egenföretagare eller anställda. Syftet med undersökningen var att ta reda på i vilken 

utsträckning egenföretagare i Sverige kunde påverka sitt uttag av föräldradagar. 

Undersökningen visade att både kvinnor och män som var egenföretagare i genomsnitt 

tar ut färre föräldradagar än de som förvärvsarbetar. Kvinnor som är egenföretagare tar 

dock ut mer föräldraledighet än egenföretagande män. Enligt Anxo och Ericson kan 

detta bero på att män som är egenföretagare förlorar mer ekonomiskt på att vara hemma 

än kvinnor i samma ställning, samt att män kan uppleva högre prestationskrav på sitt 

arbete. Kvinnor är föräldralediga oavsett anställningsform, därav sågs ingen signifikant 

skillnad hos de kvinnliga egenföretagarna. Ett beslut om att bli egenföretagare kan ske i 

fasen då även ett kommande familjeliv planeras. Detta kan ses som en anledning till att 

det är färre kvinnor är män som blir egenföretagare, då de traditionella könsrollerna 

kring föräldraledighet gör det mindre gynnsamt för kvinnor att driva ett företag. 

Samtidigt kan eget företagande ses som en tillgång då de ofta kan välja sina tider själva 

och kombinera familj- och arbetsliv enklare. I länder där föräldraledigheten är 

begränsad kan kvinnligt företagande vara vanligare och användas som redskap för att 

kombinera arbete och barn. Stora skillnader fanns mellan männen där de med hög 

arbetsprestation ofta inte tog ut någon föräldraledighet alls, de övriga tog ut i likhet med 

de som förvärvsarbetade. Liknande skillnader kunde inte ses hos kvinnorna.  

 

Tidigare forskning om uppdelningen av föräldradagar 

Införandet av pappaledighet tillkom för att både män och kvinnor skulle få komma ifrån 

de könsroller som existerade, där mannen sågs som familjens huvudförsörjare samtidigt 

som kvinnan bar ansvar över hem och barn (Bekkengen, 2002). Kvinnor skulle 

därigenom få rätten till att arbeta och därmed en självständig ekonomi. Männen i sin tur 

skulle få möjlighet till ett aktivt föräldraskap.  

   En svensk studie av Bekkengen (1996) gjordes med avsikt att få fram vilka faktorer 

som påverkade den ojämställda könsfördelningen vid uttaget av föräldradagar. Metoden 

som användes var en kvalitativ intervjustudie med föräldrapar i trettioårsåldern som fått 

sitt första barn under de senaste två åren. Deltagarna i undersökningen var fyra par där 

två av paren delat på föräldraledigheten och hos de andra två paren hade modern varit 

hemma under hela eller större delen av tiden. Resultaten som framkom i studien visade 

att både män och kvinnor stötte på hinder i arbetslivet när det kommer till arbete och 

föräldraskap. Undersökningen visade dock att det som sägs vara ett hinder enbart blir ett 

hinder i föräldraledigheten om föräldern i fråga är man, trots att förutsättningarna är lika 
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för båda könen. De två män som inte varit föräldralediga såg stora problem med att 

kunna vara borta från sina arbeten, även kvinnorna i dessa relationer såg samma 

svårigheter för sina män trots att kvinnorna arbetade inom samma yrkeskategorier. En 

av dessa kvinnor var egenföretagare, men där sågs inte några problem med att kvinnan 

var hemma varken hos mannen eller kvinnan. För de män som avstått från att ta ut 

föräldraledighet har den avgörande orsaken varit deras egna ambitioner för arbetet. I 

undersökningen framkom även att yrkesidentiteter kunde påverka uttaget av 

föräldraledigheten. Yrkesidentitet ses som den bild personen själv har om sig själv som 

yrkesperson, män med en svagare yrkesidentitet tog del av föräldraledigheten medan 

männen med en starkare identitet överlät den till modern. Hos kvinnorna sågs inte några 

skillnader, de tog ut ledigheten oavsett svag eller stark yrkesidentitet. Analysen av 

deltagarnas intervjuer visade att föräldrarnas fördelning av föräldradagarna bestämdes 

efter faderns önskemål hos tre av de deltagande paren, det fjärde paret hade tillsammans 

bestämt hur uppdelningen skulle ske. Hos paren där mannen inte varit hemma någonting 

hade ingen eller en mycket liten diskussion förkommit. I diskussionen om vem som 

skulle vara hemma när barnet var sjukt handlade det om vems arbete som var viktigast, 

vilket ledde till att modern var hemma. Hos paret där kvinnan var egenföretagare var 

förklaringen från kvinnan att mannen inte kunde vara hemma från arbetet på grund av 

att chefen inte ville att han skulle vara frånvarande, vilket i grunden även var mannens 

egen önskan om att göra karriär. Studien sammanfattar att de sociala könsrelationerna är 

det mest avgörande för hur föräldraledigheten delats. Kvinnornas uppfattning om 

föräldraskapet ses som värdefullare än männens. Då kvinnor ses som mer lämpade än 

män ifråga om att ta hand om barn, blir det deras ansvar att vara hemma med dem 

medan männen arbetar (Ibid). 

   Bekkengen gjorde 2002 en kvalitativ intervjuundersökning i syfte att identifiera de 

strukturer och orsaker som finns inom både arbetsliv och familjeliv som påverkar män 

och kvinnors uttag av föräldradagar. Studien som utfördes i Sverige visade att 

ekonomiska skäl användes av deltagarna som förklaring både från mannen när han 

tjänade mest men även när han tjänade mindre än kvinnan. Resonemanget när mannen 

tjänade mest var att de skulle förlora så mycket om han var hemma, när mannen var den 

som tjänade minst var resonemanget istället att hans föräldrapenning skulle bli så låg 

och därför var det bäst att kvinnan med den högre föräldrapenningen var hemma. En av 

de deltagande männen som var egenföretagare var positiv till pappors föräldraledighet 

och såg det som en självklarhet att mannen ska vara föräldraledig när han blir pappa. 

När det kom till honom själv såg han det som en omöjlighet, som han förklarade med att 

han skulle ”oroa ihjäl sig” och inte kunna lämna över arbetsuppgifterna till någon 

annan. Mannen menade att han hoppas kunna vara föräldraledig senare då barnet blivit 

äldre, om han bytt anställningsform.  

   Syftet med avhandlingen Föräldraledig pappa var att undersöka svenska mäns 

erfarenheter av en delad föräldraledighet (Chronholm, A. 2004). Trots att pappor i över 

30 år haft möjlighet att vara föräldralediga en längre tid är det inte många som har 

erfarenhet av det. Att dela ledigheten mellan föräldrarna är en rättighet så att båda parter 

ska kunna skapa en nära relation till sitt barn, vilket även från barnets sida kan ses som 
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positivt. Att dela på föräldraledigheten sågs som en angelägen fråga för männen som 

fick möjlighet att vara med sina barn, och för kvinnorna så de fick en större möjlighet 

på arbetsmarknaden. Metoden som användes i denna undersökning är både kvalitativ 

och kvantitativ. Undersökningen startade med enkäter som skickades ut till 700 

slumpmässigt utvalda män som tagit ut minst 120 dagar i föräldraledighet. Av dessa 

inkom 188 svar som sedan användes som underlag till intervjuerna. Av de 188 svaren 

gick 26 vidare till intervjuer, i syfte att ge en fördjupning kring enkäterna. Kriterierna 

för att delta i intervjuerna var att männen, under sin föräldraledighet skulle ha haft det 

största ansvaret för barnet samt att de tagit ut lika många eller fler föräldradagar än sin 

partner. I ett flertal av intervjuerna framkom det att de som fyllt i att de varit 

föräldralediga i minst 120 dagar egentligen inte varit det, utan av olika anledningar hade 

fyllt i det trots att de arbetat eller varit hemma tillsammans med modern under till 

exempel semestrar. Undersökningen visade att både männen och kvinnorna i de flesta 

fall varit angelägna om att dela på ledigheten. De flesta av männen poängterade 

betydelsen för dem med att ha en nära relation till barnet som en av anledningarna till 

att de ville vara föräldralediga. Sextiofem procent av männen såg även kvinnans 

möjligheter till arbete eller studier som en viktig orsak till en delad föräldraledighet, 

hälften av männen menade också att jämställdhetsidealen hade påverkat dem i beslutet. 

Genom att fadern har fått ansvara för omhändertagandet av barnet har det samtidigt 

bidragit till att de utvecklats som pappor, där de fått en djupare och mer känslomässig 

relation till barnet. En av deltagarna upplevde att hans fru hade en underliggande ovilja 

till att han var hemma med barnet ”Ibland tycker jag att det lyser igenom att hon skulle 

nog gärna ha varit hemma alltid om hon fick faktiskt” (Chronholm, 2004, s 139). Vad 

gäller familjens ekonomi ansåg nästan hälften av de intervjuade att den hade påverkats 

negativt av att de varit hemma. Effekterna på ekonomin var väntade för männen och ett 

pris de valt att betala för att kunna vara hemma med sitt barn. Sexton procent av 

männen ansåg även att deras karriär påverkats negativt av ledigheten, där ungefär en 

fjärdedel märkt av det negativt på löneutvecklingen. Sjuttio procent såg en positiv effekt 

hos kvinnan då hon hade haft möjligheten att arbeta eller studera. Männens 

föräldraledighet sågs som en positiv upplevelse och enkätsvaren visade att 80 % av de 

föräldralediga papporna skulle vara lediga även vid ett eventuellt nästa barn (Ibid).  

 

Nationella folkhälsomålen 

Riksdagens generella mål för den nationella folkhälsan är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). Hälsans utveckling hos befolkningen är en central del 

för en hållbar samhällsutveckling och befolkningens välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten 2015). Folkhälsan påverkas dels av individens egna val och 

levnadsvanor, men även av de strukturella faktorer och demokratiska rättigheter som 

finns i samhället. De elva målområden som finns grupperar de faktorer för människors 

levnadsvanor och livsvillkor som är av störst betydelse för hälsan (Ibid).  
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Målområde ett, delaktighet och inflytande i samhället är en av de grundläggande 

förutsättningarna för folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 2016). Att känna bristande 

möjligheter till inflytande i både samhället och sitt eget liv har ett samband med 

individens hälsa.  

