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Sammanfattning 
Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att varje individ ges möjlighet att försörja sig 

genom förvärvsarbete. För att kvinnor ska ha samma möjligheter som män innebär det att 

ansvaret för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet måste delas jämlikt. En förutsättning 

för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att göra karriär, få jämlika löner samt en bättre 

pension är att föräldraledigheten delas lika, detta då frånvaro från arbetet påverkar 

förutsättningarna. Ekonomiska orsaker, traditionella rollförväntningar på kön samt attityder på 

arbetsplatser och i hemmen påverkar uppdelningen av föräldraledigheten. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären genom att 

besvara frågeställningarna: Hur upplever kvinnor omgivningens förväntningar på dem som 

kvinnor och mödrar? Hur upplever kvinnor att föräldraskapet påverkat deras karriärer? Vad är 

orsakerna till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor? Metoden som använts för att 

besvara dessa är kvalitativ, semistrukturerade intervjuer har genomförts med sju kvinnor som 

varit föräldralediga och återgått i arbete. Insamling av empirin har analyserats med hjälp av det 

teoretiska ramverket innehållande tidigare forskning avseende familjeliv, arbetsliv och 

jämställdhet. Samt teori om könsroller av Connell och Pearse (2015), modernitet och 

självidentitet av Giddens (2008) och teori om arbetsliv, familjeliv och kön av Nordenmark 

(2004). Resultatet visar att kvinnorna upplever att förväntningarna på dem är högre när barnen 

är yngre samt att det är stora skillnader mellan förväntningar på kvinnor och män. 

Föräldraskapet, inkluderat föräldraledigheten, påverkar möjligheterna till karriär, studiens 

resultat visar att föräldraskapet har en påverkan för både kvinnor och män. Studiens resultat 

visar att uppdelningen av föräldraledigheten påverkas av traditionella könsroller, omgivningens 

förväntningar samt av biologiska och ekonomiska orsaker. Sammanfattningsvis är det av vikt 

för individen, samhället och organisationer att arbeta mot ett mer jämställt samhälle. Denna 

studie kan bidra till ökad medvetenhet, vilket är en förutsättning för att skapa jämställdhet. 
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Abstract 
The prerequisite for an equal society is that each individual has the right to support him- or 

herself through gainful employment. For women to have the same opportunities as men, 

childcare and unpaid homework must be shared equally. A prerequisite for both women and 

men to have the opportunity to make a career, receive equal pay and a better pension, it is 

important that parental leave is shared equally, this as absence from work affects the conditions. 

Economic causes, traditional role expectations on gender, and attitudes in workplaces and in 

homes affect the division of parental leave. The purpose of the thesis is to examine women's 

experiences of the influence of parenthood on their careers by answering the questions: How 

do women experience the environment's expectations of them as women and mothers? How do 

women feel that parenting has affected their careers? What are the reasons why men take out 

less parental leave than women? The method used to answer these is qualitative, semi-

structured interviews have been conducted with seven women who have been on parental leave 

and returned to work. The collection of empirics has been analyzed with the help of the 

theoretical framework containing previous research on family life, work life and gender 

equality. And theory of gender roles by Connell and Pearse (2015), modernity and self-identity 

of Giddens (2008) and theory of working life, family life and gender of Nordenmark (2004). 

The results show that women are experiencing higher expectations on them as mothers when 

the children are younger and that there are large differences between expectations regarding 

women and men. Parenting, including parental leave, affects the opportunities for career, the 

study results show that it affects both women and men. The division of parental leave and what 

affects it turns out to be for economic reasons, traditional gender roles, environmental 

expectations and biological causes. In summary, it is important for the individual, society and 

organizations to work towards a more equal society. This study can contribute to increased 

awareness, which is a prerequisite for creating gender equality. 
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1. Inledning 
Genom systematiskt jämställdhetsarbete hamnar Sverige i topp i EU vad avser jämställdhet, 

Sveriges regering definierar jämställdhet i form av att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter i samhället att forma sina egna liv (Regeringen, 2017). Förutsättningen för ett 

jämställt samhälle är att var och en har möjlighet att försörja sig genom förvärvsarbete, detta 

innebär att kvinnor och män måste ha samma möjlighet till att förvärvsarbeta samt att ansvaret 

för omsorg av barn och hushållsarbete delas jämlikt (Nordenmark, 2004). Anthony Giddens 

och Philip W. Sutton (2013) hävdar att den största utmaningen för att skapa jämställdhet mellan 

kvinnor och män är att förändra inställningen hos män. Enligt de traditionella 

rollförväntningarna, som tillskrivs beroende på kön, förväntas män försörja familjen medan 

kvinnor förväntas vara omvårdande, ansvara för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet. 

