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Förord 

Tanken och idén till denna studie väcktes tidigt under utbildningens sista år, när allt fler 

började spekulera vad deras examensarbeten skulle handla om. Det personliga intresset i val 

av forskningsområde ligger i att jag som kvinna, som förälder, är den som har tagit ut den 

huvudsakliga delen av föräldrapenningen för vårt barn. Trots att jag egentligen är av 

uppfattningen att föräldrar bör dela lika, och har en medvetenhet om olika konsekvenser en 

ojämn fördelning kan medföra. Därför ville jag undersöka det här närmare, och ta reda på hur 

andra kvinnor och mammor tänker och känner kring detta. 

Framför allt vill jag tacka alla intervjupersoner, de sex mammor som ställde upp och lät sig 

intervjuas och delade med sig av sina personliga upplevelser. Utan er hade inte denna studie 

varit möjlig att genomföra. Era berättelser har både varit lärorika och har berört mig. 

Jag vill även tacka min handledare Mats Jacobsson, för stöd, feedback och sin tydliga och 

raka kommunikation. Sist men inte minst tackar jag mina klippor, Emilia, Stina och Linda, 

vad hade jag gjort utan er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A0055A.Stina.Kurkinen.Kandidatuppsats 

 

Sammanfattning  

1974 lagstadgades den svenska föräldraförsäkringen som innefattar ersättning i form av 

föräldrapenning, den har alltså funnits i över 40 år. Frågan om föräldrapenning och 

föräldraledighet har i stor utsträckning kommit att ligga till grund för diskussionen om 

jämställdhet (Försäkringskassan, 2019). Jämställdhetsfrågan är en komplex politisk fråga, 

som kan börja beskrivas inom familjesfären och hur jämställt familjer lever. Det är 

problematiskt att kvinnor fortfarande tar ut mer av föräldraledigheten än män. Vem som ska ta 

ansvar för omsorg av och hushåll medför konsekvenser långt utanför familjesfären, 

framförallt för kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden (Statens offentliga utredningar, 

2014). Syftet med denna studie är att undersöka en grupp mammors reflektioner och 

upplevelser kring regleringen och fördelningen av föräldrapenningen i föräldraförsäkringen. 

Vilka förhandlingar och strategier som ligger bakom den egna fördelningen av 

föräldrapenningen i deras familj. Kvinnors villkor och de ojämlika maktrelationerna i 

familjesfären, knyter an till hur arbete i hemmet fördelas, hur olika uppgifter tillfaller olika 

familjemedlemmar, utifrån kön, utifrån olika roller (Giddens & Sutton, 2014). Det finns en 

bild av familjen som ständigt förhandlande. En explicit förhandling är en öppen förhandling 

med en diskussion och ett aktivt och medvetet beslutsfattande, medan en implicit förhandling 

sker dolt och outtalat. Majoriteten av vardagliga beslut sker outtalade, implicit (Grönlund & 

Halleröd, 2008). 

Studien är genomförd med kvalitativ intervjumetod, för att på bästa sätt kunna fånga 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser och tankar. Sedan har materialet analyserats 

genom tematisk analys, och tolkats genom det teoretiska ramverket. Studiens resultat visade 

att fördelningen av föräldrapenningen i föräldraförsäkringen bland det tillfrågade mammorna 

oftast grundar sig i en upplevelse av att ”det bara blev så”. Deras beskrivningar kan tolkas 

som att fördelningen framför allt har blivit till genom så kallade implicita förhandlingar, icke-

beslut (Grönlund & Halleröd, 2008) (Ahrne & Roman, 1997). Som baseras på rutiner och 

ritualer, inlärda beteenden och förväntningar som ofta kan kopplas till föreställningar om kön 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Den mest framträdande problematiken som studiens resultat 

visade, var kvinnornas upplevelse av att hamna i beroendeställning till sin partner, och en 

ovilja till det. 

Nyckelord: Föräldrapenning, jämställdhet, förhandling, beslut, makt, beroendeställning 
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Abstract 

In 1974, the Swedish parental insurance, which includes remuneration in the form of parental 

benefit, has been statutory, and has thus existed for over 40 years. The issue of parental 

benefit and parental leave has to a large extent been the basis for the discussion on gender 

equality (Försäkringskassan, 2019). The issue of gender equality is a complex political issue, 

which can be described in the family sphere and how gender equality lives. It is problematic 

that women still take out more of parental leave than men. Who should take responsibility for 

the care of and households entails consequences far beyond the family sphere, especially for 

women's opportunities in the labor market (Statens offentliga utredningar, 2014). The purpose 

of this study is to examine a group's mother's reflections and experiences regarding the 

regulation and distribution of parental benefit in the parental insurance. What negotiations and 

strategies are behind the own distribution of parental benefit in their family. Women's 

conditions and the unequal power relations in the family sphere, ties in with how work in the 

home is distributed, how different tasks go to different family members, based on gender, 

based on different roles (Giddens & Sutton, 2014). There is a picture of the family that is 

constantly negotiating. An explicit negotiation is an open debate with a discussion and an 

active and conscious decision-making, while an implicit negotiation is concealed and 

unspoken. The majority of everyday decisions are unspoken, implicit (Grönlund & Halleröd, 

2008). 

 

The study was conducted with a qualitative interview method, in order to best capture the 

interviewees' subjective experiences and thoughts. Then the material has been analyzed 

through thematic analysis, and interpreted through the theoretical framework. The study's 

results showed that the distribution of parental benefit in the parental insurance among the 

surveyed mothers is usually based on an experience that "it just became so". Their 

descriptions can be interpreted as saying that the distribution has mainly been created by so-

called implicit negotiations, non-decisions (Grönlund & Halleröd, 2008; Ahrne & Roman, 

1997). Based on routines and rituals, learned behaviors and expectations that can often be 

linked to notions of gender (Grönlund & Halleröd, 2008). The most prominent problem that 

the study's results showed was the women's experience of being in a position of dependence 

on their partner, and a reluctance to do so. 

 

Keywords: paid parental leave, equality, negotiation, decision, ascendancy, dependenc 
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1 Inledning 

I denna del av studien presenteras bakgrund till det valda forskningsområdet, samt studiens 

syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

1974 lagstadgades den svenska föräldraförsäkringen som innefattar ersättning i form av 

föräldrapenning, den har alltså funnits i över 40 år. Föräldrapenning innebär en ekonomisk 

ersättning för att vara hemma och ta hand om sitt barn under den så kallade 

föräldraledigheten. Från och med att föräldraförsäkringen trädde i kraft har det varit möjligt 

för föräldrar att fördela dagarna lika mellan sig, men år 1974 tog mammor ut 99,5 procent av 

föräldraledigheten, och papporna 0,5 procent. 2018 tog mammor ut cirka 70,7 procent och 

pappor cirka 29,3 (Försäkringskassan, 2019). 

Genom åren har föräldraförsäkringen genomgått förändringar och utvecklats på grund av 

samhällets, arbetslivets och familjens utveckling och förändringar. Försäkringskassan är den 

myndighet som handlägger och betalar ut föräldrapenning. För att ha rätt till att ta ut 

föräldraledighet och få ersättning genom föräldrapenning anger Försäkringskassan följande 

punkter: 

 om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnet. Du räknas också som förälder 

om du bor tillsammans med föräldern och   

o har eller har haft andra gemensamma barn med föräldern 

o är eller har varit gift med föräldern 

o är eller har varit registrerad partner med föräldern 

 om du är hemma med ditt barn i stället för att arbeta, studera eller söka arbete 

 om du är försäkrad i Sverige, vilket du oftast är om du bor eller arbetar här 

 om barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller Schweiz. 

 

Systemet ger rätt till totalt 480 dagar för ett barn och 390 dagar av dessa baseras ersättningen 

på den inkomst du har, så kallad sjukpenningnivå. De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 

kronor per dag (Försäkringskassan, 2019). Reglerna i föräldraförsäkringen har ändrats under 

de senaste åren och när det gäller barn som är födda före den 1 januari 2014 kan föräldrarna ta 

ut föräldrapenning fram till den dagen barnet fyller 8 år, eller till och med den dagen barnet 

går ut årskurs ett i grundskolan, 60 dagar på sjukpenninggrundande nivå är reserverade för 

den ena föräldern och kan inte avstås till den andra. Men hur föräldrarna i övrigt väljer att 
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fördela och ta ut dagar under barnets första 8 levnadsår, är fritt. Med barn födda under 2014 

och 2015 gäller också 60 reserverade dagar på sjukpenningnivå, men föräldrapenning kan tas 

ut till och med att barnet fyller 12 år eller går ut årskurs 5 i grundskolan. Dock får endast 96 

dagar totalt sparas från och med att barnet fyller 4 år. Samma regler gäller om barnet är fött 

2016 eller senare men då är 90 dagar med sjukpenningnivå reserverade för den ena föräldern 

(Försäkringskassan, 2019).  Det svenska föräldrapenningssystemet beskrivs som ett av de 

mest flexibla och generösa i världen (Javornik & Kurowska, 2017).  

Frågan om föräldrapenning och föräldraledighet har i stor utsträckning kommit att ligga till 

grund för diskussionen om jämställdhet. Jämställdhetsfrågan är en komplex politisk fråga, 

som kan börja beskrivas inom familjesfären och hur jämställt familjer lever i till exempel 

fråga om fördelning av omsorg av barn och obetalt hemarbete. Men vidare kommer detta även 

att handla om jämställdhet i ett större perspektiv, framför allt hur fördelning av 

föräldraledighet och föräldrapenning spelar in och påverkar karriär och arbetsliv, och därmed 

ekonomiska förutsättningar och makt (Statens offentliga utredningar, 2014). 

Trots den medvetenhet som nu mer finns kring detta, ser fortfarande fördelningen av 

föräldrapenningen mellan mammor och pappor långt ifrån jämlik ut. 

Jämställdhetsperspektivet och föräldrapenningen har kommit att bli en omdiskuterad politisk 

fråga och regleringen av hur dagarna i försäkringen får fördelas har som tidigare nämnt 

kommit att förändras under de senaste åren. Den stora regleringen handlar om de så kallade 

kvotdagarna, vilket innebär de reserverade dagar som den ena föräldern inte kan avstå till den 

andra, och det var som nämnt att när det gäller barn som är födda före den 1 januari 2014 

handlar det om 60 kvotdagar och är barnen födda 2016 eller senare handlar det om 90 

kvotdagar (Försäkringskassan, 2019).  

1.2 Problemformulering 

Det kan väcka starka känslor och debatt, om huruvida staten ska reglera och bestämma hur 

familjer ska få fördela sin föräldraledighet, men det är problematiskt att kvinnor fortfarande 

tar ut mer av föräldraledigheten än män. Vem som ska ta ansvar för omsorg av och hushåll 

medför konsekvenser långt utanför familjesfären, framförallt för kvinnors möjligheter på 

arbetsmarknaden. Ansvar för barn och hushåll beskrivs som den främsta förklaringen till att 

kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid, och att kvinnor står för det huvudsakliga 

ansvaret för barn och hushåll försvårar kvinnors yrkesliv och karriär (Statens offentliga 

utredningar, 2014).   
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp mammor reflekterar och deras 

upplevelser kring fördelningen av föräldrapenningen i föräldraförsäkringen. Vilka 

förhandlingar och strategier som ligger bakom den egna fördelningen av föräldrapenningen i 

deras familj.  

1.4 Forskningsfrågor 

- Vilka strategier och orsaker ligger bakom intervjupersonernas egen fördelning av 

uttaget i föräldraförsäkringen? 

- På vilket sätt upplever intervjupersonerna att regleringen med kvotdagar i 

föräldraförsäkringen har spelat in i besluten kring fördelningen i deras egen familj? 

- Om och i så fall hur, kan mammornas beskrivningar kring fördelning av 

föräldrapenning kopplas till makt och kön? 
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2 Tidigare forskning 

Här kommer tidigare forskning kring föräldrapenning och föräldraförsäkringen att 

presenteras. 

De är tio artiklar som ligger till grund för denna forskningsöversikt som rör svenska 

förhållanden avseende föräldrapenningen och fördelningen av denna mellan män och kvinnor. 

Flera studier är komparativ forskning som jämför svenska förhållanden med andra länder, 

vissa mellan de nordiska länderna, men även bredare studier på där flera europeiska länder 

ingår. Forskningen har bland annat studerat olika system och regleringar av 

föräldrapenningen, politiska beslut om kvotdagar, flexibilitet i systemen och olika 

bakomliggande orsaker till att föräldrar väljer att fördela föräldrapenningen som de gör. 

Sverige beskrivs också i flera fall som ett föregångsland, som tidigt reglerade betald 

föräldrapenning för fäder. Den gemensamma nämnaren som framkommer i forskningen är att 

jämställdhet och lika fördelning av föräldrapenningen mellan båda föräldrarna är avgörande 

för jämställdhet. Både när det gäller jämställd ansvarsfördelning i den privata sfären, och för 

att både kvinnor och män ska ha jämställda möjligheter i arbetslivet. 

2.1 Kvotdagar som avgörande faktor för lika fördelning av föräldrapenning   

I forskningen framgår skillnader mellan de nordiska ländernas inställning till ”kvotdagar”, 

men går generellt i en riktning mot tvådelat ansvar. Sverige, Island och Finland, har en 

gemensam idé om att kvotdagar för fäder har en avgörande social betydelse. Enligt Eydal, o.a. 

(2015) lyfts jämställdhet fram som en viktig politisk fråga i Norden som innebär att kvinnors 

ställning på arbetsmarknaden måste förbättras, vilket kräver att föräldrapenningen ska delas 

jämnare i familjen. En annan slutsats från studien är att alla parter på arbetsmarknaden måste 

engagera sig i frågan om de är intresserade att främja och uppnå jämställdhet. 