   Internationella jämförelser visade år 2009 att Sverige låg på fjärde plats av 138 länder 

i rankning av jämställdhet (Statens folkhälsoinstitut, 2010). De länder som ansågs ha en 

bättre jämställdhet var Norge, Island och Finland. Det är fortfarande männen som har 

den största delen av makt och inflytande i Sverige. I arbeten där liknande 

arbetsuppgifter utförts har män högre lön än kvinnor, trots att kvinnor generellt har både 

högre utbildningsnivå och bättre skolresultat. Samma undersökning visar att Sverige har 

få kvinnor med en lagstiftande makt (Ibid).  

 

Målområde två, ekonomiska och sociala förutsättningar är en av de viktigaste faktorerna 

för hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016). Höginkomsttagares hälsotillstånd är bättre än 

hos de med låg inkomst. Var en person befinner sig ekonomiskt i förhållande till andra 

påverkar hälsan. Ekonomiska resurser är viktiga för hälsan, framförallt betydelsen av 

resurser som gör det möjligt att kunna kontrollera och styra över sina livsvillkor. Även 

bland äldre är det kvinnorna som har en lägre inkomst än männen (Ibid). Det som vi får 

ut i lön och de timmar vi arbetar under våra yrkesverksamma år ligger till grund för vad 

vi sedan får ut i pension (TCO, 2014).  I genomsnitt får kvinnor ut 6000 kr mindre i 

pension än män varje månad. Undersökningar som gjorts visar att över hälften av de 

kvinnor som gick i pension mellan 2012-2013 får den lägsta pensionen de är berättigade 

till, den så kallade garantipensionen. Den låga pensionen för kvinnor är en följd av mer 

deltidsarbete och lägre lön än män. Deltidsarbete är den främsta anledningen till att 

kvinnors inkomster och framtida pensioner är lägre än mäns (Ibid).  

 

Målområde 3 gäller barn och ungas uppväxtvillkor och ses som en inriktning för att 

kunna nå en social hållbarhet (Folkhälsomyndigheten, 2010). En god miljö i hemmet 

under uppväxten är en av de viktigaste faktorerna för barns hälsa. Att hålla en god 

relation både mellan föräldrar och mellan barn och föräldrar minskar risken för många 

diverse riskbeteenden och hälsoproblem hos barn. Hur ett barns uppväxt är har stor 

betydelse för individens hälsa upp och igenom hela vuxenlivet (Ibid).  

   DPSIR är en modell som används för att beskriva de orsakssamband som finns i 

interaktionen mellan samhället och dess miljö (ibid). Modellen är utvecklad av 

Europeiska miljöbyrån, och Statens folkhälsoinstitut har valt att använda den inom 

folkhälsoområden i syfte att kunna beskriva de orsakssamband som finns mellan hälsa 

och samhälle. Modellen visar de bakomliggande faktorer som har betydelse för 

människans levnadsvanor och livsvillkor, och vidare för folkhälsan.  
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Bild lånad från Folkhälsomyndigheten (2010). Analysmodell för faktorer som påverkas av politiska 

beslut. 

 

Bilden visar bland annat att värderingar och jämställdhet är något som påverkar ett 

barns hälsa. De värderingar som finns inom en familj kan komma att påverka kvaliteten 

på föräldraskapet, vilket vidare påverka både hemmiljön och relationen mellan barn och 

föräldrar. Det i sin tur kan påverka barnens psykiska och fysiska hälsa (ibid).  

   En undersökning om barns levnadsförhållanden visade att relationen till föräldrarna, 

och då speciellt fadern inte varit optimala (Bremberg, 2004). Denna slutsats dras av att 

enbart hälften av de tillfrågade svarade ”ja” på frågan om de brukade tala om sina 

problem och bekymmer med föräldrarna, 19 % svarade att de varken talade med sin far 

eller mor och 46 % svarade att det inte talade med sin far. I samma undersökning 

visades det att fler barn inte kommer överens med sin far än sin mor (ibid). En trygg och 

god uppväxt ses som avgörande för barns hälsa och därmed för folkhälsan på längre sikt 

(Pallmer, K, Wrammer, B, Wrammer, H, 2012). Barn boendes med enbart en av sina 

föräldrar har generellt sett en sämre hälsoutveckling än de som bor med båda. År 2013 

skilde sig ca 25000 svenskar (SCB, 2014). Längden på äktenskap varierar stort och 

vissa varar enbart en kortare tid. Av de äktenskap som ingicks under 2013 avslutades ca 

100 stycken redan samma år. I Sverige är det Gävleborgs län som har det högsta antalet 

skilsmässor, med en siffra på 23,3 %.  

   År 2009 gavs förslag om en ny motion till regeringen vad gäller ett folkhälsopolitiskt 

mål för att minska antalet skilsmässor i Sverige. Varje år är 45 000 barn med om en 

skilsmässa. En tredjedel av dessa barn förlorar med detta sin dagliga kontakt med en av 

de personer som står dem närmast, oftast fadern. Föräldrar tror ofta att den bästa 

lösningen för dem, som att genomgå en skilsmässa, även är det bästa för barnet, vilket 

inte alltid stämmer överens verkligheten. Forskning visar att de gånger en skilsmässa är 

bäst även för barnen är då det förekommer konflikter i barnens närhet. I vuxen ålder kan 

barn som varit med om sina föräldrars skilsmässa uppleva problem med relationer i 

rädsla att bli svikna och övergivna. De personer som vuxit upp i en familj där 

skilsmässa förkommit gifter och skiljer sig även mer än andra. Ensamstående föräldrar 

har sämre hälsa än sammanboende. För att nå en bättre folkhälsa är fungerande 

relationer en viktig del (Ibid). År 1993 gjorde Oláh en studie med syfte att undersöka 

könets påverkan på familj- och samhällsnivå. Den empiriska delen från Sverige baseras 
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på uppgifter som hämtats från Svensk kartläggning av familj och arbetsliv. 

Kartläggningen genomfördes av SCB, där både män och kvinnor medverkade. Studien 

visade att relationer kan stärkas av att båda parter bidrar både ekonomisk och 

familjemässigt då dessa potentiella källor till konflikt minskas. Resultaten visade även 

att risken för uppbrott mellan föräldrarna minskade om fadern tog ut föräldraledighet. 

Undersökningen visar samtidigt att män som tar föräldraledighet troligen är mer 

familjeorienterade än övriga män, vilket även det kan skapa ett stabilare band mellan 

föräldrarna (Ibid). 

 

Målområde fyra är hälsa i arbetslivet. Ett arbetsliv med goda arbetsvillkor minskar 

risken för ohälsa samtidigt som det utjämnar de sociala skillnaderna och bidrar till en 

förbättrad hälsa i allmänhet (Folkhälsomyndigheten, 2014). Ett gott arbetsliv är en 

förutsättning för en hållbar utveckling för individ och samhälle. Utgångpunkten för 

målområdet är att balansera arbetsliv mot individens möjlighet att fungera och må bra 

under sitt yrkesverksamma liv. Individers arbetsliv ska vara möjligt att kombineras på 

ett hälsofrämjande sätt med både familjeliv och fritid. (Ibid).  

 

Ojämlikhet i inkomst och hälsa 

Statistiska centralbyråns rapport från 2016 visar att kvinnors inkomst är lägre än mäns, 

oavsett ålder. I dag lever kvinnor i genomsnitt längre än män (KvinnorKan, 2014). 

Kvinnor skattar dock sin hälsa som sämre i jämförelse med män och undersökningar 

visar att de även uppsöker läkare oftare och använder mer läkemedel än vad män gör. 

Orsakerna till detta är flera och komplexa. En av orsakerna är könsskillnader i arbets- 

och familjeförhållanden. Förr var det vanligt att kvinnorna var hemmafruar och tog 

hand om hem och barn. Effekten av att kvinnorna arbetade hemma blev att de uteblev 

från arbetsmarknaden och därmed förlorade inkomst och även en del av den kommande 

pensionen. Den större andelen av kvinnorna arbetade i hemmet men det förekom även 

de som arbetade så som många kvinnor gör idag, dvs. deltid och/eller med en lägre lön 

än mannen. Kvinnors möjlighet till en ekonomiskt trygg ålderdom är i och med detta 

sämre än mäns (Ibid).   

 

Att bli föräldrar  

När ett barn föds upplever de nyblivna föräldrarna ofta starka och positiva känslor för 

varandra (Bremberg, 2004). Samtidigt som detta sker kan föräldrar få kämpa med 

känslor av en förlorad kontroll över sitt egna liv och en känsla av utanförskap. Många 

nyblivna föräldrar får humörsvängningar och blir nedstämda. Under det första året som 

föräldrar kan konflikter parterna emellan bli vanligare samtidigt som kvaliteten på deras 

relation försämras. Även om försämringar i relationen ofta kan uppstå, är det flera som 

också upplever en förbättring i relationen efter att barnet fötts. I flera fall är föräldrar 

oförberedda på de förändringar ett barn för med sig. De förväntningar och värderingar 

föräldrarna har kan leda till konflikter som paret tidigare inte räknat med. Även om 

föräldrarna haft vissa avsikter angående sina könsroller sker ofta en förskjutning av 

dessa när barnet kommer. Detta kan öka risken för konflikter rörande sysslorna i 
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familjen, risken ses dock minska om föräldrarna delar på sysslorna. I relationer där 

männen deltar i vardagsrutinerna minskar både männen och kvinnornas upplevelse av 

stress och depressioner (Ibid).    

 

Jämställd uppdelning av föräldradagar i relation till bättre hälsa 

 

There is not a problem per se in socially constructed differences between women 

and men, except when these differences limit opportunities or resources needed to 

attain health, and thereby result in discrimination and inequalities that may have 

negative consequences on health (WHO faktablad nr 403, 2015). 

 

Idag vet vi att kvinnor inte har samma förutsättningar som män på arbetsmarknaden. 