Gemensamt för de studier som gåtts igenom är att kvotdagar är effektiva för att trycka på lika 

fördelning mellan mammor och pappor, och hjälper till att implementera tanken på att dela 

lika på föräldrapenningen är det bästa för familjen och samhället. De nordiska länderna var 

först med att införa kvotdagar. Det framkommer även att kvotdagar som familjepolitisk åtgärd 

väcker en del motstånd och argumentation om att det är upp till varje familj att själv 

bestämma hur de vill fördela föräldrapenningen. Detta är även något som populistiska partier 

som vunnit mark i flera länder, argumenterar för, då de har en mer traditionell syn på familjen 

och driver en mer konservativ politik (Eydal, o.a., 2015). Kvotdagar beskrivs därmed som en 

slags vattendelare. 
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2.2 Stöd för pappor att ta ut föräldrapenning  

En återkommande beskrivning av det svenska föräldrapenningssystemet, är att det är det mest 

omfattande och flexibla systemet, både ur ett jämförande perspektiv av nordiska länder men 

även större studier med fler europeiska länder. I en studie av åtta europeiska länder beskrivs 

det svenska systemet möjliggöra att barn kan få omsorg av sina pappor, medan mammor 

erhålls möjlighet att kunna stanna på arbetsmarknaden (Javornik & Kurowska, 2017).  

Samtidigt som flexibla och generösa föräldrapenningssystem beskrivs ha gynnsamma effekter 

menar Bergqvist & Saxonberg (2017) att det även kan tänkas att för flexibla ramar för hur 

föräldrapenningen får tas ut kan vara problematiskt. De hänvisar här till det svenska systemet 

som är mycket flexibelt i hur många år föräldrapenningen kan spridas över, och därmed 

fungera som en förlängning av pappors sommarsemester istället för att pappor tar ut en längre 

sammanhängande föräldraledighet med sitt barn. 

En studie har tittat på 20 europeiska länder och förutsättningar för män och kvinnor att ta ut 

föräldrapenning. Män är mest benägna om det finns 100 procent lönekompensation. Castro-

García & Pazos-Moran (2015) menar att en mer radikal föräldraledighetspolitik med lika 

fördelning av föräldrapenningen, och ej möjlighet till att överlåta dagar till den andra, i 

kombination med god lönekompensation vid föräldraledighet är det som skulle ha bäst effekt 

för jämställdhet och samhällen där alla kan vara den föräldern som utför barnomsorgen. 

Även om det finns statligt reglerande förutsättningar för att föräldrar ska kunna dela lika på 

föräldrapenningen, så finns det andra former av möjliggörande som spelar in. Det finns 

studier om arbetsplatsers inverkan och även fackföreningars engagemang. Fackliga 

organisationer är starka i Sverige och har möjligheter att påverka arbetsgivare, men ändå 

prioriteras inte frågan om fäders föräldraledighet av fackliga organisationer (Haas & Hwang, 

2013). Dessa forskare har även tittat på arbetsplatsers betydelse och möjliggörande till pappor 

att ta ut föräldrapenning. De kom fram till att manliga arbetsplatser och branscher kan utgöra 

hinder för pappor att ta ut lika mycket föräldrapenningen som det skulle vilja, om det inte 

finns stöd eller förståelse för det av arbetsgivaren. Att arbetsplatskultur och normer på 

arbetsplasten som säger att arbetet förväntas prioriteras, står i vägen för jämställdhet (Haas & 

Hwang, 2019). Detta innebär i så fall att arbetsgivare och fackföreningar behöver ta ett mer 

aktivt ansvar kring dessa frågor för att bidra till en förändring. 
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2.3 Sociala normer, attityder och kultur som bakomliggande orsak till fördelning av 

föräldrapenning  

Något som framkommer i flera studier är att normer för jämställdhet är relaterade till 

efterföljande beteende, som innebär att det finns ett starkt samband mellan normer och 

agerande. Enligt Almqvist & Duvander (2014) resulterar pappor som tar ut lång 

föräldraledighet, i mer jämställd fördelning av barnansvar och omsorg senare i barnets liv. Att 

det är avgörande att pappor tidigt engagerar sig i barnomsorgen. 

Dessutom visar olika studier att det finns viss skillnad mellan attityder och inställning till och 

av pappors föräldraledighet, svenska män är generellt mer positiva till att vara hemma längre. 

Inställning till hur föräldraledighet ska fördelas kan även baseras på hur familjer försöker 

balansera mellan jämställdhet, barnets bästa och ekonomi. Bergqvist & Saxonberg (2017) 

diskuterar i sin forskningsstudie om staten som en normbildare ur ett svenskt och norskt 

perspektiv. Hur staten på olika sätt kan implementera normer och attityder, här tas kvotdagar 

upp som ett exempel på detta, och då att det i Sverige är en förhållandevis hör kvot på tre 

månader, ändå tar fortfarande kvinnor ut betydligt mer föräldrapenning. Här beskrivs staten 

som en funktion som kan skicka moraliska incitament för vad som förväntas av människor. 

Denna teori styrks även av Edlund & Öun (2016) som menar att om landets politiska ramar 

förespråkar jämställdhet och för en sådan familjepolitik som stöder det, så påverkas 

människors preferenser därefter.  
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3 Teoretiska utgångspunkter i – genus, jämställdhet, makt och förhandling  

Här kommer aktuella teorier som är av relevans för denna studie att presenteras. 

3.1. Familjens bristande jämställdhet och genusrelationer 

Enligt Giddens & Sutton (2014) är kvinnor i Sverige de som har kommit längst på vägen mot 

jämställdhet. Den slutsatsen baseras på statistik av ekonomiskt deltagande, lön och karriärs 

möjligheter. Samtidigt beskriver man också en bristande jämställdhet och familjelivets 

”mörka sida” som fortfarande råder. Giddens & Sutton (2014) menar vidare att 

föreställningen om att kvinnor är biologiskt givna en önskan om att skaffa barn och ombesörja 

dessa, och att prioritera detta framför karriären, är ett av de största hinder och en viktig faktor 

som påverkar kvinnors möjligheter i arbetslivet. Kvinnor har fortfarande en lägre 

genomsnittslön än vad män har och frågan om det obetalda hem- och omsorgsarbete som 

generellt fortfarande i större utsträckning utförs av kvinnor, är problematisk då kvinnor 

samtidigt ska förvärvsarbeta. Hur detta skall ordnas och fördelas är därför en viktig 

jämställdhetsfråga, och lösningen ligger i att män behöver ta mer ansvar och ha inställningen 

att de ska ta på sig det obetalda hemarbetet och omsorg av barn i samma utsträckning som 

kvinnor. Hushållsarbetet och omsorg av barnen beskrivs som en fråga som ligger på 

efterkälken i jämställdhetsfrågan, det vill säga att kvinnor efter arbetsdagens slut påbörjar ett 

”andra skift” hemma. Teoretiskt har detta förklarats med att kvinnor fortfarande i stor 

utsträckning är ekonomiskt svagare än män, och hamnar i ett ekonomiskt underläge och även 

är ekonomiskt beroende av sin man. Vilket innebär ett dubbelt underläge för kvinnor, då de är 

i underläge både på arbetsmarknaden och i hemmet. En sociologisk förklaring på detta är den 

föreställningen om könen och manligt och kvinnligt, att kvinnor och män har olika roller på 

olika områden. Män som ekonomisk försörjare av familjen och kvinnan som 

omhändertagande och omsorgstagande av familjen. Det problematiska i detta är att män och 

kvinnor reproducerar detta fenomen i sitt vardagliga liv och befäster genus och patriarkala 

skillnader (Giddens & Sutton, 2014). 

Kvinnors villkor och de ojämlika maktrelationerna i familjesfären, knyter an till hur arbete i 

hemmet fördelas, hur olika uppgifter tillfaller olika familjemedlemmar, utifrån kön, utifrån 

olika roller. Här återkommer teorin om att det finns ett ideal, eller norm om en manlig 

familjeförsörjare, även om den inte är lika påtaglig längre. Familjen som institution 

reproducerar dessa maktrelationer och normer, om manlig dominans. Vidare utför kvinnor 

inte enbart rent praktiska omsorgs- och hemarbetssysslor, utan även känsloarbete och 

upprätthållande av familjerelationer. Feministisk forskning och feministisk teori har gett en 
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tydligare bild och bättre förståelse av familjen som institution, och en bild av hur familjens 

verklighet ser ut (Giddens & Sutton, 2014). 

Föreställningar och förväntningar om beteenden och agerande utifrån en bild av manligt och 

kvinnligt är något socialt, kulturellt och psykologiskt betingat. Människor skapar och 

tillskrivs olika sociala roller och identiteter utifrån kön, och familjen är en institution där detta 

produceras och lärs in. Det i sin tur innebär att könssocialisationen även återger den bristande 

jämställdheten mellan män och kvinnor. Att fostras in i könsroller handlar om att lära sig 

maskulina och feminina koder, som sedan socialt kan vedergällas positivt eller negativt för 

”rätt” uppträdande utifrån kön (Giddens & Sutton, 2014). 

Genusordning och genusrelationer skapas och upprätthålls i de vardagliga interaktionerna och 

styrs fortfarande av den patriarkala makten som innebär kvinnors underordning män. Tre 

olika områden som beskrivs som centrala för samhällets genusordning är arbete, makt och 

personliga sexuella relationer/parrelationer. Här återkommer teorin om arbetsdelning utifrån 

kön både i hemmet och på arbetsmarknaden, och ansvar för barnuppfostran och 

känslomässiga relationer som en framför allt kvinnlig uppgift (Giddens & Sutton, 2014).  

3.2 Förhandlingar, strategier, makt och att göra kön i familjen 

Grönlund & Halleröd (2008) bekräftar Giddens & Suttons (2014) perspektiv om att kvinnor 

bär det största ansvaret för hushåll och barn, samt att kvinnor i större utsträckning tar ut 

föräldraledighet.  

Grönlund & Halleröd (2008) menar att familjeforskningen ger en bild av att kvinnor och män 

förhandlar om vardagslivet, hur det ska gå ihop och struktureras. Slutsatsen inom denna 

forskning är även att familjer fördelar arbete och sysslor efter den mest ekonomiskt 

gynnsamma uppdelningen. Enligt den strategin skulle det innebära att den som har högst 

inkomst bör lönearbeta i störst utsträckning och den andra fokuserar mer på hushållsarbetet. I 

detta perspektiv hävdas även att detta inte sker baserat på stereotyp könsrollsindelningar utan 

på grund av rationella förhandlingar och beslut, och att det är här ojämlikheten i familjer 

uppstår. Att det obetalda hemarbetet skall undvikas och förhandlas genom maktresurser som 

parterna har, den med mest maktresurser som högre utbildning och lön vinner då oftast, vilket 

i större utsträckning är män. 

Ett annat synsätt är att förhandlingar i familjen är den moderna tidens uttryck för 

jämsställdhet, där individer själva formar sitt liv utan starka normer som grund. Där relationer 

inte har samma praktiska och ekonomiska syfte. Även svensk jämställdhetspolitik utgår från 
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föreställningen om familjer som förhandlande. Att om det ges rätt yttre villkor exempelvis 

genom politiska beslut, så kommer familjens förhandling att resultera i beslut därefter 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Men Grönlund & Halleröd (2008) menar att det inte stämmer 

att familjer förhandlar i så omfattande utsträckning som familjefoskningen och 

jämställdhetspolitiken vill framhäva. De menar vidare att att vardagliga beslut baseras på 

rutiner och traditioner, av så kallade ”icke beslut” istället för ”aktiva beslut”. Att människor 

snarare tar sig igenom vardagslivet på autopilot. När förhandlingar faktiskt uppstår är det då 

det inträffar en omfattande förändring, som att någon förlorar sitt arbete eller en graviditet 

uppstår. Förhandlingar beskrivs även här, inte bara som relativt ovanliga, utan även som 

riskabla med hög insats när dem sker. De är inte så självklara. Heterosexuella par är starkt 

kopplade till föreställningen om manlighet och kvinlighet. Familjelivet beskrivs som en 

kompromiss där var och en får sätta familjens bästa och behov framför sig själv, och att detta 

sker på ett könsstereotypiskt sätt. Att kvinnor axlar kvinnorollen och män mansrollen, och 

förhandling om jämställdhet försvåras även av att det kan ge upphov till konflikter, och det 

går emot människors föreställning om kärlek, som innebär att vara överens och sams 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Människors handlingsmönster är alltså så djupt rotade och 

präglade sedan barnuppfostran, att en stor del av beteenden och handlingar sker omedvetet, 

men genom förutbestämda regler och rutiner. 

3.3 Makt och resurser 

När det kommer till ekonomiska resurser och synen på familjers ekonomi och hur ett hushåll 

ser ut rent ekonomiskt, baseras det på familjens totala resurser. Att inkomster slås ihop och 

delas lika. Det innebär generellt en omfördelning från mannen till kvinnan, då män generellt 

tjänar mer. Kvinnor har oftast mindre pengar att röra sig med än män, samt att den med högst 

inkomst fattar beslut om hur pengarna ska spenderas. Men detta stämmer inte om mannen 

tjänar mindre än kvinnan, så förklaringen ligger istället i vilken syn män och kvinnor har på 

sitt ansvar för konsumtion till hem och barn. Det förekommer en könsuppdelning av inköp 

och ansvar för dessa, kvinnor spenderar mer på barn och hushåll än vad män gör (Grönlund & 

Halleröd, 2008). 

Det kan dock vara problematiskt att dela lika, då det inte behöver vara så lätt att ta emot 

pengar av sin partner då det kan upplevas som att den som tar emot hamnar i 

beroendeställning och står i skuld till givaren. Ojämlik fördelning av ekonomiska resurser i ett 

hushåll kan även vara ett uttryck för maktutövning av män, men också en del av kvinnors 

strävan för jämställdhet och att ej vara i beroendeställning (Grönlund & Halleröd, 2008). 
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En fastslagen definition av jämställdhet är att kvinnor och män har samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Denna definition återfinns i den svenska jämställdhehetslagen 

och ska innefatta alla områden i samhället, exempelvis arbetsmarknaden och att sköta hem 

och barn (Grönlund & Halleröd, 2008). I Sverige har de traditionella föreställningarna om 

könsroller allmerbörjat ifrågastättas, även familjelivet. Istället uppstår föreställningen om att 

par hamnar i ständig förhandling och måste omvärdera och värdera sina livsval tillsammans. 

Grönlund & Halleröd (2008) hävdar att bilden av den förhandlande familjen är överdriven och 

när förhandling förekommer är det under särskilda omständigheter. De menar istället att 

majoriteten av en familjs beslut fotfarande tas enligt rutinartade traditionella och 

könsstereotypiska föreställningar om hur familjeliv mellan män och kvinnor ska gå till. Till 

detta kommer också yttre krav från exempelvis barn och arbetsliv. Däremot ska inte 

familjepolitiska strategier och incitament förkastas,eftersom de har stärkt kvinnors postion 

genom ekonomiska och samhälleliga resurser, som ska resultera i större förhandlingsutrymme 

båden privat och i arbetslivet. En annan viktig faktor inom familjepolitik och dess 

jämställdhetsarbete har varit föräldraförsäkringen och allmän barnomsorg vars syfte är att 

underlätta för familjer att kombinera arbete och familjeliv, detta har framför allt haft en viktig 

betydelse för kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden under småbarnsåren. 

Familjepolitik handlar dock om mycket mer än att skapa verkliga förutsättningar för familjer 

att kunna leva jämställt i fråga om arbete och privatliv, en stor del av arbetet går ut på att 

försöka förända attityder och inställning till jämställdhet (Grönlund & Halleröd, 2008). 

Förhandling i vardagslivet antas utgöra en viktig faktor för gifta eller samboboende partners 

mål att bli jämställda, men även för att få livspusslet att gå ihop. Det kan innefatta pengar, 

barn, uppfostran, fördelning av fritid och hushållsarbete. I takt med att jämställdheten ökar 

och medvetenheten växer, antas även ifrågasättandet öka och traditionella könsroller luckras 

upp. Det moderna vardagslivet beskrivs mer komplext och därmed kräva mer förhandling. Ett 

kvitto på att familjelivet har blivit mer jämställt är att konflikter rörande gemensamma 

resurser och arbetsfördelning i familjen har ökat. I en situation där maktbalansen är mer ojämt 

fördelad, med mer typisk könsrollsindelning finns inte samma möjligheter till förhandling, 

eller behov av det (Grönlund & Halleröd, 2008). 

3.4 Implicita och explicita förhandlingar och beslut 

En kritik mot familjeforsknngens förhandlingsprägel är att begreppet förhandling kan vara 

otydlig. I den forskningen avses även tyst kommunikation och alltså inte enbart den typ av 

förhandling som sker högst medvetet och uttalat. Denna utvidgning av begreppet förhandling 
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innebär att förhandling handlar i familjeforskningen om så kallade implicita och explicita 

förhandlingar. Då kan så gott som allt som sker inom familjen bedömas som förhandlingar 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Explicit förhandling är en öppen förhandling med en 

diskussion och ett aktivt och medvetet beslutsfattande, medan en implicit förhandling sker 

dolt och outtalat, men kan kommuniceras genom till exempel gester eller val av tonfall. 

Implicita förhandlingar beskrivs även bli vanligare i en relation med tiden, och hur familjer 

organiserar sin tillvaro kan ske gradvis och obemärkt (Ahrne & Roman, 1997). 

Majoriteten av vardagliga beslut sker outtalade, implicit. Som om besluten fattar sig själva, 

”det bara blev så” kan oftast förklaras med bakomliggande orsaker. Människor lever i en 

struktur och organisering som innebär att det inte krävs full uppmärksamhet till allt vi gör, 

eller aktiv beslutsfattning. Det hade kostat för mycket energi och varit ohållbart i vardagslivet 

om allting krävde full medvetenhet och fokus (Grönlund & Halleröd, 2008).  

3.5 Kön som beslutsgrund 

Vidare menar Grönlund & Halleröd (2008) att implicita beslut sker genom genvägar som 

skapats av könade rutiner och ritualer, samt enighet och yttre omständigheter. Människors 

agerande styrs i stor utsträckning av rutiner och ritualer, där parrelationer inte är något 

undantag. Hur människor lever som par grundar sig till stor del på vilka föreställningar man 

bär på, om kärlek, kön och att leva tillsammans med någon annan. Rutiner innebär att leva i 

vardagen utan att behöva tänka ut allting som ska göras, och ritualer sätter riktmärken och 

regler för hur saker ska genomföras, eller av vem. De säger att det finns ett rätt sätt, och 

därmed även en motsats, ett orätt sätt. Människor tenderar att agera och manövrera i 

vardagslivet efter det välbekanta, förutsägbara och minst krävande. Som att kliva upp på 

morgonen och åka till arbetet, det är något som oftast bara sker genom rutiner och 

slentrianmässigt. Även om vardagslivet också innefattas av en del explicita, medvetna beslut, 

är större delen implicita, icke-beslut (Grönlund & Halleröd, 2008). 

Föreställningar om kön är centrala i människors rutiner. Vem som gör vad, egenskaper som 

tillskrivs personer, hur saker som människor säger tolkas. Det här resulterar i att finns rätt och 

fel sätt att vara, beroende på vilket kön en människa har (Grönlund & Halleröd, 2008). Detta 

bekräftas genom Giddens & Suttons (2014) tidigare nämnda teorier om att fostras in i 

könsroller för att lära sig maskulina och feminina koder, som sedan socialt kan vedergällas 

positivt eller negativt för ”rätt” uppträdande utifrån kön. Vidare beskriver Grönlund & 

Halleröd (2008) att i parrelationer utgår många rutiner och ritualer från kön och att fördelning 

av ansvar och uppgifter sker utifrån kön. Det gäller även ekonomiska frågor, vilket medför 
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olika inflytande över pengar och konsumtion. Den här könsuppdelningen är något som sker 

indirekt eller implicit, och människor själva kan istället beskriva det som att fördelning av 

uppgifter och ansvarsområden sker genom individers kompetens, intresse och personlighet. 

Den beskrivningen skulle innebära att kvinnor skulle städa och sköta hushållet för att de är 

mer intresserade och mer kompetenta för att utföra det (Grönlund & Halleröd, 2008).   
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4 Metod  

I detta kapitel kommer studiens genomförande och överväganden att presenteras och 

diskuteras, så som val av metod och urval, etiska aspekter och överväganden.  

4.1 En intervjustudie  

Den metod som valdes var att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer eftersom studiens 

syfte var att fånga en grupp kvinnors subjektiva upplevelser, tankar och uppfattningar i frågan 

om fördelningen av föräldraledigheten i deras familj. Det fanns inga intentioner att i 

kvantitativ mening kunna generalisera resultaten utan att visa på hur kvinnor reflekterar och 

argumenterar kring föräldraledighet och vilka strategier detta utmynnar i med avseende på att 

ta ut föräldrapenning. Genom valet av metod var det möjligt att komma åt, och få en djupare 

förståelse för just det som framkom i samtalen med studiens intervjupersoner. Sociologisk 

kvalitativ forskning kan beskrivas som ett sätt att försöka se på världen genom någon annans 

ögon och genom kvalitativ forskning kunna tillgodogöra sig social kunskap, vilket denna 

studie ämnar göra. Denna typ av forskning belyser även det faktum att människan som social 

varelse till skillnad från naturvetenskapliga objekt, tillskriver mening till sin omgivning 

(Bryman, 2018). I denna studie innebär detta att skildra dessa intervjupersoners tankar, 

känslor och upplevelser, och blir därför ett nålstick i forskningen kring hur familjer använder 

och resonerar kring föräldraförsäkringen. Därför lämpar sig detta val av metod för att på bästa 

sätt kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kontakter med intervjupersoner och preliminära datum för intervjuer inbokades även innan 

uppstarten av studien. Sökning av litteratur till teoretiskt ramverk och tidigare forskning var 

också något som också bearbetats i förväg. Dessa förberedelser kom att underlätta vid själva 

starten av studien, och tjänade in värdefull tid. 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka några individers personliga upplevelser och 

tankar, lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst som insamlingsmetod av det empiriska 

materialet. Den kvalitativa intervjumodellen som tillämpats i denna studie är semistrukturerad 

det vill säga att intervjuerna utgår från en tematisk avgränsad intervjuguide (se Bilaga 1) med 

öppna frågor. Guiden måste inte följas minutiöst, utan det finns och ska finnas utrymme att 

lägga till och ändra frågorna eller ordningsföljden av frågorna (Bryman, 2018). Det var av 

stor vikt att göra det möjligt för den som blir intervjuad att uttrycka sig fritt och ge utrymme 

för personliga uppfattningar och ståndpunkter, eller kanske beskriva en känsla eller 

upplevelse (Bryman, 2018). Frågorna fungerade mer som samtalsämnen i vissa fall och bjöd 
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in till att ställa följdfrågor under samtalets gång. I flera fall kunde intervjupersonerna själva 

spinna vidare på det som diskuterades. I och med detta kan intervjuguiden ha tjänat sitt syfte 

väl till insamlingen av det empiriska materialet. Därav har semistrukturerade visat sig vara ett 

bra och lämpligt val, särskilt för flexibiliteten i dem. Kvalitativa intervjuer ska möjliggöra just 

detta (Bryman, 2018). Intervjuguiden (Bilaga 1) består av 27 öppna frågeställningar som har 

diskuterats med samtliga intervjupersoner.  

4.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner var kvinnor som lever eller har levt i en heterosexuell relation när 

dem skaffade barn, samt att de skulle ha fått barn senast 2014 och vara i en ålder mellan 30 - 

39 år. Anledningen till dessa avgränsningar var att det kan finnas olika aspekter att ta hänsyn 

till beroende på olika omständigheter. Att välja att intervjua kvinnor handlade om att titta på 

fenomenet ur kvinnors perspektiv, då den tidigare forskningen och de teorier som tas upp i 

studien visar att kvinnor är dem som generellt sett är föräldralediga mer. Det i sin tur kan 

tänkas att det är en tillgängligare grupp, att det finns fler intervjupersoner att välja bland. Inför 

den här studien kontaktades en kvinna som var en redan etablerad kontakt, som nyligen varit 

föräldraledig och där igenom hade eller nyligen hade haft kontakt med andra kvinnor som var 

eller hade varit föräldralediga. Min kontakt lämnade ut mina kontaktuppgifter så att de som 

var intresserade och ville ställa upp, själva kunde höra av sig till mig. Målet var att få ihop sex 

intervjupersoner, och ha en sjunde som backup, och så blev det utan problem.  

Att begränsa urvalet till kvinnor som skaffat barn inom en heterosexuell relation var också 

kopplat till den tidigare forskningen och de teorier som används i studien, då de bland annat 

handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Andra familjekonstellationer och till 

exempel samkönade relationer kanske inte hade gått att koppla till denna studies teoretiska 

ramverk på samma sätt. Slutligen avgränsningen i fråga om när kvinnorna skulle ha fått barn, 

handlade fram för allt om att dem skulle haft liknande förutsättningar för hur det kunnat 

fördela föräldrapenningen rent regelmässigt, att alla intervjupersoner omfattats av likvärdiga 

regelverk, till exempel kvotdagar som är reserverade för vardera förälder. Men det fanns även 

en tanke på att andra omständigheter kan skilja sig åt beroende på när man fått barn och i 

vilken ålder man är. Så som att värderingar och normer, inställning från omgivning och 

samhället kan se olika ut över tid, och kanske påverkar vilka val som människor gör. Därför 

skulle kvinnorna både fått barn inom någorlunda närliggande tid och vara ur samma 

generation. 
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4.3 Intervjuernas genomförande 

Samtliga intervjuer utfördes avskilt med intervjupersonen, hemma hos dem. Att utföra 

intervjuerna hemma hos intervjupersonerna, var både med anledning av att det var en smidig 

lösning, men även för att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och trygga i miljön. 

Samtalen spelades in. Det gjorde också att det under intervjuerna gick att sitt ner och prata 

lugnt utan att den som intervjuar måste hinna anteckna allt. Det fanns mer utrymme att 

fokusera och observera hur intervjupersonen beskrev saker, alla intervjuer utfördes ansikte 

mot ansikte. Efter intervjuerna lyssnades intervjuerna igenom och allt material 

transkriberades. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning och underlättar 

sedan för att kunna utföra en noggrann analys av materialet (Bryman, 2018). Transkriberingen 

skedde samma dag eller senast dagen efter intervjuerna, för att de skulle finnas färskt i minnet 

om det var något särskilt som uppmärksammats under intervjun. 

4.4 Analysens genomförande 

För att bearbeta det empiriska materialet som intervjuerna mynnat ut i, utfördes en tematisk 

analys (Bryman, 2018). Som ett första steg lästes allt transkriberat material igenom noggrant, 

intervju för intervju. Därefter påbörjades en kodning för att urskilja framträdande teman, det 

kan vara återkommande ämnen som intervjupersonerna pratar om, och här gäller det att vara 

uppmärksam på olika begrepp, då olika personer kan uttrycka liknande saker men med olika 

ord och uttryck, synonymer. Att leta efter repetitioner anger Bryman (2018) som ett av de 

vanligaste förekommande sätt att urskilja teman. Genomförandet av den tematiska analysen 

underlättande sedan analysprocessen av resultatet, då empirin redan var sorterad gick det 

tydligare att koppla till det teoretiska ramverkets begrepp. Studien är utförd genom en 

deduktiv ansats, då det redan fanns teoretiska utgångspunkter innan empirin samlats in 

(Bryman, 2018). Följande teman var de som framträdde under kodningen: 

 Fördelning och förhandling  

 Makt och beroendeställning 

 Kompromisser och jämställdhet 

 Reglering och kvotdagar 

 Karriär och stöd från arbetsgivare 

4.5 Forskningsöversikt 

Här kommer en redovisning av den forskningsöversikt som använts för att redogöra vad 

tidigare forskning kommit fram till, som är relevant för studien.  
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Innan själva processen med denna studie påbörjades, utfördes en litteraturstudie, eller 

litteraturöversikt. Detta för att få en uppfattning om vilken forskning som tidigare gjort inom 

området och vad denna har kommit fram till, vilka kunskaper som redan finns (Bryman, 

2018). För att genomföra denna litteraturöversikt har tidigare forskning lästs genom 

vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Sökningen av dessa artiklar 

har skett genom Luleå Tekniska Universitets databas för artiklar via universitetets bibliotek. I 

avgränsningen söktes vetenskapliga artiklar som var från år 2010 och framåt, då det var 

intressant med så aktuell och ny forskning som möjligt. Särskilt då det under de senaste åren 

har skett förändringar i regleringen av föräldraförsäkringen. I sökningen användes följande 

sökord ”paid parental leave swed*” och valet av sökord gjordes utifrån att just artiklar som 

handlade om föräldrapenningen kopplat till Sverige var relevanta, det visade sig även att 

jämställdhetsperspektiv var återkommande på olika sätt bland de artiklar som kom upp bland 

träffarna. Vidare avgränsades sökningen till versioner i fulltextformat och ”peer reviewed 

journals” då tillgång till hela artiklar och att de skulle vara granskade var ett krav. Samtliga 

artiklar var publicerade på engelska och var tillgängliga kostnadsfritt. Slutligen gjordes ett 

urval bland artiklar, och det skedde genom att titta på artiklarnas abstract för att kunna sortera 

bland relevanta och icke relevanta artiklar. Genom denna process valdes tio artiklar att 

fördjupa sig i. Under genomgången av artiklarna har fokus legat på vad är det forskarna har 

undersökt? Och vad de har kommit fram till kring föräldrapenningen i Sverige. En jämförelse 

av forskningen i de olika artiklarna har gjorts och om det finns något återkommande som tas 

upp i dem, och om de har kommit fram till liknande resultat i flera studier till exempel.  