Oavsett om vi utför likvärdigt arbete eller inte, har kvinnan generellt sett sämre lön än 

mannen (Folkhälsomyndigheten, 2010). Vad vi också vet är att kvinnor har svårare att 

få en fast anställning. En av anledningarna till detta kan vara arbetsgivares tankar om att 

kvinnan ska bli förälder och då vara frånvarande från sitt arbete. En jämställd 

föräldraledighet skulle förändra normen om att det är kvinnan som är den primära 

föräldern och föräldraledig. Effekten av att dela lika skulle kunna bidra till att ge 

kvinnan en större möjlighet på arbetsmarknaden samt möjlighet att arbeta mot betalning 

i samma utsträckning som mannen. Detta kan sedan resultera i mer jämställda löner och 

pensioner, jämnare uppdelning av hemarbete samt bättre och mer jämlik hälsa hos båda 

könen.  

   Trots att vi idag vet detta finns det inte tillräcklig forskning kring vilka tankar som 

finns hos föräldrar när de planerar och fördelar sina föräldradagar. Förhoppningen med 

denna uppsats är att kunna bidra till mer förståelse för hur föräldrar resonerar samt vilka 

eventuella förändringar som skulle kunna bidra till att dagarna delades mer jämställt.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Genusteori 

En av de teorier som användes i denna studie var genusteori. Genus står enligt NE (u.å.) 

för ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning 

som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön. Som utgångspunkt användes teorier av 

Hirdman. Hirdmans (2003) teori är att män och kvinnor hålls isär, manligt och kvinnligt 

är ofta varandras motsatser, vilket vi alla, oavsett kön är med och skapar. Det ses som 

mer normalt att det ska vara skillnader mellan könen än tvärtom.  

 

Social inlärningsteori 

Den andra teorin som användes i undersökningen var den sociala inlärningsteorin. 

Aroseus (2014) förklarar att vi människor är sociala individer och att vår inlärning 

mestadels sker i sociala sammanhang, där vi lär av varandra via observation och 
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imitation. Vid social inlärning dras nytta av andras erfarenheter istället för att vi lär av 

oss själva.  

 

Problemformulering 

Som det ser ut idag befinner kvinnan sig lägre än mannen på arbetsmarknaden, både 

positions- och lönemässigt. Tidigare forskning gjord av Almkivst & Duvander (2014) 

visar att en jämställd fördelning av föräldradagarna kan stärka kvinnans ställning på 

arbetsmarknaden.  

   Syftet med denna studie var att undersöka dels hur föräldrar tänkte/tänker angående 

föräldradagarna, om det var något de reflekterar över eller om det fortfarande ses som 

en norm att kvinnan är hemma med barnen medan mannen arbetar. I tillägg till detta 

undersöktes det om föräldrarna hade några egna tankar eller åsikter om tillämpningar 

för att föräldrar ska agera annorlunda vid uppdelningen av dagar.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars tankar kring sin uppdelning av 

föräldradagar, samt eventuella faktorer som skulle göra fördelningen mer jämlik mellan 

föräldrarna.    
 

Frågeställning 

 

 Hur är resonemanget hos föräldrarna angående uppdelningen av 

föräldradagarna? 

 Hur och när planerar föräldrarna uppdelningen av föräldradagarna? 

 Har föräldrarnas hälsa blivit påverkad av hur uppdelningen av dagarna fördelats? 

 Vad skulle kunna göras annorlunda för att en eventuell ojämlikhet i 

uppdelningen skulle bli mer jämlik? 

 

Metod 
Denna undersökning är av kvalitativ ansats med strukturerade intervjuer och en 

beskrivande studiedesign. Med strukturerade intervjuer menas det att intervjuerna 

behandlar ett specifikt område där frågorna är öppna och utan svarsalternativ (Trost, 

2010). Kvalitativa intervjuer kännetecknas främst av att enkla och raka frågor ställs i 

syfte att få innehållsrika och komplexa svar tillbaka från den intervjuade. Enligt Trost 

(2010) är det frågorna som leder deltagaren in på samtal om livet som är det väsentliga, 

snarare än själva berättelsen. Frågor om hur någonting är ska vara i fokus snarare än 

varför, intervjuaren ska försöka förstå den intervjuades känslor, hur denne tänker, 

handlar, känner och beter sig (ibid).  
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Urvalsmetod/undersökningsgrupp  

Vid kvalitativa studier vill forskaren få fram en stor variation av deltagare, urvalet skall 

vara heterogent inom en given ram där det bör finnas variationer, utan att någon 

utskiljer sig extremt eller avvikande (Trost, 2010). För att tillämpa detta i denna 

undersökning valdes deltagare med variationer i arbetssituation och uppdelning av 

föräldradagar. Deltagarna bestod av föräldrapar som är bosatta i Gävleborgs län och har 

sitt senaste barn i åldern två till fyra år. Anledningen till att en avgränsning av barnets 

ålder gjordes var för att föräldrarna skulle ha fått distans till föräldraledigheten men 

samtidigt ha tiden relativt färskt i minnet, för att kunna svara på de frågor som ställdes.  

   Urvalet som valdes ut var fyra föräldrapar, vilket blev åtta individuella intervjuer. De 

par som ingick i undersökningen valdes ut medvetet utifrån olikheter de hade med 

varandra. Olikheter som togs i hänsyn var arbetssituation och familjesituation. 

Skillnader i tankar mellan förstagångsföräldrar och de som haft erfarenhet av tidigare 

barn vid planering av föräldraledighet eftersträvades. 

   Föräldraparen i denna undersökning är heterosexuella, av anledningen att jämställdhet 

mellan könen jämförs och tolkas i analysen.  

 

Datainsamlingsmetod 

Valet av studie och metod grundades på att få en större förståelse för vad och hur 

föräldrar tycker och tänker. Då syftet var att få djupare svar och att få fram så mycket 

information som möjligt i undersökningen användes en kvalitativ intervjustudie, där 

intervjuerna spelades in och transkriberades. Intervjuguiden som användes var 

strukturerad. I början av arbetet med uppsatsen var avsikten att intervjua och analysera 

de enskilda parens svar ihop. Då målet med denna undersökning var att försöka få fram 

de tankar och känslor deltagarna hade valdes istället att intervjua deltagarna enskilt för 

att få fram så ärliga svar som möjligt utan grupptryck eller andra eventuella hinder. 

Därefter analyserades paren ihop.  

 

Genomförande 

För att samla in deltagare till undersökningen användes ett medvetet urval, även kallat 

avsiktligt urval. Medvetet urval avser att deltagarna väljs ut efter vad som tros ge den 

talrikaste datan, samt vad som är mest relevant för studien (Yin, 2011).  Det som 

eftersträvas i urvalet är söka de som kan ge varierad data och synpunkter (ibid). 

     Via en statusuppdatering på Facebook skrevs ett meddelande där deltagare till min 

pågående C-uppsats söktes. Uppsatsens syfte och urval beskrevs samt en uppmaning till 

de eventuellt intresserade att höra av sig till mig. Genom det hörde två intresserade par 

av sig. Utöver de två paren tillkom ytterligare ett par utifrån kontakt med en person som 

sett statsuppdateringen och tipsade mig om att kontakta två par. Paren kontaktades och 

ett av dem valdes ut som deltagare till undersökningen, det andra paret var relativt lika 

representativt med ett av de första, varav de valdes bort. Det fjärde paret valde 

författaren själv ut via gemensamma vänner då de förmodades kunna ge relevant och 

viktig information till undersökningen. Som tillägg till detta kom förslag på ytterligare 

två par från en bekant som kände till uppsatsen på annat vis än via meddelandet på 
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Facebook, personerna kontaktades men författaren valde att hålla sig till de redan 

bestämda eftersom de inte såg som ett bättre val och målet för antal deltagare var 

uppnådda.  

   Innan intervjuerna med deltagarna påbörjades gjordes en pilotstudie med ett par för att 

se hur de uppfattade frågorna samt om deras svar gav svar på frågeställningarna i 

undersökningen. Responsen från pilotstudien visade att de intervjuade uppfattade 

frågorna som tänkt så några justeringar gjordes inte. Däremot tillkom ett par frågor efter 

pilotstudien, dessa frågor behandlade deltagarnas hälsa under och efter den eventuella 

föräldraledigheten, även dessa frågor testades på samma par. Intervjuguiden 

sammanställdes utifrån två tidigare undersökningar (Alsarve & Boye, 2011; Högberg & 

Ulveseth 2016). Frågorna formulerades om något och som tillägg till detta formulerades 

några egna frågor för att få en guide med relevanta frågor i relation till syfte och 

frågeställningar. Alla deltagare som ingick i undersökningen fick ett missivbrev skickat 

till sig, alternativt att de fick det på plats innan intervjun. Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem där de intervjuades enskilt. Då intervjuerna gjordes i hemmen blev det i 

något fall så att partnern var i närheten under vissa stunder av intervjun. Det var dock 

inget som uppfattades som störande eller som ett problem för partnern. Intervjuerna tog 

mellan 25 och 35 minuter.  

 

Dataanalys 

Analysmetoden som användes vid kategoriseringen av det inkomna materialet var den 

kvalitativa analysmetoden fenomenografi. Valet av analysmetod grundade sig på att få 

fram deltagarnas egna uppfattningar om uppdelningen av föräldradagarna. 

Fenomenografisk analys används för att ta reda på hur människor uppfattar sin omvärld 

samt beskrivningar av deras uppfattningar (Larsson, 1986). Fenomenografins syfte är att 

analysera uppfattningar av en händelse istället för uppfattningen om en händelse, med 

andra ord hur individen själv upplevde företeelsen (Uljens, 1989). Med uppfattningar av 

någonting ser analysen till individens egen förståelse för händelsen, denna studie 

behandlar hur föräldrarna upplevde och uppfattade uppdelningen av sina föräldradagar. 

Det handlar inte om huruvida någonting är rätt eller fel, utan den berördes upplevelse av 

det. Genom att göra jämförelser kring de uppfattningar som framkommit var syftet att 

kategorisera dessa i kvalitativa grupper, beskrivningskategorier (Ibid). På så vis har 

kategorierna i denna studie framtagits utifrån de likheter och olikheter som framkommit 

under intervjuerna.   