4.6 Etik  

För att säkerställa att studiens etik har Vetenskapsrådets (2019) etiska riktlinjer tillämpats. 

Grundläggande för dessa riktlinjer är fyra huvudkrav som innefattas av: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och fonfidentialitetskravet.  

Vetenskapsrådets (2019) informationskrav och samtyckeskrav tillämpades genom den 

information som samtliga intervjupersoner fick innan intervjuerna, de blev även informerade 

om att deras deltagande hela tiden var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta intervjun 

eller dra sig ur studien, även efter att intervjun var utförd. De fick information och 

beskrivning av studiens innehåll och syfte. Alla intervjupersoner fick på förhand veta att 

intervjuerna skulle spelas in och hur inspelningarna skulle hanteras, att inspelningen endast 

skedde i syfte att det som berättades inte skulle förvrängas, missförstås eller gå förlorat. 

Samtliga intervjupersoner fick på förhand veta vad de skulle prata om men ingen fick färdiga 
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frågor att läsa igenom innan. Alla intervjupersoner var myndiga vid intervjutillfället och 

kunde därför utan etisk problematik själva ge sitt samtycke.   

Nyttjandekravet tillämpades genom att intervjupersonernas namn och personuppgifter inte 

användes eller uppgavs i studiens innehåll. Det fanns inget intresse av att uppge personernas 

riktiga namn, utan alla var anonyma och fick fiktiva namn under vilka de benämns i studien. 

Det fjärde huvudkravet, konfidentialitetskravet tillämpades genom att ljudfilerna från 

intervjuerna blev raderade så fort de hade blivit transkriberade. Därefter fanns det ingen 

anledning att spara dem. En övergripande reflektion av huruvida studiens innehåll skulle 

kunna påverka intervjupersonerna negativt har gjorts, och bedömningen är att ingen enskild 

individ utelämnas eller framställs på ett sådant sätt att denne kommer till skada 

(Vetenskapsrådet, 2019).  Den här studiens innehåll har inte för syfte att döma eller peka ut 

någon enskild individ eller skada någons integritet, studien vill lyfta enskilda 

intervjupersoners upplevelse och åsikter på ett objektivt och vetenskapligt sätt. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Denna studies syfte är att fånga subjektiva upplevelser och åsikter, och det finns inget syfte att 

kunna generalisera resultatet, dessutom är det för få intervjupersoner för att skapa tillräckligt 

hög validitet för att generalisera. Att citera intervjupersonerna har varit ett sätt att låta dem 

beskriva sin verklighet med sina egna ord, för att ge studien mer tyngd och trovärdighet. Det 

har använts centrala begrepp och frågor kring föräldrapenningen och föräldraförsäkringen 

som diskuterats med samtliga intervjupersoner, för att säkerställa att alla uttalar sig om 

samma sak och att studien undersöker det den syftar till att göra. I detta avseende kan studiens 

validitet eller trovärdighet som Bryman (2018) använder som ett alternativt begrepp, anses 

tillräcklig och uppfyller sitt syfte angående vad som undersöks. Ytterligare något för att stärka 

studiens trovärdighet är att alla som deltagit i den erbjuds att ta del av det färdiga resultatet. 

Till studiens hjälp användes en intervjuguide, vilket både kan hjälpa studien att undersöka det 

den syftar till att undersöka, men även tillförlitligheten då det utformats tydliga frågor och 

ämnen att diskutera för att undvika missförstånd. Det gjordes ljudinspelningar av intervjuerna, 

också i syfte att höja reliabiliteten eller tillförlitligheten, då det inte riskeras att material går 

förlorat eller att den som intervjuar missar viktig information om denne endast antecknar. Det 

gör även att intervjupersonerna enklare kan citeras ordagrant utan att riskera att någonting 

läggs fram felaktigt. I detta avseende kan studien utifrån vidtagna åtgärder anses som pålitlig. 

Enligt Bryman (2018) kan metodtriangulering vara stärkande för studien, men i detta fall var 
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det exempelvis inte möjligt att utföra observationer. Det var praktiskt omöjligt eftersom 

intervjuerna utgick från händelser och upplevelser som ägt rum bakåt i tiden. En annan del av 

en studies värde av trovärdighet, är hur studiens metodval och metod har genomförts 

(Bryman, 2018). Därför har denna del av studien beskrivits så noggrant och förklarande som 

möjligt, med motiveringar och argument. Det är också i syfte att hålla transparens i arbetet 

och möjliggöra granskning av tillvägagångssättet för utomstående. Däremot går det inte att 

säkerställa att någon annan skulle uppnå samma resultat om studien upprepades, då resultatet 

baseras på enskilda personers tankar och uppfattningar där och då i stunden.  

För att utföra en sådan seriös och tillförlitlig studie som möjligt, är det av stor vikt att 

eftersträva objektivitet (Bryman, 2018). Därför har arbetet och processen hela tiden 

genomsyrats av reflektion och eftertanke i alla moment. Att hela tiden ha en medvetenhet om 

att inte låta egna värderingar väga in och färga studien och resultatet. Istället låta processen 

ske strukturerat och systematiskt, och låta empiri och teori leda studien fram till slutsatser. I 

och med detta kan studien anses ge en rättvis bild av det som framkommit under intervjuerna 

och beskrivningen av det som sagts. Det kan i sin tur stärka studiens äkthet (Bryman, 2018). 
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5 Resultat och analys  

I denna del av studien presenteras det resultat som har framkommit under studiens utförda 

intervjuer som det empiriska materialet uteslutande baseras på. Inledningsvis kommer en 

överblick av den intervjuade gruppen, för att få en bild och förståelse ur vilket perspektiv 

dessa beskriver sina personliga skildringar. 

5.1 Mammorna och familjebilden 

Under samtliga intervjuer inleddes samtalen med att alla mammor fick ge en presentation av 

sin sig själva, hur gamla de är och hur många barn de har och hur deras familjebild ser ut i 

dagsläget. Mammorna fick även berätta om sina yrkesliv och karriärer, och försöka ge en 

kortfattad bild av barnens pappors yrkesliv och karriärer. Samtliga mammor nämns under 

fiktiva namn då de är anonyma i studien, och för enkelhetens skull går namnen i alfabetisk 

ordning. 

Anna är 38 år och arbetar heltid som gruppledare inom en offentlig verksamhet, arbetet är 

dagtid, måndag - fredag, vilket Anna upplever som en förutsättning för att hennes tillvaro med 

de två sönerna över huvud taget ska gå ihop. Barnen är 8 och 4 år. Hon berättar att hon och 

barnens pappa är separerade sedan några år tillbaka, och kort innan separationen hade Anna 

bytt arbetsplats, tidigare arbetade hon i en verksamhet som innebar skiftarbete. Barnens pappa 

har en ledande befattning inom offentlig verksamhet, och hade tidigare en liknande position 

inom ett privat företag, så hans arbetstider har alltid inneburit dagtid, måndag - fredag. I 

dagsläget bor de två barnen hos Anna tre av fyra veckor ungefär, de vistas hos sin pappa cirka 

nio dagar per månad. Den fördelningen har föräldrarna haft sedan separationen, men till en 

början var barnen endast sju dagar hos pappan. Anledningen till den fördelningen är inte så 

djupt omdiskuterad menar Anna, utan det var mer ett konstaterande från barnens pappa som 

då jobbade i en annan kommun och pendlade till arbetet, att det inte var möjligt för honom att 

ha barnen oftare. Nu arbetar han i hemkommunen. 

Bea arbetar som chef inom mediabranschen, hon är 34 år och sambo med sina två barns pappa 

som är egenföretagare. Sönerna är 1 år och den äldre fyller snart 3 år, så den yngsta är 

fortfarande hemma och just nu har föräldrarna lösningen att de är föräldralediga på halvtid 

och arbetar halvtid båda två. Bea förklarar att den lösningen kom till då de insåg att de inte 

tyckte att det var någon idé att skola in barnet innan sommarledigheten. Den äldre sonen har 

deltidsplats på förskola. 
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Carin är 33 år och arbetar sedan flera år tillbaka som enhetschef i offentlig verksamhet, hon 

bor ensam med sin son på 4 år sedan ungefär ett år tillbaka. Barnets pappa driver ett eget 

företag, vilket han även gjorde under hela deras relation tillsammans. Barnet går på förskola 

och föräldrarna har barnet varannan vecka, men Carin säger att dem är ganska flexibla under 

dessa veckor och hon ser gärna att barnet kommer någon dag till henne även på pappans 

vecka så de inte behöver vara ifrån varandra så länge. Då pappan varit bortrest en del eller 

jobbat mycket har barnet kunnat vara lite extra hos Carin. Vilket hon bara ser som en bonus, 

då hon menar att det är en självklarhet för henne att vilja vara med sin son på heltid 

egentligen. 

Donja arbetar just nu 75 procent som bolånehandläggare inom en bank, tjänsten utgör 

egentligen heltid men hon är föräldraledig 25 procent med hennes och sambons 3 åriga flicka, 

som är deras enda barn. Donja är 35 år och hon och sambon flyttade upp till hemkommunen 

från Stockholm förra året. De har båda släkt och anhöriga nära nu vilket de känner underlättar 

för familjelivet säger Donja. I samband med att de skulle flytta blev barnets pappa sjuk och är 

fortfarande sjukskriven på heltid. Innan det arbetade han heltid inom lantmäteri, vilket han 

höll på att utbilda sig inom när paret fick sin dotter. 

Eva är 30 år och arbetar skift, heltid, som sjuksköterska på en sjukhusavdelning, hon är gift 

och har två barn, en pojke på 5 år och en flicka på 10 år. Barnens pappa arbetar dagtid på en 

betongfabrik, men har bytt arbete vid två tillfällen sedan de fick sitt yngre barn. När sonen 

föddes körde pappan taxi och Eva påbörjade sina studier till sjuksköterska, pappan tog sedan 

lastbildskort och arbetade några år för ett åkeri, men fick sedan sin nuvarande tjänst på 

betongfabriken. Eva menar att det hade varit ohållbart om de båda skulle haft arbeten som 

kräver skiftarbete. 

Frida är 34 år och arbetar heltid som administratör inom offentlig förvaltning, hon berättar att 

hon nyligen påbörjat den tjänsten efter ett vikariat som enhetschef inom samma organisation. 

Hon bor med sin sambo och deras son på 4 år. Pappan arbetar som mellanchef inom ett privat 

företag som jobbar med hissar. Paret har sedan ett halvår tillbaka bott i Fridas hemkommun, 

tidigare bodde de i Stockholm där pappan är född och uppvuxen. De hade liknande jobb i 

Stockholm, men Frida arbetade däremot inom ett privat företag som jobbar med utbildning 

och hade en något bättre position inom det företaget än nu. Frida menar att flytten till hennes 

hemkommun inneburit andra boendealternativ som inte hade varit möjliga i Stockholm. Sedan 

kände hon en hemlängtan och de har nära relationer och mycket umgänge med hennes syskon 

och hennes föräldrar som lever på varsitt håll. Att flytta upp innebär också att de har mer hjälp 
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eller möjlighet till barnpassning än de hade i Stockholm berättar Frida, det finns fler att ringa 

om det kör ihop sig. 

5.2 Fördelning av föräldraledighet, implicita och explicita förhandlingar  

Bland de sex intervjupersonerna skiljer beskrivningarna sig åt på olika sätt, även i de fall där 

fördelningen till synes är uppdelad på liknande sätt, kan orsaker och bakomliggande faktorer 

till fördelningen skilja sig åt. I samtliga fall har mammorna fått barn inom perioder som 

innefattas av reglering av föräldradagarna som gör att ett visst antal dagar inte kan överlåtas 

till den andra föräldern, kvotdagar. Anna och Carin berättar båda två att papporna till deras 

barn har skrivit över alla dagar de enligt reglerna har möjlighet att skriva över. I Annas fall 

hade pappan 60 kvotdagar han inte kunde föra över, och Anna berättar att dem tog han ut 

under en period på tre månader innan barnet hade skolats in på förskola och Anna skulle då 

börja på sitt nya arbete som gruppledare. Anna hade till en början varit hemma med barnet i 

cirka två år, sedan tog pappan ut sina 60 dagar, därefter var Anna hemma med barnet under 

sin semester när hennes nya arbetsplats var stängd och sedan började barnet förskola. Anna 

förklarar även att det var under sommaren där som hon och barnets pappa separerade. Hon 

berättar att hon och barnets pappa inte hade någon uttalad plan på hur de skulle fördela eller 

lägga uppföräldraledigheten när barnet föddes, det enda dem egentligen var uttalat överens 

om, var att det här yngre barnet precis som sin äldre bror skulle få vara hemma åtminstone 

tills han var 2 år. Så här besvarar Anna frågan om vilka resonemang och strategier som 

funnits bakom just deras fördelning: 

”Vi hade som ingen superplan, det var som givet att jag skulle vara hemma, outtalat tror jag. 

Jag insåg väl att det var mitt ansvar. Vi hade väl ingen god relation innan vi fick barnet. Det 

var bara givet att jag skulle vara hemma. Enda gången som vi planerade var väl på grund av 

att jag fick en ny anställning som gruppledare i samband med att jag var mammaledig. Då 

blev jag erbjuden tjänsten och tackade naturligtvis ja och det var från 1 januari, men jag 

började 1 april eftersom att jag var föräldraledig. Så de tog in en vikarie för mig. Så från 1 

april planerade vi in att pappan skulle vara hemma april, maj, juni, för juli stänger vi 

verksamheten så då skulle jag vara ledig. Det var väl den månaden vi separerade också….. 

Jag tror bara att det var en oskriven regel. Som man kände på sig att, det var så det skulle 

vara. Det var någonstans kanske mer min önskan att få ett till barn än hans. Så då var det väl 

kanske på mitt ansvar också att ta hand om det.” (Anna) 

Vidare förklarar Anna att det hade funnits viss argumentation kring föräldraledigheten eller 

om varför pappan inte skulle kunna ta ut mer än sina kvotdagar, men hon upplever inte att det 

förelåg någon konflikt i det. Det främsta argumentet var pappans arbete, att han var en 

nyckelkompetens på företaget han arbetade på då, och därmed hade svårt att vara frånvarande. 

Annas egen subjektiva upplevelse beskriver hon som att hennes känsla var att pappan kände 
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sig tvungen att vara hemma sina 60 dagar under de tre månaderna han var hemma för att Anna 

skulle kunna börja på sitt nya arbete och att barnet inte hade någonstans att ta vägen. Ur 

Annas beskrivningar och berättelser kan det tolkas in att hon och barnets pappa hade skilda 

prioriteringar och värderingar, även att det fanns någon form av rankning när det handlar om 

yrke och karriär, där pappans arbete var viktigare än Annas och hon berättar även att hans 

inkomst var betydligt högre än hennes. Denna situation kan förklaras med Grönlund & 

Halleröds (2008) teorier om makt och maktresurser, att den part som sitter på exempelvis 

mest ekonomiska resurser, innehar mer makt och dennes intressen vinner oftare över den 

andres. Deras fördelning av föräldraledigheten kan framför allt tolkas som ett resultat av 

”icke-beslut” och förklaringar om att ”det bara blev så”, grundat på så kallade implicita 

förhandlingar (Grönlund & Halleröd, 2008). I Annas beskrivning och förklaring, tar hon på 

sig ett ansvar, där hennes önskan om att bli förälder blir en ursäkt för att hon bär 

huvudansvaret för omsorgen av barnet. Detta skulle kunna speglas i teorin om föreställningen 

av kvinnor skulle vara mer biologiskt givna önskan om att skaffa barn och därmed ska 

ombesörja barnen (Giddens & Sutton, 2014). 

I Carins fall såg det ut så att pappan hade 90 kvotdagar som han inte kunde överföra till Carin. 

Hon berättar att hon var hemma med barnet tills han var cirka 1 år och 3 månader, sedan 

började barnet förskola. Carin berättar att pappan inte tagit ut några av sina kvotdagar och inte 

har för avsikt att göra det heller, pappan hade två barn sedan tidigare och hade inte varit 

föräldraledig med någon av dem heller. Carin förklarar att de barnen var ganska stora när hon 

och pappan träffades, och att hon gärna ville ha barn och att det var väldigt viktigt för henne 

att få vara hemma med barnet. Carin beskriver hur deras resonemang och strategier såg ut så 

här:  

”Vi hade gjort ganska klart hur det skulle se ut, innan barnet föddes.. det blev bara så att jag 

tog ut allt, för jag ville vara hemma som det såg ut då. Sen när jag hade varit hemma ett tag 

så blir man ju lite leds.. men då var det som stängt för diskussion. Från hans sida. Jag frågade 

om han kunde vara hemma om vi kunde dela upp det lite grand. Så jag skulle kunna gå in o 

jobba lite och få träffa lite folk. Men han hade inte möjlighet att göra det när han är 

egenföretagare var motiveringen. Det var väl mest det som var, att han inte kunde vara borta. 

Han jobbar ute själv…i verksamheten. Han förtydligade att vi hade ju bestämt det här redan 

innan.” (Carin) 

Hon berättar att de sedan hade en liknande diskussion kring att stanna hemma med vård av 

sjukt barn, men där pappan fick ge vika då Carin stod på sig om att hennes arbete var lika 

viktigt och att på grund av att hon hade en ledande roll på sin arbetsplats så var det 

problematiskt även för henne att vara frånvarande. Då löste dem detta genom att vara hemma 
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halva dagen var när barnet var sjuk. Carin och pappan till deras barn hade haft en öppen och 

aktiv diskussion, en så kallad explicit förhandling enigt Grönlund & Halleröd (2008). En 

annan tolkning av det Carin säger om att det sedan var stängt för diskussion med pappan, när 

Carin hade ändrat sig och ville dela mer på föräldraledigheten. Skulle kunna kopplas till teorin 

om att förhandlingar är riskabla, och att det finns en stark föreställning av hur familjeliv 

mellan män och kvinnor ska gå till, att konflikter vill undvikas (Grönlund & Halleröd, 2008). 

Att det kanske blir en enklare utväg att stå tillbaka än att riskera konflikt. Under intervjun 

berättar Carin vidare att hon ändå fick möjlighet att gå in och arbeta lite extra, då hon fick 

hjälp med barnpassning av sin mamma. 

Donja berättar att hon och barnets pappa har skrivit över alla dagar han får skriva över till 

henne och han har sin 90 kvotdagar. Hennes upplevelse är trots det, att de ha haft en ganska 

jämlik fördelning av att vara hemma med barnet. Donjas resonemang kring fördelningen 

beskriver hon på följande sätt: 

”Vi pratade lite om det så vitt jag kan komma ihåg, men inte jättemycket, men att jag skulle 

vara hemma första perioden var ju en självklarhet kändes det som, framför allt då jag ville 

amma,, men vi visste också att pappan pluggade på distans och skulle kunna vara väldigt mkt 

hemma m oss. Så även om han inte tog ut några föräldradagar då så fick vi ju som nästan 

dubbeldagar…nästan hela första 4 månaderna, och även efter det. Min tanke var att jag ville 

vara hemma minst 1 år gärna 1,5 år och det blev ju inte riktigt så, vi fick en förskoleplats och 

då tänkte vi så här, om vi skolar in henne på våren så kanske det är lite mindre sjukdomar, 

det kanske inte är en massa barn som ska skolas in på samma gång. Kanske lite lugnare, lite 

tryggare att komma in i en grupp som kanske är lite homogen. Och inte så mycket saker som 

händer, och då tänkte vi att eftersom jag jobbade 75% så kan hon gå in och pappan kan vara 

hemma lite, så hon får lite kortare dagar. Men vi var nog inte på det klara innan vi fick barn, 

hur länge eller hur mycket vi ville vara hemma med henne. Det var nog inte alls speciellt 

planerat. Det blev nog bara som det blev, och eftersom pappan var hemma så mycket med 

oss känns det som att vi har varit hemma med barnet lika mycket. Jag har nog varit hemma 

mer, men det är nog inte så jättemycket mer. Skulle jag säga.” (Donja)  

Vidare förklarar Donja att hon upplever hela frågan om föräldraledighet som en väldigt icke-

laddad fråga mellan henne och barnets pappa. Hon trodde att det skulle vara mer laddat och 

mer diskussioner än det har varit. Hon tycker att det känns som att allting bara har fallit sig 

väldigt naturligt, och hennes uppfattning är att både hon och pappan har känt att de har fått 

vara hemma tillsammans med barnet så mycket som de har velat. Donja framstår som att hon 

är väldigt tillfreds och nöjd med hur hon och barnets pappa har fördelat föräldraledigheten. I 

det här fallet kan inte det skildras i fördelningen av faktiskt uttag av föräldrapenning, utan 

känslan och upplevelsen av att båda föräldrarna har delat på ansvaret och har varit närvarande 

när barnet var litet. Enligt Almqvist & Duvander (2014) är just det faktum att fäder är 
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närvarande och hemma med barnet tidigt i barnets liv, avgörande för ansvarstagande och 

engagemang senare. Detta är även en tanke som Anna uttrycker under sin intervju: 

”Man blir ju klokare med åren kanske, men det hade ju varit det optimala om vi båda hade 

delat på föräldraledigheten, för ungarnas del. Att få ta del av både mammas och pappas tid. 

Lära känna varandra, och skapa, fram för allt för mina barn, att få vara hemma med sin 

pappa hade nog varit en stor ynnest för dem. I och med att vi inte lever ihop. Att redan från 

småbarnsåldern hunnit skapa en trygghet som de hade kunnat bära med sig nu när vi lever på 

skilda håll. Men den finns ju inte där på grund av det. Det ligger ju grund för det, att han inte 

varit hemma mer… jag vet inte” (Anna) 

 Vidare kan Donjas resonemang tolkas som ytterligare ett exempel på implicita förhandlingar, 

att det bara blev som det blev på outtalade grunder (Grönlund & Halleröd, 2008). Men att det 

ändå fanns någon slags bakomliggande föreställning om att det skulle vara så att mamman är 

den som mer självklart är hemma under den första tiden. 

I Evas fall hade familjen 60 kvotdagar att ta hänsyn till och i Fridas fall 90 kvotdagar, men 

båda två har fördelat föräldrapenningdagarna lika mellan sig själva och sina barns pappor, 

ingen har fört över några dagar till någon annan. Däremot har uttaget sett varierande ut.  

Eva berättar att hon var den som var föräldraledig under hela småbarnstiden från det att deras 

andra barn föddes till han var drygt 1 år gammal, sedan påbörjade hon sina studier parallellt 

med föräldraledigheten. Båda föräldrarna var överens om att de inte ville skola in barnet 

direkt han fyllde 1 år, då de ansåg att det är för tidigt när barn är så små men de hade inte gjort 

någon direkt planering för hur någon uppdelning skulle ske. 

” Pappan har ju egentligen bara tagit ut sina dagar istället för semester och nån strödag här 

och där. Men han har ändå tagit hälften av dagarna.  Han har tagit på sommaren och jul och 

så, det längsta han varit hemma i sträck var nog 1 månad…tror jag, han har inte varit hemma 

på bebistiden. Jag ville nog vara hemma till en början, vi hade nog inte bestämt hur länge jag 

skulle vara hemma, det bara blev så, jag ammade ju honom väldigt länge, det blev som 

opraktiskt att inte vara hemma. Vi hade inte diskuterat innan om att dela på dagarna, det bara 

blev så jag har aldrig bett om dagar och aldrig blivit erbjuden och vice versa.” (Eva) 

Även i det här fallet beskrivs upprepande gånger som förklaring till fördelningen att det var 

något som bara blev som det blev, icke-beslut genom implicit förhandling (Grönlund & 

Halleröd, 2008). Men här tar Eva också upp ett exempel på hur olika det kan se ut, även om 

föräldrar delar på det faktiska antalet dagar mer föräldrapenning, behöver detta inte innebära 

att föräldrarna har varit hemma i samma omfattning under perioder. Detta är något som 

tidigare forskning tar upp som ett exempel på negativa konsekvenser som ett för flexibelt 

föräldraförsäkringssystem kan medföra, ur ett jämställdhetsperspektiv. Då det är stor skillnad 

på att vara föräldraledig under en lång sammanhängande period tidigt i barnets liv, och att 
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använda föräldrapenning som en förlängning av sin sommarsemester eller liknande. Både för 

ansvar och omsorg i den privata sfären, men även ur ett karriärs och arbetslivsperspektiv 

(Bergqvist & Saxonberg, 2017).  Frida beskriver en liknande lösning med att hon också var 

hemma länge efter att barnet föddes, ca 1,5 år, men att därefter var pappan till hennes barn 

ändå hemma i sammanhängande 8 - 9 månader, och utöver det har pappan använt sin 

föräldrapenning för att ta ut ledigheter kring högtider och semestertider.  

Den mest förutbestämda fördelningen av föräldrapenningen återger Bea, för henne var det 

viktigt att diskutera och bestämma så mycket som möjligt i förväg. Hon anser att en öppen 

och tydlig kommunikation är avgörande i sådana här beslut, och inget som bör lämnas åt 

slumpen, men att det samtidigt är viktigt att vara lyhörd och öppen för att saker och ting kan 

ändras efter vägen och det går inte att förutse hur någon kommer att känna: 

”Vi pratade ganska mycket om det innan, och då med reservation med att någon av oss 

kanske skulle känna annorlunda, när det väl, det är ju så svårt att veta. Vi skulle dela lika. 

Dels för att båda skulle få vara med barnen lika mycket, men också för att båda skulle ha 

chans att fortsätta inom yrkeslivet. Jag var ganska tydlig med att jag ville ha den här 

uppdelningen, och barnens pappa var med på det också. Vi pratade om det innan ganska 

mycket, så ingen av oss skulle hamna efter jobbmässigt, men också att vi båda skulle få ta 

del av ungefär samma åldrar av barnen. Så har vi gjort så, delat efter 7 månader, eller 6 

månader. Jag fick ju dessutom under min föräldraledighet ett annat jobb, asså en annan tjänst 

på samma arbetsplats. Så det kändes extra peppande att få komma tillbaka till yrkeslivet. Och 

att barnet skulle få ta del av pappan så att säga. Så det funkade bra för oss.” (Bea)     

I hennes beskrivning framgår det att Bea och pappan har tagit aktiva medvetna beslut 

angående fördelningen av föräldraledighet, det finns resonemang som grundar sig i att de vill 

ha samma möjligheter och förutsättningar. Det här är ett exempel på explicit förhandling och 

beslutfattande, där familjen har tänkt på olika konsekvenser deras beslut kan få, och de har 

medvetet försökt att välja en lösning som ska främja deras jämlikhet och jämställdhet 

(Grönlund & Halleröd, 2008). 