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets riktlinjer för de etiska aspekterna 

gällande individskyddskravet. Individskyddskravet utgår ifrån att skydda individen från 

fysisk och psykisk skada under forskningens gång (Vetenskapsrådet, 2002). För att 

säkerhetsställa dessa krav har studien utgått från de fyra huvudkrav som finns för att 

skydda individen. Det första som togs hänsyn till var informationskravet som innebär att 

individen har rätt att veta syftet av undersökningen, vilka förväntningar som finns på 

dem samt att medverkan är frivillig. För att ta hänsyn till detta krav gavs ett missivbrev 
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till alla deltagare där uppsatsens syfte beskrevs samt vilka önskemål jag hade på dem 

som deltagare. Samtyckeskravet avser att medverkan i undersökningen är frivillig och 

att deltagaren, om den önskar, har rätt att avbryta deltagandet under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002). Även denna information presenterades i missivbrevet. 

Konfidentialitetskravet avser att alla uppgifter behandlas konfidentiellt där ingen 

utomstående kan identifiera deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Alla insamlad data och 

uppgifter förvarades så enbart jag som forskare kunde ta del av dem. Alla namn och 

platser uteslöts från intervjuerna och inspelningarna raderades efter transkribering. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda individer endast kommer användas i 

forskande syfte (ibid). Allt material som inkom under intervjuerna användes enbart i 

denna studie, vilket även redogjordes i missivbrevet.  

 

Resultat 

 
Kategorisering av material  

I detta avsnitt kommer en beskrivning av alla deltagare från det insamlade materialet att 

presenteras, för att sedan under rubriken kategorisering enklare kunna förstås och 

kopplas till deltagarna. Larsson (1986) skriver att bearbetningen görs i syfte att finna 

varierande kategorier där intervjupersonernas olika uppfattningar beskrivs. Uljens 

(1989) beskriver kategoriseringen inom fenomenografin som att forskaren skapar 

kategorier utifrån de uppfattningar som intervjupersonerna delgivit. Detta innebär att 

forskaren kategoriserar utifrån de skillnader som framkommit under intervjuerna. 

Kategorierna i denna uppsats är skapade efter de likheter och olikheter i uppfattningar 

som framkommit under intervjuerna.  

 

Deltagarna 

För en enklare förståelse av texten kommer alla deltagare som blivit intervjuade att 

kallas för informanter eller deras fiktiva namn. Det som beskrivs i nästkommande 

stycke är det material som framkommit av intervjuerna och som är relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter redogörelserna från informanterna kommer 

materialet att analyseras utifrån den kvalitativa forskningsmetoden fenomenografi. 

Informanternas barn och arbetsplats har uteslutits för att undvika igenkänning och 

nämns enbart som barn eller barnet samt arbetet eller företaget. Orter som nämnts i 

intervjuerna är uteslutna. Detta gäller även i de citat där namn eller platser förekommit.  

 

Par ett, Petra och Johan 

Har tre barn tillsammans. 

Petra 

Petra har fast tjänst på 50 %, hon trivs inte på arbetet men ser en fördel med att ha 

kunnat arbeta på kvällar och helger då partnern är ledig så barnen kunnat vara hemma 

längre istället för att börja på förskolan.  

Johan 
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Johan är egenföretagare och arbetar 50 timmar i veckan. I början ägnades kvällarna till 

företaget och dagarna till hans dåvarande arbete på ett större företag i Gävleborg, sedan 

ett år tillbaka arbetar han endast med företaget. Han är inte nöjd med sin arbetssituation 

då han anser att han arbetar för många timmar.   

 

Par två, Erika och Fredrik  

Har ett barn tillsammans, de väntar för tillfället sitt andra. 

Erika  

Erika arbetar 80 % och har en fast tjänst inom en kommun i Gävleborg. 

Arbetssituationen ser hon som bra, men den kunde vara bättre, för lite folk, 

nedskärningar och ekonomiska besparingar. Arbetet i sig trivs hon jättebra med. 

Fördelarna Erika ser med arbetet är att de får lägga sitt schema själva.  

Fredrik 

Fredrik arbetar heltid och går ständiga förmiddagar. På frågan om han är nöjd med sin 

arbetssituation svarar han ”både och”, arbetet är inte alltid så roligt men han får träffa 

mycket folk. Arbetstiderna passar bra för familjen och han trivs med att arbeta 

förmiddagar. 

 

Par tre, Anna och Per 

Har ett barn tillsammans och väntar sitt andra. 

Anna  

Anna har en fast tjänst på 75 %. Hon anser att arbetet duger, att hon inte vet vad hon vill 

göra istället. Arbetstiderna är hon mindre nöjd med nu när hon har barn.  

Per 

Per är egenföretagare och arbetar heltid och lite till. Företaget driver han tillsammans 

med tre andra. Arbetssituationen är han nöjd med, ett trivsamt arbete som han trivs med. 

Det negativa som han kan se är att han arbetar och är borta mycket, ibland är han trött 

när han kommer hem vilket kan påverka familjen.  

 

Par fyra, Mia och Björn 

Har ett barn tillsammans.  

Mia 

Mia är tjänstledig från sin fasta tjänst för studier. Innan hon började studera arbetade 

hon 80 %, nu går hon bara ut extra någon gång då och då. Studie/arbetssituationen är 

hon nöjd med, mest för att kunna vara flexibel och att deras barn inte behöver gå fulla 

veckor på förskolan.  

Björn 

Björn har en fast tjänst och arbetar heltid. Arbetssituationen är han nöjd med då han 

tjänar skapligt och har bra kollegor. Arbetstiderna kunde varit bättre då han pendlar och 

åker hemifrån innan klockan sex på morgonen och är hemma igen efter halv fem på 

kvällen.  
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Kategorisering 

Nedan följer de kategorier som framtagits utifrån de likheter och olikheter deltagarna 

talat om under intervjuerna. 

 

Planering av föräldradagar 

I par ett och tre där mannen driver eget företag är det kvinnan som varit hemma i stort 

sett hela tiden. Någon planering har det inte varit för något av paren. Par tre menar att 

de visste vilka förutsättningar de hade i och med att Per var egenföretagare så de 

behövde inte tala om det. Månaden som Per var hemma var inte planerad utan kom sig 

av att fordonet han använder sig utav på arbetet gick sönder och inte kunde användas 

under en månad, han tog då ut föräldraledighet och Anna arbetade. Per tillägger att 

Anna vill vara hemma och att hon helst inte skulle gå till jobbet någon dag om hon fick 

bestämma. När Anna var hemma fick hon ut 80 % av sin ordinarie lön av 

försäkringskassan plus ytterligare 10 % genom en försäkring i facket, en försäkring hon 

menar ett Johan inte skulle få om han var hemma eftersom han inte är med i något fack.  

     Par ett förklarar sin uppdelning som att det blev som det blev, det föll sig naturligt i 

och med deras stora skillnader i inkomst. Petra arbetar halvtid och skulle få ut 80 % av 

sin inkomst, Johan som har en relativt god inkomst skulle få ut cirka 60 % av sin 

inkomst.  

 

Ja det finns ju sånt maxtak och nu skulle jag väl inte få ut ens hälften skulle jag tänka mig. 

Så det var ju liksom inte ett alternativ. Eh nog för att när vi fick barn1 så hade vi en helt 

annan ekonomi och helt andra utgifter kan man ju säga och då hade det väl egentligen 

kunnat fungera men då fungerade det ju inte för mig. Petra hade aldrig vågat lämna barnet 

med mig å jag hade nog inte vågat tagit honom själv heller (Johan). 

 

Petra förklarar att hon vill vara hemma och kanske inte skulle låtit Johan varit hemma 

även om han velat det. ”Kontrollbehovet liksom, så så var det väl” (Petra).  

     Par två delade dagarna relativt lika, Erika var hemma sju månader och Fredrik sex. 

Paret pratade tidigt i graviditeten om att de skulle dela dagarna lika då även Fredrik 

önskade vara hemma med barnet. Det var dålig stämning på Fredriks arbete så han 

tyckte det var skönt att vara hemma. Vid planeringen hade de bestämt att Fredrik skulle 

vara hemma först under sommaren och sen om det gick bra skulle han vara hemma 

längre.  

 

A men det är väl att sommaren är ju pappans tid, det är ju oftast så, å så hade jag ju som 

sagt en kompis som jag planerat att göra massa med som inte vart av. Å sen tyckte jag att 

det var väldigt skönt att vara hemma å va ute och poa i trädgården (Fredrik).  

 

I par fyra var Mia först hemma i ett år och sedan ytterligare tio veckor efter att Björn 

varit hemma i tre månader. Mia planerade ganska långt i förväg, vad gäller hennes 

sambo Björn säger hon att han nog aldrig planerat, men att han också ville vara hemma 

lite grann. Björn har snarlika uppfattning, han berättar att Mia bestämt tidigt att hon 

                                                 
1 Barn nummer ett  
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skulle vara hemma ett år medan frågan om hur han skulle göra var öppen länge under 

hennes mammaledighet. Både Mia och Björn är eniga om att pengarna hade en stor del i 

beslutet om vem som skulle vara hemma.  

 

Aa ja tyvärr så blir det ju så att det blir ju ekonomi, men försäkringskassan säger att ju att 

det inte ska skilja men det skiljer ju så hemskt på våra löner, det skiljer ju 10 ibland 15 000 

emellan oss, så det blev ju billigare eller ja det blev ju mer lönsamt att jag var hemma 

(Mia). 

 

På frågan om beslutet om uppdelningen var gemensamt och om de var överens svarade 

de flesta ”ja”. Undantaget var par ett där Petra svarade att det nog var hon som 

bestämde och gjorde klart för Johan att hon skulle vara hemma, men att de ändå var 

överens om beslutet. På samma fråga svarade Johan ”Ja, ja det kan man säga. Det var 

som att vara överens om att köra på höger eller vänster sida av vägen ungefär, det fanns 

inte så mycket att välja på”.  

 

Uppfattningar om jämställdhet  

I par nummer ett såg Petra jämställdhet som att var och en ska göra det de kan, att det är 

upp till var och en. Hon ansåg inte att paret behövde dela på allting och göra samma 

saker, mer att hon gör det som passar henne och Johan gör det som passar honom. 