Samtliga intervjupersoner med undantag av Frida beskriver att de själva vuxit upp med att det 

är deras mammor som har ansvarat för att vara hemma med dem, och varit de som burit störst 

ansvar för hem och barn. Frida berättar att det var så att hennes pappa var hemma länge med 

henne när hon var liten och att det var något han själv krävde. Hur den egna uppväxten har 

sett ut, kan också finnas med som bakomliggande orsak till hur personer sedan själv handlar. 

Då det är i familjen och vardagslivet som olika roller och föreställningar om könsstereotypsikt 

beteende reproduceras (Giddens & Sutton, 2014). Att ta beslut genom genvägar är naturligt 

för människor, vars agerande till stor del styrs av rutiner och ritualer där kön är centrala för 

hur de ska gå till (Grönlund & Halleröd, 2008). 
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5.3 Kompromisser, makt och jämställdhetsperspektivet 

Under intervjuerna diskuteras olika upplevelser av kompromisser, och det framkommer att det 

i flera fall är sammankopplade till makt och jämställdhet inom familjen. 

Inledningsvis börjar Anna resonera lite generellt och säger så här: 

”Kompromissa bort sig själv är väl givet när man har småbarn. Det vet man ju, det är ju 

egentligen ingen uppoffring så. Det är väl just det att om man inte sitter på samma tåg som 

vuxna individer, som mamma o pappa att man känner att man kompromissar ännu mer. Asså 

bort sig själv då. Jag vet inte, rent ekonomiskt kompromissar man bort saker, visserligen är 

man inte ute i svängen på samma sätt. Man har inte samma utgifter, blir mer en hemmatrall 

när de är små.” (Anna) 

Sedan funderar hon lite och fortsätter berätta mer ingående hur hon själv upplevde och kände 

kring personliga kompromisser: 

”Jag vet att dem här tre månaderna som jag sa inledningsvis, då han sa att du behöver inte ta 

ut någon föräldrapenning de här 3 första månaderna, vi kan leva på min lön. Det var ju 

sommar, han hade fått nån bonus från sitt jobb, och vi kunde som leva på det. Då kände man 

sig väl ännu mindre. Alltså att man kompromissade bort sin egen, vad ska man säga, sin 

identitet, eller jag vet inte hur jag ska förklara. Självkänslan var ju inte stor, då fick man ju 

leva på lånade pengar. Genom att vi inte hade gemensam ekonomi heller så var det ju 

nånstans att jag fick ju… vad fan ska jag leva på? Om jag behöver, inte vet jag, tamponger, 

måste jag gå o fråga om pengar då eller? Asså det blev väldigt tokigt. Det är… det var väl det 

tokiga.” (Anna) 

Anna är tyst en stund för att sedan fortsätta beskriva sin upplevelse: 

”Jag tror att han kände nog att det var rätt nice att han hade kontrollen över situationen. 

Faktiskt. Och det är väl också nån sån här efterhandskonstruktion i mitt huvud, då tänkte jag 

nog, alltså jag tänkte på det, men inte på samma sätt som jag gör idag. Jag ändå har ändå gått 

tillbaka och funderat, hur kunde jag ens gå med på det? I sådana fall skulle vi ju haft nån 

strategi hur gör vi då? Hur mycket pengar ger du mig då? Han sa jag sätter in 5000 kronor så 

kan du handla för dem, för det var ju jag som gjorde det. Och han sa att det är bara att du 

säger till om du behöver något, men det blir ju som så här, helt plötsligt så var jag inte en av 

oss två i vår tvåsamhet, jag var någonstans en av barnen som skulle få en veckopeng, eller 

jag vet inte. Det blev jättetokigt. Nääe, det blev inte bra. Men nu är det gjort.” (Anna) 

Anna är den av intervjupersonerna som har den mest uttömmande beskrivningen kring 

kompromisser och upplevelser kring detta. Det är något som väckt starka känslor och berört 

henne. Anna beskriver även att hon upplevde att hela frågan kring föräldraledigheten fallit på 

hennes ansvar, och att hon därmed varit den som försökt planera uttag av föräldrapenning 

även ur ett ekonomiskt perspektiv. Hon säger även att eftersom hon pappan inte hade 

gemensam ekonomi blev det ännu tydligare kontraster mellan deras ekonomiska 

förutsättningar när hon var föräldraledig, även om pappan hade en betydligt högre inkomst 

även när båda var i arbete. Hon berättar att pappan kunde fråga henne om han hade planer på 

några större inköp, men att Anna aldrig kände att hon kunde tycka till eller hade något att säga 
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till om eftersom att hon inte satt på några resurser att bidra med. Det sa hon även till pappan. 

Medan Anna kände att hon själv vände och vred på varenda krona, ansåg hon att pappan levde 

på som vanligt. 

”Om det skulle vara nåt större inköp och han ville att jag skulle vara delaktig i dem här 

inköpen, jag förklarade för honom att med de pengarna som jag har, vilket är näst intill noll 

och ingenting, så har inte jag den möjligheten och köpa det, men köp du det om du vill, 

genom att vi inte hade gemensam ekonomi. Så han pumpade på, mer än vanligt tyckte jag, 

om det var hans sätt att…han har aldrig varit den som har varit snål, på det sättet, har man 

bett om att få pengar så har man fått det, men då jag ju jag en egen stolthet som gör att, alltså 

då prioriterar jag hellre bort kanske att jag behöver gå och klippa mig. Även om jag 

jättegärna skulle vilja göra en grej som bara genererar i mig. Jag har inte velat be om 

pengar…asså förstå mig rätt. Det här låter helt absurt när jag säger det.” (Anna) 

Fördelning av ekonomiska resurser i en familj kommer att handla om vem som besitter makt, 

kvinnor har oftare mindre pengar att röra sig med än män precis som i Annas fall, och den 

med starkast ekonomiska resurser fattar beslut om hur pengar ska spenderas. Som Anna 

beskriver finns det en djupare problematik med att ta emot pengar av sin partner, eller behöva 

be om pengar. Att hamna i den situation innebär att vara i beroendeställning till sin partner 

och det är precis det som Anna upplevde som olustigt. I det här finns en förklaring till hur 

ojämlikhet i familjen uppstår, ojämnt fördelade resurser i familjen kan vara uttryck för både 

maktutövning av den som sitter på resurserna, men även för kvinnors strävan efter 

jämställdhet och därmed ovilja att ta emot pengar och vara beroende av sin partner (Grönlund 

& Halleröd, 2008). 

Bea upplever inga större kompromisser i förhållande till föräldraledigheten. Hon berättar att 

dem på grund av att hon och pappan beslutade att dem inte tyckte att det var någon mening 

med att yngsta barnet skolas in innan sommarledigheten, behövde föräldraledigheten 

förlängas. Eftersom både Bea och pappan ville och behövde tillbaka i arbete blev deras 

kompromiss att dela på detta genom att ta ut föräldraledighet 50 procent var och arbeta halvtid 

fram till semestern. Bes och pappan hade även kommit överens om innan de fick barn hur de 

rent ekonomiskt skulle lägga upp det för att ingen skulle ha det sämre eller ha mindre medel 

att röra sig med. Hon beskriver så här: 

”Vi har sagt att den som jobbar betalar in mer på huskonto och så , och i och med att vi har 

delat dagarna lika mycket så har det varit ganska enkelt att göra så.. då jämnar det ut sig. Å 

andra sidan de som inte har så, så kan man ju tänka att man måste jämställa att ta hand om 

barnen är ett jobb. Det är där jag kan tänka mig att det blir problem, att en tänker men det är 

ju jag som drar in pengarna, men den andra drar ju inte in några pengar för att den tar hand 

om barnen. Men det har inte varit, vi har inte pratat om ekonomin som ett skäl hur vi ska 

dela. Däremot att den som jobbar får betala mer gemensamma räkningar.” (Bea) 
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Bea berättar vidare att hon däremot hade valt att lägga upp ett eget sparade in för sin 

föräldraledighet för att hon ville känna att hon under föräldraledigheten skulle kunna hitta på 

roliga saker utan att behöva tänka på att inte ha råd för att familjen hade mindre inkomster. 

Bea är dock inne på samma resonemang som Anna: 

”Även om pappan betalde mer räkningar, så ville jag ändå känna, det var mer det här att jag 

inte ville vara beroende av någon annan… om jag ska göra något kul, ååh kan jag få några 

tusen jag vill åka till Stockholm eller vad det kan vara.” (Bea) 

Även Bea ger här uttryck för det som Anna beskrivit, en ovilja att i beroendeställning, detta är 

något som är återkommande under flera intervjuer. 

Frida upplever inte att den ekonomiska frågan har varit någon stor sak i deras familj hon 

förklarar det så här: 

”Ska jag vara helt ärlig när det gäller pengar, så var det inte att vi styrdes av det. Pappan 

tjänade väldigt bra och jag tjänade helt okej, vi hade ganska låg hyra, inga lån. Vi hade inga 

ekonomiska problem att vara hemma i 2 år. Jag förstår att det finns de som inte kan vara 

hemma i 2 år. Vi behövde som aldrig fundera över det. Jag upplevde inte att vår ekonomi var 

ansträngd när vi var föräldraledig. För det kan jag tänka mig att en del måste kompromissa 

om, när det gäller pengar. Föräldraledighet är ju ingen blomstrande ekonomisk situation.” 

(Frida) 

Fridas positiva upplevelse och beskrivning av den ekonomiska situationen som okomplicerad, 

kan grunda sig i att hon och pappan hade en gemensam ekonomi. Hon berättar att de ser på 

inkomsterna som gemensamma resurser, vare sig båda arbetar eller om någon är föräldraledig. 

Det kan tolkas som en upplevelse av jämlikhet och jämställdhet inom deras familjesfär.  

Carin och Eva berättar båda att de inte hade någon strategi eller direkt överenskommelse med 

barnens pappor om hur de skulle lägga upp den ekonomiska biten. Eva uttrycker dock att 

situationen som föräldraledig kunde ge upphov till missnöje på den fronten emellanåt och att 

det kändes som den största kompromissen, att leva ganska fattigt i perioder. Även hon 

uttrycker det problematiska med att känna sig beroende av sin partner: 

”Man har fått leva ganska fattigt periodvis, och då blir det ju så att den som har minst pengar 

kanske blir lite så där, att man nästan måste fråga om en slant om man ska göra någonting. 

Så det kan jag väl känna när jag var hemma länge, att jag blev lite så där… det besvärade 

mig. Att man känner att sånt där hemmajobb som man gör, det är ju inte avlönat, så man 

bidrar ju inte med pengar, men du gör ju ändå mycket jobb men att det är obetalt.” (Eva) 

Evas beskrivning kan också sammankopplas med de tidigare beskrivningarna om att hamna i 

ekonomiskt underläge, eller beroendeställning. Eva säger uttryckligen att det besvärade henne 

och tar även upp det faktum att ansvar och arbete kring barn och hushåll är krävande, men 
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genererar inte i några pengar, och det i sin tur kan förklaras med att det inte ger några 

maktresurser (Giddens & Sutton, 2014) (Grönlund & Halleröd, 2008). 

5.4 Kvotdagar och reglering 

Ingen av studiens intervjupersoner anger kvotdagar eller reglering av föräldrapenning som en 

direkt orsak till hur de har valt att fördela sin föräldraledighet mellan sig och barnets pappa. 

Men Carin är den enda som berättar att pappan till hennes barn valt att låta sina 90 kvotdagar 

”brinna inne”, gå förlorade. Anna anger dock kvotdagarna som ett skäl för att barnets pappa 

tog ut föräldrapenning över huvud taget, och han tog inga dagar utöver kvotdagarna. Även om 

det inte varit en öppen diskussion kring kvotdagarna i intervjupersonernas familjer, eller att 

det har varit ett riktmärke att anpassa sig efter medvetet, så har de i fem av sex fall bland 

intervjupersonerna använts fullt ut. Det kan dock tänkas att kvotdagarna undermedvetet 

fungerat som påtryckning eller väglett i fördelningen, och det anses vara den mest effektiva 

politiska åtgärden mot jämlik fördelning av föräldrapenning (Haas & Rostgaard, Fathers 

rights to paid parental leave in the Nordic countries: consequences for the gendered division 

of leave, 2011). 

Under intervjuerna för mammorna resonemang kring vad de själva har för åsikter om 

kvotdagar som reglering. Det framstår lite som en vattendelare, några har djupgående utlägg 

om kvotdagar som en självklarhet och är mycket positiva, medan några inte förstår varför 

staten ska bestämma hur familjer ska fördela sin föräldraledighet. 

Donja uttrycker sig så här om regleringen med kvotdagar: 

”Jag tycker de är jätteviktiga, och jag tycker de kan vara som de är, eller eventuellt fler 

också, inte färre. Jätteviktigt för barn och föräldrar, för hela samhället i stort, att det faktiskt 

är öronmärkt att båda föräldrarna ska ha ett väldigt tydligt incitament till att vara hemma med 

sitt barn. Det är superbra, och jag tror inte alls på det här resonemanget att alla familjer måste 

få välja själv. Näee... jag tror inte på det. Det är ju så med alla system, det blir inte ultimat för 

varenda familj, men man får kanske se lite större, varför finns det här? varför gör man så 

här? Det finns väldigt bra krafter bakom skulle jag säga. Jag tycker att det är jättebra att 60 

kvotdagar har blivit 90, men reglerna att det inte går att ha kvar mer än 96 dagar efter barnet 

har fyllt 4 år, tycker jag är vansinnigt.” (Donja) 

Frida har ett liknande resonemang: 

”Det är ju jättebra, det borde ju vara 50/50 att man inte kan skriva över… egentligen borde 

det ju vara det. Det är ju kulturella… liksom om man ska förändra någonting, så krävs det ju 

sådana regler… tycker jag.” (Frida) 

Deras resonemang och åsikter går stick i stäv med det tidigare forskning säger om 

familjepolitiska åtgärder, att det krävs tydliga incitament och implementering av en given 
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tanke på att båda föräldrarna är lika självklara kandidater för uppdraget att vara föräldraledig 

med sitt barn (Castro-García & Pazos-Moran, 2015) (Bergqvist & Saxonberg, 2017). Både 

Frida och Donja uttrycker just det som familjepolitik till stor del handlar om, att försöka 

förändra attityder och inställning för att främja jämställdhet (Grönlund & Halleröd, 2008). 

Carin kan trots att pappan till hennes barn lät sina kvotdagar gå förlorade, förstå syftet med att 

regleringen finns och har goda avsikter, men i hennes fall förlorade hennes barn 90 dagar han 

hade kunnat få vara hemma med en förälder. Hon tycker att familjer borde få bestämma 

själva. Eva är också av den åsikten att hon tror att familjer kan avgöra själva hur de ska göra i 

frågan: 

”Jag tror att var och en kan bestämma själv faktiskt, vad som passar dem bäst. Det tycker inte 

jag att någon överhet behöver lägga sig i. Utan det tänker jag att det, till exempel kan passa 

bäst att pappan är hemma eller att mamman är hemma. Jag tror inte på tvång.” (Eva) 

Även Anna anser att alla borde få välja hur de vill göra med sin föräldrapenning, hon förstår 

inte syftet med kvotdagar, och undrar varför dem ens finns. Det som dessa intervjupersoner 

uttrycker är en av de vanligaste argumenten emot regling av föräldrapenning med kvotdagar, 

att alla ska få ha ett fritt val i den frågan. Det finns en politiskt utveckling där detta fångats 

upp bland de som motsätter sig denna typ av reglering. Motståndet bedrivs framför allt av mer 

konservativa och högerpopulistiska partier (Eydal, o.a., 2015). 

5.5 Förväntningar, normer, roller och genusrelationer   

Hos samtliga intervjupersoner finns en samstämmighet om att det råder skillnader mellan de 

förväntningar de upplever att de som mammors har på sig, än vad barnets pappor har, och det 

med koppling till att de är kvinnor. Även att det kan vara så att vissa saker anses självklara när 

en kvinna och mamma gör det, men om en pappa gör det är han duktig och får beröm. Bea 

beskriver en upplevelse av det, och nämner även att kommentarer kunde komma från kollegor 

angående att hon redan var tillbaka på jobbet trots att barnet bara var 6 månader, och att 

pappan var duktig som var hemma själv. Hon säger att hon inte är särskilt förvånad men att 

hon hade hoppats att det hade kommit lite längre, och att hon blir mest trött av sådana 

kommentarer.  

Frida känner att det finns högre förväntningar på henne som mamma att ansvara över olika 

saker som rör barnet, till exempel att vara den som stannade hemma i större utsträckning men 

att det hänger med även nu när barnet är större börjat förskola: 

”Dem här jävla lapparna man ska fylla i om sommarledighet och påskledighet, är det alltid 

mig dem smsar och säger: imorrn är dags att lämna in lappen. Det är väl lite, dem kanske 
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skriver till den som är först i listan, vad vet jag, men det är väl lite... just att i 

familjesituationen, jag upplever att jag och kvinnor i min omgivning också upplever det här 

att man är nån jävla samordningscentral liksom. Som ska planera och styra upp, hålla koll på 

tandläkartider. Ibland har jag på riktigt tänkt så här, nä nu ligger det här brevet om 

tandläkartid här, jag tänker inte ta upp det, utan vi får se om det blir nåt. Så dyker det upp ett 

brev, du dök inte upp det kostar 400 spänn. Då är det ju så det är, då får man välja om man 

vill ta det eller om man vill ta den där rollen. Finns det en person i relationen som tar på sig 

att styra upp dem där galonbyxorna så kan den andra ta ett steg tillbaka och chillaxa., liksom 

den skulle jag vilja vara lite mer.” (Frida)  

Det som Frida beskriver kan förklaras genom förväntningar på mammor och pappor, att det 

finns olika föreställningar om manligt och kvinnligt beteende och olika egenskaper utifrån 

kön. Familjen som institution är den arena som detta lärs in, och könssocialisationen återger 

den bristande jämställdheten mellan kvinnor och män (Giddens & Sutton, 2014). Det här är 

något som beskrivs på olika sätt under samtliga intervjuer. 

När Anna pratar om förväntningar på henne som mamma och pappan som man, säger hon att 

hon tror att vissa sådana saker håller på att suddas ut, men att i hennes fall upplevde hon det 

lite som en oskriven lag hur och vad hon som mamma och kvinna skulle göra. Hon förklarar 

det med att hon tror att hon är lite gammalmodigt uppfostrad, och att både hon och pappa 

kommer från två mindre byar där hon tänker att det finns en viss mentalitet. Anna säger att 

hon ändå tycker att det är roligt att höja blicken och ta till sig lite nya tankesätt och bli mer 

medveten om jämställdhet. Men att föräldraledig och vara den som är hemma kopplas även 

samman med förväntningar på att sköta övriga hushållssysslor hemma, Anna menar att det var 

givet. Även Carin känner att det finns olika förväntningar på henne som mamma och pappan. 

Hon upplevde att det blev så att hon som var föräldraledig förväntades sköta resten av 

hemmet, och att den rollen sedan lätt sitter kvar trots att båda sedan arbetar. Både Carin och 

Bea berättar att dem köpt städning via städfirma en gång i veckan, som en lösning för att 

slippa ansvarsfördelningen om det. Bea säger också att hon och pappan pratat mycket även 

sådana här saker, att ingen ska behöva bär ensamt ansvar över hushåll och barn. Hon säger att 

det är viktigt för dem båda att få in alla delar i livet, umgås med familjen, men att båda också 

ska ha samma tid och möjlighet att utöva fritidsintressen och träffa vänner. Att medvetenheten 

kring jämställdhetsfrågor ökar, anses även ifrågasättandet av traditionella roller öka, och det 

här kan tolkas som exempel på detta (Grönlund & Halleröd, 2008). 

Eva säger att även i deras familj är det henne förskolan kontaktar om det är någonting, och att 

hon känner att det finns en förväntan på att en mamma ska vara hemma och ska vilja vara 

hemma med sitt barn den första tiden. Att det ska vara så naturligt, och den som inte gör det är 

det något fel på i andras ögon. Så här resonerar Eva kring olika förväntningar: 
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”Det finns ju andra förväntningar på mig som mamma. Om min man är hemma med barnen 

så kan ju typ min mormor ringa och tycka synd om honom, och stuva fram en middag, vilket 

hon inte gör åt mig. Det är som att, oj men gud vilken börda för en man. Han får absolut mer 

cred för saker han gör också. Till en början kände jag nog att jag fick göra mycket sånt här 

obetalt hemarbete, såna här tråksaker, men vi har ju som börjat lära om oss eller vad man ska 

säga. Ibland faller det väl sig mer naturligt att en har ett ansvarsområde som är mer typiskt 

manligt och den andra som är mer typiskt kvinnligt. Man har olika kvalitéer, jag tror ju också 

på det, jag tror det. Det kan ju också vara kopplat till uppfostran och föreställningar, men jag 

tror det är så naturligt också.” (Eva) 

Eva säger också att hon upplevde att det förväntades så mycket som skulle göras under 

dagarna som föräldraledig, för att man är ”ledig”, och att det sedan följer med när man återgår 

i arbete. Hon tror att det blev en stor omställning i hennes familj när hon började arbeta skift 

som sjuksköterska på heltid, och beskriver att det nog blev en chock för familjen och hennes 

man som nu får ta ett större ansvar för barn och hushåll. 

 Frida säger också att hon upplever att personer runt omkring oftare vänder sig till henne än 

till barnets pappa om de har frågor om barnet:   

”Pappor kommer undan lite mer, man vänder sig mer till mamman och frågar: är han frisk nu 

efter förkylningen, jag tror ju där, att barnets pappa skulle vilja komma in lite mer och skulle 

säkert må jättebra av det. Därför brukar jag säga, du kan väl fråga hans pappa, hur det har 

gått med vattkopporna., man kanske måste det. För ibland pratar jag med nån annan och så 

kommer nån ändå till mig: nämen guud… Men alltså det finns en annan vårdnadshavare här, 

som står här helt… och inte har nånting för sig.” (Frida)  

Frida uttrycker också en frustration kring ansvarstagandet av hem och hushållssysslor: 

”Ansvar för hemmet, det kunde jag nog känna absolut, man var som ganska isolerad i 

hemmet på nåt sätt. Hela tiden for man och torkade samma jävla bord med samma jävla trasa 

liksom, man tog det för givet och vice versa. Kommer nån hem efter en arbetsdag måste man 

ju inse att den som har varit hemma har också haft en arbetsdag, så den fördelningen blir ju 

som lite skev, är man hemma med barnet så kanske man tvättar också, kanske diskar, lagar 

mat, jag lagar ju aldrig mat det gör alltid pappan. Där var det ju lite som att det kunde bli en 

konflikt, när han var hemma, jag höll det emot honom, att när jag var hemma så tvättade och 

städade jag, men hur ofta gör du det? Det blev en sån obalans. Det tror jag ju absolut har med 

könsroller att göra, att kvinnor offrar sig mer för det obetalda arbetet i hemmet.” (Frida)   

Donja resonerar så här: 

”Jag tror inte jag har tagit på mig så mycket att göra, men jag känner ofta igen att andra 

mammor pratar om att dem är hemma med barnen och förväntas sköta hela hemmet. Så 

kommer det hem en hungrig karl och undrar var maten är. Det är ingenting jag känner igen, 

jag brukade försöka se till att ha planerat mat och kanske förberett, i övrigt kunde det nog 

vara lite stökigt och lite tvätt i maskinen och lite så där, inte perfekt. Jag har kämpat med 

näbbar och klor, jag tycker inte om den där rollen så jag har aldrig tagit på mig den 

ordentligt. Den verkar allmänt sugig.” (Donja) 

Bland intervjupersonerna framkommer en frustration över dem förväntningar de som kvinnor 

och mammor bär på sig. Även frustration över hur lätt det är att halka in i stereotypa 
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könsroller och hur det emellanåt krävs att de kämpar emot och motsätter sig att ta sig an den 

typiska roller som mamma och kvinna.  

5.6 Karriär, stöd från arbetsgivare och förutsättningar för att vara jämställda  

Bland studiens intervjupersoner, har mammorna varit de som har tagit ut mer eller lika 

mycket som pappan även i de fall där mamman haft en högre inkomst när de fick barn. Att ha 

inkomst och karriär som argumentation för vem som ska vara hemma och ta föräldrapenning, 

kan annars vara vanligt förekommande, men här har inte det anammats när kvinnan tjänar mer 

än mannen. Generellt brukar män ha högre inkomst, då kanske det blir enkel förklaring och 

motivering för hur föräldrapenning ska fördelas, som i Annas fall där pappan hade högre 

inkomst och såg det som den mest rationella lösningen att han skulle arbeta och Anna vara 

hemma. Trots att män i över 40 år har haft samma lagstadgade möjlighet att ta ut 

föräldrapenning, tar de endast ut cirka en fjärdedel men par har ofta en önskan om att dela 

mer lika än de gör. En förklaring till att det ser ut så här återfinns i arbetslivet och 

arbetsmarknaden, där normer och arbetsplatskultur präglar beteenden och agerande. Förenklat 

kan det förklaras genom att mansdominerade branscher och arbetsplatsers kultur hindrar eller 

försvårar uttag av föräldraledighet. Att det inte finns stöd från arbetsgivaren för att stanna 

hemma med barn och att normen säger att arbetet förväntas prioriteras (Haas & Hwang, 

Policy is not enough - the influence of the gendered workplace on fathers use of parental 

leave in sweden, 2019). Det framkom under några av intervjuerna att detta hade upplevts, och 

att arbetsgivare i vissa fall hade saknat förståelse eller såg det som praktiskt omöjligt att vara 

föräldraledig en längre tid. 

Frida berättar att pappan till hennes barn hade avancerat på sitt dåvarande arbete och ingick i 

en ledningsgrupp och att det inte var så populärt att han skulle vara föräldraledig. Hon tror att 

pappan gärna hade varit hemma i en längre period än han var, och hans arbetsgivare hade 

”tillåtit” det. Men Frida själv upplevde aldrig detta från sin arbetsgivare, hon avancerade i det 

företaget efter föräldraledigheten. Så här beskriver hon detta: 

”Jag upplevde att jag hade stöd, det var nog inga problem. Det var lite mer från pappans 

arbetsgivare, att man märkte att de knorrade lite så... ja dem tyckte väl att det inte passade 

riktigt den tiden för han hade gått upp och blivit chef. Det var svårt att ersätta honom han 

hade rätt mycket kunskap, det var inte jättepopulärt, det upplevde väl både han och jag. Så 

här, tyskt företag, det hör nog inte till vanligheterna på ledningsnivå att man tar 

föräldraledigt över huvud taget, jag tror han var ganska ensam i den branschen. Vilket är ju 

deppigt, som fan.” (Frida) 

Annas beskrivning handlar mer om pappans egen inställning, och att han själv inte kunde se 

sig frånvarande utan var oumbärlig på grund av sin position. Hon berättar att pappans chef vid 
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ett tillfälle ska ha sagt till Anna att han hade sagt till pappan, att han självklart kunde ta ut mer 

föräldraledighet om det behövdes. Så Anna vet inte om det bara handlade om pappans egen 

inställning eller hur det egentligen låg till. Donja har även som kvinna känt av motstridighet 

från sin arbetsgivare, hon arbetar inom bank och attityden från hennes arbetsgivare skulle 

grunda sig i att det är en mansdominerad bransch som präglar kulturen. Även pappan till deras 

barn upplevde inte att hans arbetsgivare hade någon förståelse för att han vill vara 

föräldraledig en viss procent under en period: 

”När pappan skulle börja jobba när vi hade fått barn, det kändes inte som att det var aktuellt 

på nåt sätt att jobba några 75 procent, det kändes inte som att det fanns nåt vidare stöd inom 

hans bransch. Där det mest är karlar som jobbar. Inte så mycket förståelse, men kanske mest 

det att dem såg det som praktiskt omöjligt att få till det, och ni karlar, ni behöver inte göra 

sånt här, lite så. Jag känner medelstöd från min arbetsgivare, inte stöd så att jag känner mig 

stöttad men inte att oj, det är inte katastrof men det är inte bra heller. Ganska mycket så att 

dem gör det för att dem måste enligt lag. Min arbetsgivare har säkert frågat mig fyra, fem 

gånger hur länge jag tänker jobba 75 procent och när nån frågar en så pass ofta om en sån 

sak, så uppfattar jag det som att de helst skulle se att jag inte nyttjade min rätt att ta ut 

föräldrapenning.” (Donja) 

Carin och Bea har upplevt gott stöd och förståelse från sina arbetsgivare, och beskriver båda 

en löpande och god kontakt med sin arbetsgivare under sina föräldraledigheter. Båda har barn 

med egenföretagare som därmed är sin egen arbetsgivare, men där pappan till Carins barn såg 

sitt företagande som omöjligt att kombinera med föräldraledighet, och pappan till Beas barn 

såg det tvärt om, som flexibelt och underlättande att han var egenföretagare. Bea själv 

beskriver ett stort stöd från sin arbetsgivare och att hon alltid känt sig inkluderad trots 

föräldraledighet: 

”Jag har haft jättebra stöttning, mycket förståelse också. verkligen haft öppen. Det har varit 

skönt att veta. Jag har även fått erbjudande om andra tjänster i företaget under tiden så jag 

känner inte heller att jag är bortglömd för att jag har varit hemma, utan jag har varit med i 

planerna för utveckling och så under tiden.” (Bea) 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion  

Här förs en avslutande diskussion kring studiens resultat och förslag på vidare studier läggs 

fram. 