Jämställdhet sågs inte som något viktigt, det berodde på vad det handlade om. Johan såg 

jämställdhet som att båda får vara med och bestämma och vara överens om allting, inte 

att ha fasta roller bara för att personen är man eller kvinna. Johan anser att jämställdhet 

är viktigt för båda två. På frågan om varför det är viktigt svarar han ”Ja för att 

jämställdhet för mig är ju att båda får komma till tals och båda får vara med och 

bestämma vad båda tycker, ja båda får göra sin röst hörd liksom och får man inte göra 

det så mår man ju inte bra” (Johan).  

   I par två, Erika och Fredrik, var Erika den som ansåg att jämställdhet var viktigt.  

 

Det är väl att det ska vara lika villkor för bägge två å det pratas ju mycket om jämställdhet 

för kvinnorna men jag kan väl tycka att männen också ibland behöver lite mer jämställt. 

Som om vi separerar eller sådär, jag har ju sagt det till Johan att separerar vi så kommer 

barnet garanterat med mig nästan, ja men så är det ju. Det är inget hot eller någonting utan 

så det ju och det är väl jättesynd att det är också, det behöver jämställas på bägge villkoren 

kan jag tycka (Erika).   

 

Fredrik resonerade mer som att det är som det är och förtydligade att han inte ansåg att 

det var lika viktigt som Erika tyckte, mer att det är upp till var och en att bestämma hur 

de vill ha det. Ifråga om jämställd uppdelning av föräldradagar ansåg han att föräldrarna 

själva ska få bestämma, att en jämställd uppdelning inte passar alla.  

   Par nummer tre, Anna och Per, har lika åsikt om jämställdhetens innebörd. Att det ska 

vara lika för alla oavsett vad det gäller. Per ser inte jämställdhet som något viktigt utan 

att man gör det som fungerar och passar paret bäst.  

   Par nummer fyra, Mia och Björn, ansåg inte att jämställdhet var viktigt, Mia kunde 

inte motivera till varför medan Björn menade att de inte jagade ihjäl sig hemma för att 
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ha det jämställt. Som flera av de övriga deltagarna resonerade han som att personer bör 

göra det som de är bra på oavsett om de är man eller kvinna.  

 

Ekonomins betydelse 

Tre av de fyra paren är överens om att ekonomin var den främsta anledningen till att 

kvinnan var hemma med barnen och mannen arbetade. I två av paren var det familjens 

ekonomi som var avgörande, i det tredje var det mannens företags ekonomi som var 

orsaken och det sista paret som delade dagarna lika var oberoende av vem som var 

hemma i och med att de hade relativt lika löner. Anna förklarar att deras privata 

ekonomi skulle klara sig om Per hade ett arbete där han var anställd och kunde få ut 

jämställdhetsbonusen och försäkringen från Afa2, men att företaget inte skulle klara 

ekonomin om han var hemma.  

 

Det är ju inte så att vi inte skulle ha råd att ha han hemma det är ju mer hans firma som inte 

skulle, ja dom skulle ju gå så mycket sämre för det kostar ju mer att ha en anställd än vad 

det kostar för någon som äger firman å jobba... Det blir mer hans jobb som blir drabbad än 

vad våran ekonomi skulle bli drabbad… (Anna).  

 

Vård av barn 

På frågan om vem som var hemma när barnet var sjuk skiljde sig svaren mellan paren. I 

par ett var Johan hemma om deras arbetstider krockade, dels för att Petra jobbar så pass 

lite och för att hon anser att Johan kunde styra sina arbetstider själv eftersom han är 

egenföretagare. Johan instämmer att Petra anser att hon inte kan vara borta från sitt 

arbete men att han kan det. 

 

Så nån gång har jag jobbat natt då, ja när ungarna har gått och lagt sig har jag åkt och jobbat 

åtta timmar dårå så har jag åkt hem sen. Ja jag har ju jobbat natt istället då. Så har jag 

jobbat in sådär så det har ju sin fördel, och det är ju också samma sak med den ekonomiska 

delen, jag menar det ska ju fram saker på jobbet men vi måste ju ha pengar också (Johan).  

 

Eftersom par två ofta arbetar om varandra behöver de sällan vara hemma för vård av 

barn, de gånger det behövs är det oftast Fredrik som är hemma. Erika förklarade det 

som att Fredrik tycker det skönare att vara hemma för vård av barn än vad hon gör. 

   I par tre är det alltid Anna som är hemma och så har det alltid varit. Att uppdelningen 

är så menar båda beror på Pers arbete, att firman inte har den ekonomiska möjligheten 

att ta in någon som arbetar för honom.   

   Hos par fyra har det mestadels varit Mia som varit hemma när barnet varit sjukt. 

 

Öö ja det har mest varit jag, också mest ekonomiskt men också att jag har mycket lättare att 

bli ersatt, jag jobbade kortare dagar, jag kunde ha en 7-12 tur medan han jobbade 7-16 å jag 

kan alltid bli ersatt, han blir inte ersatt på jobbet. Nu när jag studerar så beror det ju på, har 

                                                 
2 Afa är en extraförsäkring som Anna får genom sitt fackförbund, i och med att Per är egen företagare och 

inte med i något fackförbund har han inte möjlighet att använda sig av denna. Försäkringen ger ett tillägg 

på lönen med 10 % till försäkringskassans 80 %.  
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jag något så jag måste gå i skolan blir ju han hemma så jag tror det kommer förändras lite 

nu, att han behöver vara hemma mera än han kanske varit förut (Mia).  

 

Björn instämmer med att det oftast är Mia som är hemma men att han absolut inte säger 

ifrån. Tidigare var han mer inne på att arbeta istället för att vara hemma med sjukt barn, 

men det har blivit bättre nu när barnet blivit äldre, och att han numera mer än gärna är 

hemma.  

 

Psykiska hälsan under och efter de blivit föräldrar 

Erika berättade att hon inte trivdes med att vara hemma, hon såg det som långtråkigt och 

jättejobbigt. Erika ville börja arbeta, ha ett socialt liv, sova om nätterna och tyckte inte 

alls om att vara mamma i början. Erika började arbeta när barnet var sju månader och 

fick då kommentarer från folk som hade åsikter om detta. Som tillägg till detta berättade 

Erika att hon gärna hade gått ut och arbetat extra något pass i veckan efter tre månader 

men vågade inte då hon var rädd för omgivningens åsikter om detta.   

  

Jag ville ju gå ut och jobba extra tidigt… Men jag var så rädd för vad folk skulle tycka över 

att man gick ut och jobbade istället för att vara med, hemma, så jag vågade inte gå ut och 

jobba extra. Jag var så rädd att folk skulle liksom å, vad tyckte du om att, liksom varför 

skaffade du barn för när du inte vill vara hemma med barnet. Det var lite därför jag gick 

med på det här, för mig så, jag mådde så dåligt så jag tycker det är viktigt att det kommer 

fram att folk kan känna som jag gjorde för i vår relation var det Fredrik som tog till sig 

barnet, jag gjorde det inte. Jag gjorde det inte under graviditeten å jag gjorde det inte i 

början heller... Så jag tog inte till mig honom och jag tyckte ju att det var väldigt jobbigt 

just det här med mammer, man hade så mycket krav på mammer, å papperna, Fredrik 

kunde gå och dricka öl om han ville det, det var ingen som höjde på ögonbrynen, men så 

fort jag gjorde någonting så fick jag kommentarer (Erika).  

 

Björn beskriver först sin hälsa som att den varken blivit bättre eller sämre av att han var 

hemma den kortare delen av föräldraledigheten. Efter att han funderat berättar han att 

det skulle ha känts bättre om han varit hemma längre för han ångrar att han var hemma 

så pass lite. Som det nämndes tidigare berättade Björn att han gärna är hemma när deras 

barn är sjuk. När jag frågade hur han tänkte runt det svarade han: 

 

Skönt, och ibland kan man känna sig lite utanför när det gäller mor och i detta fall son. 

Alltså men jag vill ju också vara med. Men mamma är ju alltid bäst, så är det ju, så är det ju 

även för mig fast jag är vuxen, men, men jag känner att jag också vill vara med, därför är 

jag jättegärna hemma (Björn).  

 

Mia mådde bra av att vara hemma och inte stressa. Hon saknade dock det sociala så hon 

gick in och arbetade extra när barnet var 6 månader. Den mentala hälsan menar Mia 

blev bättre av att vara hemma en längre tid.  

     Anna kände att hälsan påverkades till det bättre av att vara föräldraledig, hon 

upplevde det som skönt att vara hemma och vila lite.  
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     Petra var hemma hela föräldraledigheten och upplevde att det påverkat hennes hälsa 

till det bättre. Johan tog ut en månad föräldraledighet vid första barnet och i stort sett 

ingenting vid de andra två. Han upplevde att hälsan blivit påverkad.  

 

Ja jag har ju jobbat för mycket, jag har ju inte mått bra av det. Och att jag och Petra har fått 

det sämre så också i och med det. Så har jag ju träffat barnen mindre så det har ju också 

varit sämre, eller varit sämre förut i alla fall. Eller träffat barnen mindre förut nu ljög jag ju 

förresten, jag har ju alltid jobbat på kvällarna när dom sovit, och ändå varit borta 40 timmar 

då, ja som alla andra föräldrar egentligen, så någon större skillnad så har det ju egentligen 

inte varit. Det är ju jag själv som fått lida av att jag inte har kunnat sova istället, eller sovit 

mindre och sådär (Johan).  

 

Jag frågade om det var någonting han tänkte på under tiden eller om det kommit efteråt: 

”Ja både och, men det värsta är väl det jag kommit på i efterhand att det gjort mer skada 

än jag trott från början” (Johan).  

 

Lika uppdelning av föräldradagarna 

På frågan om informanterna kunde tänka sig att dela dagarna lika, alternativt ta ut den 

större delen svarade alla männen ”ja”.  

 

Ja absolut. Det är underbart att vara hemma (Johan). 

 

Inte en större del men hade man haft ett annat jobb så hade man kunnat dela. Ja men det 

skulle ju vara kul att vara hemma med dom, å mer tid i början och sådär då (Per). 

 

Jag har svårt att tänka mig att jag skulle ta mer det tror jag inte att hon vill men jag skulle 

absolut ha mer än jag hade förut vid ett eventuellt nästa barn (Björn).  

 

Ja jag trivdes med att vara hemma så jag har inget emot att va hemma (Fredrik).  

 

På frågan om de trodde att partnern skulle gå med på att dela dagarna lika svarade tre av 

männen ”ja” medan Johan sa: 

 

Aldrig i livet. Nä nä hon ska ha koll på allt, allt ska va så. Sen vill hon inte jobba heller. 

Inte jobba så mycket som hon borde. Eller som behövs egentligen för att få det att gå runt, 

om jag skulle va hemma så skulle hon behöva jobba minst heltid, så är det (Johan).  

 

Eftersom Johan nu är egenföretagare fick han frågan om det skulle gå rent praktiskt att 

han var hemma. 

 

Ja det skulle det göra, det skulle funka. Vi skulle kunna, ja det skulle vi kunna lösa med 

folk. Bara man vet när det är så går det ju att lösa det. Ja det försvinner ju liksom, en hel lön 

försvinner, det är ju 50 000 i månaden som försvinner på kostnader på företaget. Å det är ju 

inge, det löser man ju med, då behöver vi inte köra fram lika mycket grejer heller så det 

löser sig (Johan).  

 

Samma fråga ställdes till kvinnorna där alla utom en svarade ”ja”, två av dessa tre 

förtydligar att de kan dela lika men inte att mannen tar ut fler.  
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Aldrig. Nää gud vad tråkigt, nä men jag tycker om att vara hemma med dom (Petra).  

 

Ja (Erika).  

 

Ja lika många i alla fall, vi skulle kunna dela lika på det, absolut och om det var någonting 

han hade möjlighet till och ville å sådär å. Det tycker jag absolut att man kan göra i så fall. 

Då måste man väl rätta sig efter vad han vill även om jag tycker att det är ganska skönt att 

vara hemma. Hade det varit så så hade man ju varit tvungen att dela på det liksom (Anna). 

 

Jag vet inte då skulle jag nog nää då skulle jag nog jämna ut det mer han skulle nog inte få 

ta mer för jag tyckte det var jätteskönt att vara hemma, han skulle nog inte få vara hemma i 

över ett år eller nå då skulle vi nog dela det mer jämlikt. Ja det skulle jag hellre göra i så fall 

då, för han skulle inte få ta mer då skulle vi ta lika (Mia). 

 

Faktorer som kan påverka till en mer jämställd uppdelning 

På frågan om det fanns några faktorer som skulle kunna bidra till att paren delade 

dagarna mer lika var det ekonomin som kom upp hos alla informanter. För Anna och 

Per handlade det mera om han haft ett annat jobb eller om firman gått bättre så företaget 

hade kunnat ta in en anställd istället för Per. Johan såg även sin partner som ett hinder 

då han inte tror att hon skulle gå med på att dela på dagarna. Björn ansåg att 

erfarenheten från deras nuvarande barn räckte som en faktor för honom att dela dagarna 

mer lika.  

   Paret som hade delat jämnt fick frågan om de kunde tänka sig några faktorer som 

skulle kunna påverka andra föräldrapar att ta ut en mer jämställd ledighet. Fredrik 

nämner bonusen, men att han tycker att det är upp till den berörda familjen att 

bestämma hur de ska göra.  

 

Jag tror det är mycket, många ser väl att det är mamman som ska vara den primära 

anknytningspersonen eller vad dom säger, å sen är det väl mycket med pengar. Vissa tjänar 

ju så pass att, vissa kanske inte kan gå hem. För oss spelar det ju inte så stor roll vem som 

är hemma liksom (Erika). 

 

 

  



 

22 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Planering av föräldradagarna 

En av anledningarna till den ojämställda uppdelningen av föräldradagar är enligt 

Duvander (2015) beroende av parternas arbete, ekonomi och att kvinnan vill vara 

hemma med barnet. Tre av de fyra paren hade inte planerat sina dagar, hos dessa tre par 

var det kvinnan som var hemma majoriteten av tiden. Utan planering har tre av de fyra 

paren valt att modern är hemma den större delen. Tidigare studier visar att hos de 

föräldrapar som inte har planerat sina föräldradagar, har fördelningen blivit att fadern 

inte varit föräldraledig (Bekkengen, 1996). En förklaring till detta kan vara att de 

sociala inlärningarna har bidragit till att styra valen de gjort. Aroseus (2014) menar att 

vår inlärning till största del sker via sociala sammanhang, vilket innebär att vi lär oss av 

varandra via imitation och observation. I detta sammanhang kan föräldrarna medvetet 

eller omedvetet ha fördelat dagarna som majoriteten av föräldrarna i Sverige och kanske 

även i deras omgivning. Björnberg (2002) beskriver anledningen till att kvinnan tar ut 

flest dagar som att det har med den kvinnliga identiteten och de normer som finns att 

göra. Alla mödrar i paren med ojämnställd uppdelning uppgav att de ville vara hemma, 

vilket kan kopplas till Duvanders (2015) undersökning där det skrivs att kvinnor ofta 

vill vara hemma med barnen under deras uppväxt. Alla männen uppgav att de ville vara 

hemma, trots detta var enbart en av de hemma lika länge som modern. Vad som kunde 

tolkas utifrån intervjuerna med det jämställda paret var att kvinnan upplevde 

jämställdhet som viktigt, till skillnad från de övriga kvinnorna. Kvinnans syn på 

jämställdhet kan ses som en förklaring till att även fadern var hemma med barnet en 

längre tid. Paret som planerat den kommande föräldraledigheten var det enda par som 

hade en jämställd uppdelning.  

   En anledning till att paren inte delade lika var att ekonomin sågs som ett problem då 

männen tjänade så pass mycket bättre. Den tesen stärks av att paret som delade lika inte 

hade någon större variation i inkomst. Detta överensstämmer även med Björnbergs 

(2002) undersökning som tar upp hur en familjs ekonomi ofta gynnas av att modern är 

hemma på grund av de ekonomiska skillnaderna i inkomst. Vad beträffar detta ses 

ytterligare en viktig aspekt på varför kvinnors lön är i behov att bli mer jämställda med 

mäns. Björnberg (2002) beskriver att männens föräldradagar ökar desto mer kvinnan 

tjänar. Att argument som att kvinnan behöver vara hemma för att hon tjänar mindre 

existerar, påverkar inte enbart kvinnans ekonomi och hälsa, utan även fadern som inte 

får möjligheten att vara hemma med sitt barn och även barnet som fråntas tiden med sin 

far. Som Chronholm (2004) beskriver är föräldraledighet en möjlighet för fadern att 

skapa en närmre relation till sitt barn, vilket ses som positivt för både barnet och fadern. 

Björnberg (2002) stärker detta med resonemanget att kvinnan vill vara hemma för att 

utveckla ett band med barnet.  

   Förklaringar som att modern känner att hon inte kan ge ansvaret för barnet till fadern 

framkom under en intervju som förklaring till att mannen inte varit föräldraledig. Det 
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kan vara en typ av kontrollbehov, men även ha med synen på genus att göra. Enligt 

teorier om genus styrs vårt sätt att tänka av de normer och föreställningar vi har 

(Hirdman, 2003). Kvinnan i detta fall ville inte låta mannen vara hemma med barnet. 

Hennes behov av att vara hemma uppfattades inte som brist på tillit till mannen, utan 

mer som ett behov av kontroll där hon såg sig själv som mest lämpad att vara hemma. 

Även det kan kopplas till genus där män och kvinnor ses som olika. Kvinnan menade att 

män och kvinnor inte behöver göra samma sak, de gör det de är bra på. Tolkningen av 

detta är att kvinnan i detta fall var bättre lämpad att vara hemma, och att mannen 

arbetade. Teorin stärks av att mannen i fråga ville vara hemma, men inte fick för frun. 

Hirdman (2003) skriver att genus ständigt finns hos oss och bidrar till hur vi väljer att 

tolka och resonera i vår tillvaro. Min uppfattning efter samtalen med informanterna är 

att en planering av föräldradagar kan visa sig vara positiv när det gäller att uppnå en 

jämnare föredelning. En studie gjord av Bekkengen (1996) visar att i de fall där mannen 

anser sig inte kunna vara hemma får de stöd av kvinnorna som menar att det inte skulle 

fungera med hans arbete. Även då kvinnan var egenföretagare och mannen 

förvärvsarbetade framhölls samma argument, att det ändå var enklare för kvinnan att 

vara hemma.  

 

Uppfattningar om jämställdhet 

Frågan om jämställdhet uppfattades något varierande mellan deltagarna, men det var 

ingen tveksamhet om att det enbart var en av informanterna, Erika, som såg jämställdhet 

som viktigt. Vad som bör uppmärksammas är att Erika tillhör det enda par som delade 

föräldradagarna lika. Hirdmans (2003) teorier om genus belyser hur män och kvinnor 

hålls isär, att det ses som normalt att det är skillnader mellan könen. Flera av paren 

beskrev sin syn på jämställdhet som att de upplever att män och kvinnor inte behöver 

göra samma saker utan personerna gör det som de är bra på. På många vis kan det ses 

som en bra lösning i hemmet med hushållssysslor om det är vad som passar paret. Om 

dessa mönster även finns kring vem som tar hand om barnet var ingenting som uttalades 

direkt, men heller inte motsatsen och faktum är att det var kvinnorna som var hemma 

flest dagar.   