Syftet med denna studie var att undersöka en grupp mammors resonemang och upplevelser 

kring regleringen och fördelningen av föräldrapenningen i föräldraförsäkringen. Vilka 

förhandlingar och strategier som ligger bakom den egna fördelningen av föräldrapenningen i 

deras familj. I detta avslutande kapitel kommer därför studiens resultat och slutsatser att 

diskuteras, samt förslag på fortsatta studier och hur denna studie skulle kunna fördjupas.  

6.1 Strategier, förhandling och orsaker till fördelning av föräldrapenning 

Ur det empiriska materialet av intervjuerna, visar studiens resultat att fördelningen av 

föräldrapenningen i föräldraförsäkringen bland det tillfrågade mammorna oftast grundar sig i 

en upplevelse av att ”det bara blev så”. Deras beskrivningar kan tolkas som att fördelningen 

framför allt har blivit till genom så kallade implicita förhandlingar, icke-beslut (Grönlund & 

Halleröd, 2008) (Ahrne & Roman, 1997). Vilket innebär att det inte har varit en öppen, 

medveten strategisk förhandling som lett fram till besluten. Istället baseras implicita beslut på 

rutiner och ritualer, inlärda beteenden och förväntningar som ofta kan kopplas till 

föreställningar om kön (Grönlund & Halleröd, 2008). En av intervjupersonernas 

beskrivningar stack ut, där mamman och pappan hade haft mer strategiskt planerade beslut, 

grundade på mer explicita förhandlingar. Vilket innebär att det haft en öppen aktiv 

kommunikation, som lett fram till medvetna beslut (Grönlund & Halleröd, 2008) (Ahrne & 

Roman, 1997). Det fallet är också det som visar på den mest jämlika fördelningen av 

föräldraledigheten tidigt i barnets liv och mamman i det här fallet är den av mammorna som 

lyfter fram den mest positiva och nöjda beskrivningen. 

Resultatet visar även att även i de flesta fall som föräldrarna har delat lika på dagarna av 

föräldrapenning har uttaget sett olika ut för mammorna och papporna. Mammorna är i 

synnerhet de som har tagit ut en lång sammanhängande föräldraledighet när barnet är litet, 

och i flera fall har papporna använt sina dagar med föräldrapenning senare när barnet blivit 

lite större. Till exempel i samband med andra ledigheter, för att förlänga semester eller 

högtider. Det här beskrivs som en fallgrop i tidigare forskning, att den vida flexibiliteten i den 

svenska föräldraförsäkringen medför att svenska föräldrar kan dela lika på 

föräldrapenningdagarna, men lägga upp fördelningen av uttaget på ett ojämlikt sätt (Bergqvist 

& Saxonberg, 2017). Vilket även resultatet i denna studie visar på och konstateras av 
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mammors beskrivningar i studien. Ytterligare konsekvenser av att mammor stannar hemma 

längre perioder tidigt med barnet, kan vara att anknytningar och relation till barnet, samt att 

den som är hemma länge ofta får axla rollen med ansvar för omsorg av barn och hushåll även 

framöver (Almqvist & Duvander, 2014). Det är också något som studiens resultat visar 

förekommer bland intervjupersonerna, framför allt det finns en upplevelse av att det är lätt att 

halka in i typiska kvinnoroller. I det här fanns det en frustration över att som mamma och 

kvinna behöva vara på sin vakt och kämpa emot stereotypa könsroller, och bli den som har det 

övergripande ansvaret för omsorg av barn och hushåll. Att det här upplevs som svårt, och att 

det är lätt att bli ojämställda i en familj. En förklaring till det här återfinns i teori om att 

familjen som institution är den plats där genusrelationer och könsstereotyper reproduceras och 

befästs, och detta sker i människors vardagliga interaktioner (Giddens & Sutton, 2014). 

6.2 Upplevelse av kompromisser, resurser och makt 

Det mest framträdande ur studiens resultat rörande fördelning av föräldrapenningen, är det 

som flera av mammorna tar upp kring kompromisser. Hur de beskriver att fördelningen av 

föräldrapenningen har medfört kompromisser på dem själva. Det som beskrevs och upplevts 

som mest besvärande och problematiskt handlade om känslan att hamna i beroendeställning 

till sin partner. Det handlar fram för allt om ekonomiska resurser och att som föräldraledig 

inte ha så stor inkomst. Det här var något som beskrevs som olustigt och flera av 

intervjupersonerna uttryckte en ovilja att hamna i den situationen. Bland annat beskrevs detta 

som att känna sig omyndig, och inte jämlik med sin partner, utan mer som ett av barnen i 

familjen. Det som framkom kring detta i studien kan kopplas till Grönlund & Halleröd (2008) 

som beskriver det problematiska med fördelning av ekonomiska resurser, och ojämlik 

fördelning av dessa. Att den med högre inkomst sitter på mer maktresurser, och det kan sedan 

användas för att utöva makt. Men det är även det faktum att kvinnor tycker det är svårt att ta 

emot pengar från sin partner, då det kan finnas upplevelse av att stå i skuld och beroende av 

sin man. Detta blev mer påtagligt när en part, mamman, var föräldraledig en längre 

sammanhängande period. 

6.3 Inställning till, och upplevelse av reglering och kvotdagar, samt stöd från 

arbetsgivare 

Studiens resultat visar att det är blandade känslor kring regleringen av föräldrapenningen och 

kvotdagar som inte kan föras över till den andra föräldern. Några av intervjupersonerna har 

inställningen att alla familjer borde få avgöra själva hur de vill fördela och använda 

föräldraförsäkringen. Att de inte tycker att myndigheter och politiker ska ha makt över det. 
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Men det framträder i vissa fall en kluvenhet, att man samtidigt förstår syftet med kvotdagarna 

som man tycker att alla borde få bestämma själva. För andra var denna reglering helt självklar 

och de tyckte att det är en bra och viktig reglering, att det gärna kunde vara så att ingen av 

föräldrarna kunde ta ut mer än den andra. I intervjupersonernas resonemang kan det urskiljas 

just det som familjepolitiska åtgärder syftar till att göra, implementera attityder och tankesätt 

(Grönlund & Halleröd, 2008). Däremot kan det inte genom studiens resultat sägas huruvida 

kvotdagarna verkligen har påverkat eller spelat in i fördelningen av föräldrapenningen, även 

om kvotdagar anses vara den mest effektiva påtryckningen för jämn fördelning (Haas & 

Rostgaard, 2011). 

I studien framkommer det även att några av mammorna har upplevt motstånd eller 

ifrågasättande från arbetsgivare vid uttag av föräldraledighet, då främst för pappans del. En av 

kvinnorna hade även upplevt detta för egen del från sin arbetsgivare. Detta diskuterar Haas & 

Hwang (2019) som en bidragande orsak till ojämn fördelning av föräldraledighet, och att 

pappor inte tar ut lika mycket föräldrapenning som de egentligen önskar göra. Det här grundar 

sig främst i kultur och normer på arbetsplatsen, och det som intervjupersonerna berättar är just 

att arbetsgivares inställning kan vara präglad av typiska könsnormer, som att kvinnor är 

hemma med barnen, och män behöver vara på jobbet då man har svårt att se en praktisk 

lösning på deras frånvaro. Åter igen kan det speglas i djupt rotade föreställningar om män och 

kvinnor, manligt och kvinnligt, och idealet med en manlig familjeförsörjare (Giddens & 

Sutton, 2014).  

Sammanfattningsvis har denna studie visat en djupare subjektiv bild av de förhandlingar, och 

fram för allt de implicita förhandlingar som sker i familjer. Även hur mammor resonerar och 

skapar strategier kring detta.  

6.4 Förslag på vidare studier och utveckling av denna studie 

Denna studie är en undersökning ur mammors perspektiv, deras upplevelse och resonemang 

kring föräldraledighet och familjen. Det hade varit intressant att ta med pappornas perspektiv 

från samma familjer, och göra en jämförande studie mellan mammornas och pappornas 

upplevelse, för att se hur de skiljer sig åt. Detta var dock inte möjligt på grund av 

tidsbegränsningen och studiens omfång, det hade troligen även varit svårare att få med 

familjer där båda parter kan tänka sig att ställa upp. En annan intressant metod hade varit att 

utföra gruppintervjuer, där mammorna fått diskutera sina upplevelser mellan varandra och se 

vad och vilka diskussioner som uppkommit.  
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Vidare hade det varit intressant att utveckla forskning kring hur organisationer faktiskt arbetar 

med frågor rörande föräldraledighet, vad organisationer och arbetsgivare rent praktiskt kan 

och behöver göra, för att möjliggöra och ge samma stöd till kvinnor och män när det kommer 

till att ta ut föräldrapenning. Då det visat sig i tidigare forskning att manliga arbetsplatser och 

branscher kan utgöra hinder för pappor att ta ut lika mycket föräldrapenningen som det skulle 

vilja, om det inte finns stöd eller förståelse för det av arbetsgivaren. Vilket även framkom i 

denna studie i flera fall. 

Ytterligare något som skulle kunna undersökas närmare och fördjupas är hur mammors 

resonemang och beskrivningar eventuellt kan skilja sig beroende på klasstillhörighet. I denna 

studie framgår en medvetenhet kring jämställdhetsfrågor hos mammorna och i vissa fall 

beskrivs möjligheten att köpa in städhjälp som en lösning på fördelningen av hushållsarbete. 

Detta skulle kunna tänkas ha samband med en medelklasstillhörighet, och det hade inte varit 

ett möjligt alternativ för alla familjer. Men framför allt hade det varit intressant att se om 

attityder och resonbemang skiljer sig beroende på klasstillhörighet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Börja med att informera varje intervjuperson om vad syftet med studien är och att hen är 

anonym i denna studie, att hen kan avsluta intervjun när helst hen vill, eller kan välja att inte 

besvara frågor hen inte vill besvara. Att intervjun spelas in för att inget material ska gå 

förlorat och att det som sägs ska kunna återberättas på bästa sätt, men att ingen annan än 

författaren själv kommer att ha tillgång till inspelningen. Som sedan raderas. Samt att 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning efterföljs. 

 

- Kan du börja med en presentation av dig själv? (sysselsättning, vilket yrke? 

familjebild) 

- Vad har barnets pappa för sysselsättning/yrke? 

 

- I vilken omfattning arbetar/har du och barnets pappa sysselsättning? 

(heltid/deltid) 

 

- Om heltid - Har någon av er haft deltidssysselsättning sedan barnet föddes? 

 

- Aktuell situation kring omsorg av barnet/barnen? (är någon föräldraledig eller 

nyttjas barnomsorg) 

 

 

- Hur har ditt uttag av föräldraledighet sett ut sedan barnet föddes? 

 

- Hur ser barnets pappas uttag av föräldraledighet ut sedan barnet föddes? 

 

 

- Hur har du och barnets pappa fördelat föräldraledighetenen mellan er? 

(överföring av dagar m.m) 

 

- Vilka resonemang och strategier fanns bakom fördelningen av 

föräldrapenningen? (anledningar till varför fördelningen ser ut som den gör) 
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- Kan du beskriva hur ni kommit överens om den fördelning ni har gjort? 

 

 

- Vem av er har varit drivande kring frågan om föräldraledighet? 

 

- Vilka kompromisser anser du att ni har fått göra? 

 

- Hur såg det ut när du och barnets pappa växte upp/hur har era föräldrar 

fördelat föräldraledighet? 

 

- Vilka förväntningar upplever du finns på dig som mamma när det gäller 

föräldraledighet och omsorg av barn? 

 

 

- På vilket sätt upplever du att reglerna i föräldraförsäkringen har spelat in för 

just eran fördelning av föräldraledigheten? 

 

- Hur upplever du att kvotdagarna har spelat in? 

 

- Vad tycker du om regleringen med kvotdagar? 

 

 

- Hur upplever du att fördelningen av er föräldraledighet har berört era 

karriärer/arbetsliv? 

 

- Hur upplever du att stödet från din och pappans arbetsgivare har varit i fråga 

om föräldraledighet? 

 

- Hur upplever du att er fördelning av föräldraledigheten har spelat in på er 

ekonomiska situation? 

 

- Skiljer/skiljde sig era inkomster åt när ni fick barn? 

 

 

- Vilka strategier har ni haft kring den ekonomiska frågan i förhållande till 

föräldraledighet? 
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- Vilka oenigheter eller konflikter har du upplevt att diskussioner om 

föräldraledigheten har skapat? 

 

 

- Hur hade du velat fördela föräldraledigheten om du fick göra om det idag? 

 

- Hur upplever du att fördelning av föräldraledighet spelar in på andra områden 

eller delar av familjelivet? 

 

 

- Hur upplever du att er fördelning av föräldraledighet har haft betydelse för era 

val och möjligheter i arbetslivet/utbildning? 

 

- Har någon av er fått prioritera bort val eller möjligheter inom arbetslivet under 

småbarnstiden? 

 

 

 