 

Ekonomins betydelse 

För tre av de fyra paren var ekonomin en anledning till att kvinnan var hemma med 

barnet och mannen arbetade. Det fjärde paret diskuterade runt ämnet och förstod att 

vissa familjer var tvungna att göra så. En av deltagarna informerade om en försäkring 

som i tillägg till försäkringskassans föräldraförsäkring på 80 % gav ytterligare 10 % av 

lönen. Dessa 90 % av den totala inkomsten plus jämställdhetsbonusen som ges då 

fadern är hemma över tre månader täcker upp mycket av faderns ordinarie inkomst om 

han är hemma flera dagar. Likt denna undersökning, där alla kvinnor arbetade mindre 

än männen, visar Duvander (2014) att kvinnor ofta arbetar deltid under barnens 

uppväxt. Några likheter i denna undersökning fanns inte bland männen, snarare tvärt 

om, där två av dem arbetade mer än heltid. Att kvinnan arbetade mindre för att mannen 

skulle ha möjlighet att arbeta mer var inget som framgick, och inte heller kunde tolkas 
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så. Ingen av informanterna uttryckte sig som att parets ekonomi inte skulle gå runt om 

mannen varit hemma, utan mer att de skulle ha förlorat mycket. Av intervjuerna tolkar 

jag det som att alla informanter som hade en ojämställd uppdelning enbart såg till den 

materiella förlusten när det talades om ekonomin, och inte riktigt reflekterat över 

männens förlust av tid med sina barn. En av männen uppger dock att erfarenheten av 

förlust av tid med det första barnet gjort att han kommer tänka annorlunda vid ett 

eventuellt nästa barn. Vidare menar han att ekonomin kommer att bli påverkad av att 

han är hemma, men att det i så fall får lösas. Tidigare studier har visat samma resultat, 

att ekonomin har blivit påverkad men att det är ett val de gjort för att få att mannen ska 

få vara hemma med sitt barn (Chronholm, 2004). Det stärker tesen om att det kanske 

inte alltid handlar om att familjen inte klarar ekonomin utan att de enbart ser till 

förlusten av inkomst. Detta visar att erfarenhet och/eller mer information från till 

exempel BVC möjligtvis kan bidra till att föräldrar tänker annorlunda vid planeringen 

av uttaget av föräldradagar.  

 

Hemma vid vård av barn 

Resultaten gällande vem som var hemma vid vård av sjukt barn visade inte några 

direkta gemensamma nämnare. Vad som ändå kan utläsas är att det är fråga om vilken 

som inte kan vara hemma och vilken som vill vara hemma. De som inte kan vara 

hemma upplever att företaget inte klarar sig utan dem. I ett av paren beskriver kvinnan 

att hon varit hemma för hon har enklare att bli ersatt, mannen håller med om att det är 

kvinnan som varit hemma men att han nu när barnet blivit äldre ändrat sig angående det, 

och att han numera mer än gärna är hemma när barnet är sjukt. Här kan en viss 

dubbelsidig bild ses. Eftersom mannen har kvar samma arbete som tidigare har det 

förmodligen inte blivit någon förändring arbetsmässigt i huruvida han kan vara hemma 

eller inte. Utan mannen har själv kommit till insikt om att även han kan vara hemma när 

barnet är sjukt. Synen från början kan därför ha att göra med de normer och 

föreställningar som finns. Björnberg (2002) skriver hur mannens identitet ofta är 

relaterad till en yrkesroll, att de har ett engagemang till sitt arbete. Mäns attityder till 

föräldraledighet visar att de ofta tänker på sin arbetsgivare. Vad som också kan ha 

påverkat uppdelningen är att kvinnan i denna relation vill vara hemma och därför ser det 

som enklare för henne.  

 

Hälsan under och efter graviditeten 

Majoriteten av informanterna upplevde sin hälsa som bra. Vissa undantag fann dock, 

hos två av männen framkom det under intervjun att hälsan blivit negativt påverkad av 

att de inte varit hemma så mycket med sina barn som de i efterhand önskat. Bland annat 

en känsla av utanförskap gentemot barn och moder nämndes och även att det i efterhand 

kommit till dem att de varit hemma för lite med sina barn. Ett annat undantag var en av 

kvinnorna som inte mådde bra av att vara hemma, men heller inte vågade gå ut och 

arbeta extra på grund av de normer som finns om kvinnan som den primära föräldern. 

Likt denna kvinna som uppger att omgivningen haft negativa åsikter om hennes vilja att 

arbeta, tar Magnusson (2005) upp samma dilemma i sin studie. Kvinnan i studien 
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klarade inte av att leva upp till de förväntningar som fanns på henne om att alltid 

prioritera familjen. Det studien visar förklarar även det Erika berättade för mig, hur hon 

inte klarade av att leva upp till den modersroll som förväntades av henne.  

   Vad gäller Johans hälsa kan en form av skuldkänslor tydas. Hälsan har påverkats av 

att han inte varit hemma så mycket som han i efterhand önskat. En form av konflikt där 

han dels känner ett behov av att tjäna pengar, men även att finnas där för barnen. Utifrån 

intervjuerna med detta par kommer tankar upp angående de inlärningar människor har. 

Eventuellt ser Johan det som normalt att det är han som måste arbeta för att familjens 

ekonomi ska hålla en viss standard. Att han samtidigt ska finnas där för familjen leder 

till en inre stress som även det bidragit till hans hälsosituation. Att ha en inre konflikt 

med sig själv är en riskfaktor som kan leda till psykisk ohälsa.  

 

Lika uppdelning av föräldradagarna 

Även om de flesta av kvinnorna sa att de skulle låta mannen ta fler dagar om de ville, lät 

det inte som att någon av dem var helt övertygad om det, med undantag från kvinnan i 

det jämställda förhållandet som sa ”ja” direkt utan att tveka. Majoriteten av kvinnorna i 

denna undersökning vill vara hemma och skulle utifrån mina tolkningar helst vara 

hemma hela tiden. Tre av männen stärker tesen då de berättar att deras sambos vill vara 

hemma. Argumenten som fördes var ”om han” haft ett annat arbete skulle de delat 

dagarna mer lika, jag fick dock ingen uppfattning om att det har varit något alternativ 

eller något som övervägts. För att göra en jämförelse mellan könen hade det varit 

intressant med en kvinnlig företagare i undersökningen för att se hur det paret löst 

ledigheten. Tidigare studier av Anxo och Ericson (2015) visade att kvinnor tar ut 

föräldraledighet oberoende av vilken anställningsform de har. Kvinnliga egna företagare 

tar även ut mer föräldraledighet än män i samma ställning. De traditionella könsrollerna 

gällande föräldraledighet kan ses som en anledning till att det är färre kvinnor än män 

som är egna företagare.  

 

Faktorer som kan påverka till en mer jämställd uppdelning 

Alla informanter såg ekonomin som det primära problemet, oavsett om det gällde den 

privata eller företagets ekonomi. När det gällde familjeekonomin var det kvinnans låga 

inkomst som diskuterades som det primära problemet. Vad som kan sammanfattas från 

intervjuerna med majoriteten av deltagarna var att om kvinnan tjänade mer skulle de ha 

möjlighet att fördela dagarna mer jämställt. Det jämställda paret ansåg att 

jämställdhetsbonusen var en bra morot och hjälp att dryga ut familjekassan.  

 

Föräldraledighet, hälsa och hållbar utveckling 

Efter genomförandet av alla intervjuer uppmärksammades det att ingen av 

informanterna verkar ha reflekterat över de konsekvenser som uppstår för kvinnan då 

hon väljer att arbeta mindre för att satsa på familjen. Som TCO (2014) beskriver är det 

vi arbetar under våra verksamma år grunden för den kommande pensionen. Familjernas 

val av att modern är hemma den större delen av föräldraledigheten, när barnet är sjukt 

samt att arbeta deltid kommer att påverkar pensionen. Att informanterna enbart tar upp 
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hur familjens nuvarande ekonomi gynnas av att modern är hemma utan att reflektera 

över hur kvinnans kommande ekonomi blir drabbad längre fram, kan ses som en brist på 

kunskap och som ett problem för både samhälle och kvinnorna på sikt. Har familjen en 

gemensam ekonomi uppfattas eventuellt inte kvinnans pension som ett problem i 

nuläget, men statistiken visar att i Gävleborgs län skiljer sig ca en fjärdedel av de som 

ingår äktenskap (SCB, 2014). Effekten av en eventuell skilsmässa i detta fall är att 

mannens ekonomi möjligtvis inte blir märkbart påverkad, men för kvinnan som dels 

varit föräldraledig och även arbetat deltid kan detta få stora konsekvenser på ekonomin 

längre fram.  

   Samtliga faktorer som är kopplade till risk för psykisk ohälsa har samband med 

uppdelningen av föräldradagar. Dels hos männen som upplevde att de varit borta för 

mycket och hos kvinnorna som kände behov av sociala kontakter under tiden de var 

hemma.  

 

Metod diskussion 

Ett flertal artiklar, rapporter och litteraturer gicks igenom för bearbetning, varav en 

relativt liten del stämde överens med designen och syftet i denna undersökning. Många 

av artiklarna som fanns tillgängliga var kvantitativa och/eller studerade i länder vars 

utveckling i jämställdhet eller rätt till föräldraledighet inte stämmer överens med vår i 

Sverige. I och med detta valdes majoriteten av studier som var utförda i Sverige.  

   Informanterna i undersökningen var representativa utifrån syfte och frågeställning. 

Huvudfokus vid sökningen av informanter till denna undersökning var att finna de som 

stack ut ifrån varandra, inte hade samma förutsättningar, ekonomi, uppdelning och 

argument, för att på så vis få fram olikheter i tankarna till uppdelningen av dagar. De två 

problem som stöttes på i urvalsprocessen var dels att hitta ett par som haft en jämställd 

uppdelning och dels ett par där kvinnan var egen företagare. Av en lyckträff hade ett av 

de par som hörde av sig efter att ha sett statusuppdateringen på Facebook en jämställd 

uppdelning. Processen med att finna en kvinnlig företagare misslyckades, vilket ses som 

en nackdel för denna undersökning då en jämförelse mellan könen i fråga om 

uppdelningen av dagar kunnat förmedla viktig kunskap. Via ”snöbollsmetoden” 

framkom dock en kvinna som var egen företagare vid parets första barn, detta par föll 

dock inte in under kriterierna om boendeort och ålder på barn, så dessa valdes bort. I 

tillägg till att de inte uppnådde kriterierna helt ville de av oförklarlig anledning inte 

delta vid en intervju. Alternativet hade varit att göra en skriftlig intervju via Facebooks 

chatt, av en tveksamhet från min sida att uppfylla en validitet och reliabilitet av 

intervjun var även det en anledning till att välja bort det paret. Enligt Trost (2010) vill 

forskaren i kvalitativa intervjuer förstå den intervjuades känslor, hur personen tänker, 

handlar, känner och beter sig. En osäkerhet om att få fram de verkliga känslorna vid 

textintervju fanns, samt att inte själv kunna tolka och tyda personen som vid en intervju 

med kontakt.  

   Tanken med att använda sig utav kvalitativa intervjuer är för att med hjälp av enkla 

frågor få ut komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Kvalitativ studiemetod var 

att föredra utifrån syfte och frågeställningar. Den kvalitativa intervjumetoden valdes på 
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grund av att ämnet kan uppfattas som komplext och jobbigt att tala om. I början av 

studien diskuterades det både om fokusgrupper och ”par intervjuer” med bägge parter 

med under en och samma intervju. Det valdes dock bort för att minimera risken bias på 

grund av exempelvis grupptryck. Enligt Trost (2010) finns det nackdelar med alla 

metoder som används. Nackdelar med fokusgrupper skriver Trost (Ibid) bland annat är 

att intervjupersonerna lätt blir påverkade av varandra samt att en typ av 

majoritetssynpunkter kan uppstå. Dessutom uteblir ofta många av deltagarnas viktiga 

tankar och åsikter som de inte vill tala om inför en grupp.  Intervjumetoden som 

användes uppfattades av mig som forskare som den mest lämpade för att deltagarna 

skulle våga beskriva och berätta om sina känslor, och då öka validiteten på studien. Vid 

upplägget av intervjun valde jag att erbjuda deltagarna att komma hem till dem och 

intervjua paren vid samma tillfälle men efter varandra. Vad som i efterhand borde ha 

tänkts på var att vissa störmoment lätt kan uppstå vid en intervju i hemmet, speciellt då 

barnet även är hemma. Vad som borde tänkts på innan intervjun var att ha försäkrat mig 

om att ett rum där vi kunde tala ostört fanns att tillgå. Vid majoriteten av intervjuerna 

var inte detta ett problem, men hos par två upplevdes det som något störande.  

      

Slutsats 
 

Ekonomin ses som den primära orsaken till att paren delat dagarna som de gjort. 

Familjerna anser sig förlora för mycket pengar om mannen är hemma. Vad som 

utmärkte sig allra mest hos de ojämställda paren var att kvinnorna ville vara hemma, 

och i något fall helst inte skulle låta mannen vara hemma. Deltagarnas hälsa har 

påverkats av föräldraledigheten, både åt det positiva och det negativa håller. 

Förklaringar till att hälsan förändrats är beroende av uppdelningen av dagar och de 

sociala normer som finns.  

   För att båda föräldrarna ska ha möjlighet att vara föräldralediga behöver förändringar 

kring ekonomin ske. Lönerna är i behov av att bli mer jämställda så det inte leder till en 

ekonomisk förlust att mannen är hemma.  

   Utifrån samtalen med föräldrarna kan det tolkas som att problem gällande 

uppdelningen av föräldradagar finns på olika nivåer. Dels individnivå där kvinnan vill 

vara hemma och i vissa fall inte låter mannen ta ut fler än de individbundna 

föräldradagarna. Dels på samhällsnivå där kvinnans låga lön i förhållande till mannens 

bidrar till att mannen inte anses kunna vara hemma. På den politiska nivån kommer 

ekonomin in då det uppenbart är ett problem för hela familjen att kvinnans lön oftast är 

lägre än mannens.  

   Det behövs även ett större engagemang hos föräldrarna för att ta reda på vilka 

konsekvenser fördelningen av dagarna kan leda till samt vilka regler och förmåner som 

finns för att underlätta en mer jämställd fördelning. Detta är även något som med fördel 

skulle kunna ingå vid föräldrarnas besök hos barnavårdscentralen och föräldragrupper. 

Det vore önskvärt att mera resurser läggs på information och upplysning kring vilka 

positiva effekter som kommer av en mer jämställd föräldraledighet för både föräldrar 

och barn.  
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Bilaga 1 

 

Ordlista 

 

Samtliga defenitioner i ordlistan är tagna från NE.se  

 

Arbetsvärdering Systematisk metod för att jämföra arbetsuppgifter, 

deluppgifter eller kombinationer av arbetsuppgifter med 

varandra med avseende på arbetssvårigheten”. 

  

Genus  Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning och teoribildning som används för att förstå och 

urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 

sammantagna formar människors sociala kön. 

 

Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i 

livet. 

 

Könsroll Sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade 

skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 

normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.  

 

Norm Det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social 

grupp; konvention, praxis. 

 

Yrkesidentitet Yrke- typ av arbete som man kan försörja sig på och som 

kräver vissa särskilda kunskaper  

Identitet- självbild, medvetenhet om sig själv som en unik 

individ. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

1. Vilken sysselsättning har du för tillfället?  

 Jobbar?  

 Heltid eller deltid?  

 

2. Är du nöjd med din arbetssituation?  

 Varför/varför inte?  

 Finns det något du inte är nöjd med? Exempel. 

 

3. Jämställdhet mellan kvinnor och män är något som ofta tas upp i 

samhällsdebatter. Hur ser du på den frågan?  

 Vad innebär jämställdhet för dig?  

 Är jämställdhet viktigt för dig? 

 

4. Skulle du säga att din och din partners relation blivit påverkad av att bli 

föräldrar?  

 På vilket sätt?  

 Vad är annorlunda nu jämfört med då?  

 

5. Hur tänkte ni när föräldraledigheten planerades?  

 När planerades uppdelningen? 

 Har både du och din partner varit hemma? 

 Vem började?  

 Hur länge var respektive förälder hemma? 

 Hur kommer det sig att fördelningen blev som den blev? 

 Vad var viktigt för er att ta hänsyn till? Var det något särskilt som var 

viktigt?  

 Vid uppdelningen, kände ni till ”pappaersättningen” som ger extra bidrag 

när pappan är hemma mer? 

 Var det ett gemensamt beslut om vem och hur länge ni skulle vara 

hemma vardera?  

 Var ni överens om beslutet? 

 

6. Tror du att din hälsa/ditt mående blivit påverkat av att du varit hemma en längre 

del av föräldraledigheten? Till den som eventuellt varit hemma en längre tid 

 

7. Tror du att din hälsa/ditt mående blivit påverkat av att du var hemma en kortare 

del av föräldraledigheten? Till den som eventuellt varit hemma en kortare tid 

 

8. Hur planeras framtida föräldraledighet?  
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 Vem är hemma när barnet är sjuk? 

 Tänker ni båda jobba heltid på sikt? 

 

9. Talade ni med andra (vänner och familj/släkt) vid er planering om 

föräldraledigheten?  

 Fanns det någon speciell anledning till det?  

 Har de haft åsikter?  

 Hur har de gjort?  

 Har det påverkat er?  

 

10. Skulle du kunna tänka dig att din partner tar ut lika stor eller större del av 

föräldradagarna än dig till ett eventuellt nästa barn?(Till den eventuella som tar 

ut flest dagar) 

 Varför/varför inte?  

 Tror du att han/hon skulle kunna tänka sig det?  

 Om nej, varför inte? 

 

11. Skulle du kunna tänka dig att dela dagarna lika med din partner? Eller att du tar 

den större delen vid ett eventuellt nästa barn? (Till den eventuella som tar ut 

färre dagar) 

 Varför/varför inte? 

 Tror du han/hon skulle kunna tänka sig det? 

 Om nej, varför inte? 

 

12. Finns det några faktorer du tänker skulle kunna ha bidragit till att du och din 

partner hade delat dagarna lika? (Om de inte hade en lika uppdelning) 

 

13. Kan du tänka dig några faktorer som skulle kunna påverka till att föräldrapar tar 

ut en mer jämställd ledighet? (Om de hade en lika uppdelning) 
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Bilaga 3 
 

Missivbrev 
 

Hej!  

Jag är student på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle som nu är inne 

på min sista termin och därmed igång med att skriva mitt examensarbete inom 

Folkhälsovetenskap. Ämnet jag har valt att skriva min uppsats om är jämställdhet i 

relation till föräldradagar. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar 

tänkte när de planerade sin föräldraledighet samt om det finns eventuella faktorer som 

skulle kunna göra fördelningen mera jämställd mellan parterna.  

För att kunna genomföra denna studie har jag fördjupat mig i forskning och litteratur 

kring ämnet. I tillägg till detta är avsikten att ta hjälp av föräldrar via intervjuer för att få 

en större inblick, förståelse och beskrivning kring ämnet. Med detta vill jag gärna 

intervjua dig och din partner, som har den praktiska erfarenheten som skulle vara 

värdefull för mig i mitt vidare arbete med uppsatsen. Intervjun kommer att bestå av ca 

10 frågor, min förhoppning är att dessa frågor kan leda till ett samtal där ni får möjlighet 

att beskriva era tankar. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter, min önskan är att du har 

möjlighet att delta och hjälpa mig vidare i arbetet med uppsatsen.  

Vid intervjun kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Dessa principer innebär att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och att du om 

du vill, kan avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt, m.a.o. under anonymitet. Resultatet av ditt 

deltagande kommer endast användas i forskningsändamål.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar kontakta gärna mig eller min handledare för 

mer information. Hoppas ni vill och möjlighet att delta och att vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar Sanna Lexander 

 

Sanna Lexander, hhp14slr@student.hig.se  

Handledare Leah Emegwa Okenwa, eah.e.okenwa@hig.se  

  

mailto:hhp14slr@student.hig.se
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Bilaga 4 
 

Inlägg som skrevs ut på Facebook 
23 november 2016 

Inlägget var offentligt och delades av ytterligare sex personer från min vännerlista.  

 

Känner jag någon/någon som känner någon som vill vara med och bidra till min 

pågående C-uppsats? Ämnet jag skriver om är jämställdhet i relation till föräldradagar 

där syftet är att undersöka hur föräldrar tänkte när de planerade sin föräldraledighet. 

Kriterierna för deltagandet är män och kvinnor i en parrelation som har sitt/sitt yngsta 

barn i åldern 2-4 år och som kan tänka sig att ställa upp i en intervju under ca 30 

minuter vardera. Är du eller någon du känner intresserad av att delta hör GÄRNA av er 

till mig för vidare information, allt som sägs är anonymt. All hjälp mottages tacksamt! 

 