Unionen (2017) och Försäkringskassan (2019) påpekar att fördelningen av omsorg av barn 

förändras och blir mer och mer jämlikt fördelat vilket visar sig i statistik angående uppdelningen 

av föräldrapenningen. Kvinnor som grupp tar dock ett större ansvar för barnen, endast var femte 

man har minskat sin arbetstid för att kombinera föräldraskapet med arbete till skillnad från 

kvinnor där nästan hälften gjort detsamma (Unionen, 2017). Fördelningen av det obetalda 

hemarbetet är inte lika jämlikt fördelat, i Europa är skillnaden mellan män och kvinnors ansvar 

för hemuppgifter cirka 53 procent (Giddens & Sutton, 2013). Giddens och Sutton (2013) hävdar 

att uppfattningen om att kvinnor väljer familjebildning före karriären är en viktig aspekt av vad 

som påverkar kvinnors möjligheter till att göra karriär. För att inte kvinnors karriär och 

löneutveckling ska förhindras är det nödvändigt för män att ta större ansvar för omsorg av barn, 

likväl som för det obetalda hemarbetet (Saco, 2015). 

 

En jämlik fördelning av omsorg av barn och föräldraledighet bidrar till jämställdhet och att 

fäder får en bättre relation till sina barn. Vid föräldraledighet kan den föräldralediga föräldern 

nyttja föräldrapenning, vilket innebär ekonomiskt bidrag för att vara hemma med barn istället 

för att arbeta, söka arbete eller studera. Det är endast 29 procent av den totala föräldrapenningen 

i Sverige som nyttjas av män, kvinnorna nyttjar resterande 71 procent. Det ekonomiska bidraget 

är möjligt att nyttja fram till barnet fyller 12 år och går även att nyttja vid vård av barn (VAB). 

Med syfte att bidra till en mer jämlik fördelning av föräldraledigheten har regeringen infört en 

föräldraförsäkring, vilket innebär att vardera föräldern har 240 dagar att nyttja. Idag innebär 

föräldraförsäkringen att tre månader är reserverade för respektive förälder, de övriga dagarna 

är möjliga att överlåta till den andra föräldern. Utöver att detta ska bidra till att 

föräldraledigheten delas mer jämlikt mellan mödrar och fäder skapar det förutsättningar för de 
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båda föräldrarna att göra karriär, få högre lön och bättre pension (Försäkringskassan, 2019). 

Försäkringskassan (2019) presenterar en Sifo-undersökning där hälften av männen nyttjar färre 

föräldraledighetsdagar än sin partner, detta med förklaring att det är vad som är ekonomiskt 

bäst för familjen. Försäkringskassans egen statistik visar att om än förutsättningarna är 

annorlunda, i form av att kvinnan tjänar mer än mannen, är det fortfarande kvinnan som nyttjar 

större delen av föräldraledighetsdagarna (Försäkringskassan, 2019). 

 

1.1 Problemformulering 
I takt med industrialiseringen, då arbetet separerades från hemmet och den ekonomiska 

produktionen, blev det huvudsakliga syftet med familjen socialisation, reproduktion och 

föräldraskap (Giddens & Sutton, 2013). Eftersom att kvinnor än idag tar ett större ansvar för 

det obetalda hemarbetet och omsorg av barn innebär det en högre frånvaro från arbetet än för 

män. Trots att kvinnor idag förvärvsarbetar i ungefär samma utsträckning som män märks 

skillnader i lön, villkor och karriärmöjligheter (Connell & Pearse, 2015). I arbetslivet hindras 

främst kvinnors karriär- och löneutveckling av föräldraskapet, detta trots att arbetsgivare enligt 

Föräldraledighetslagen inte får försumma en arbetstagare på grund av föräldraledighet 

(Unionen, 2017). Enligt en undersökning presenterad i rapporten Föräldravänligt arbetsliv av 

Unionen (2017) anser en av fem att karriärmöjligheterna påverkats negativt av föräldraledighet. 

Utmaningen om ett jämställt arbetsliv och familjeliv är ett aktuellt samhällsfenomen, det är 

intressant ur ett sociologiskt perspektiv att undersöka föräldraskapets konsekvenser, vilket 

drabbar kvinnor hårdare än män. Mina egna erfarenheter angående föräldraskapets påverkan på 

karriären och omgivningens attityder samt ojämlika förväntningar på mig som mor och på 

fadern har resulterat i utformningen av denna undersökning. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på 

karriären. För att uppfylla syftet används frågeställningarna:  

Hur upplever kvinnor omgivningens förväntningar på dem som kvinnor och mödrar? 

Hur upplever kvinnor att föräldraskapet påverkat deras karriärer?  

Vad är orsakerna till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor? 

 

1.3 Disposition 
Det första kapitlet presenterar inledning och bakgrund till ämnet samt syfte och frågeställningar 

med tillhörande avgränsning. Det andra och tredje kapitlet utgör det teoretiska ramverket med 
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tidigare forskning inom området, vilka används för analys av undersökningens empiri. I det 

fjärde kapitlet presenteras den metod som använts för undersökningen med motivering av valet, 

beskrivning av litteratursökning, insamling av empirin, etiska principer samt undersökningens 

tillförlitlighet och äkthet. Det femte kapitlet presenterar den insamlade empirin med analys och 

i det avslutande kapitlet förs en diskussion, med avseende att uppfylla undersökningens syfte 

och frågeställningar samt förslag på framtida forskning.
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2. Teori 
I detta kapitel följer en beskrivning av det teoretiska ramverk som använts för att analysera 

empirin. Inledningsvis en definitionsbeskrivning av begrepp. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.1.1 Roller 

Inom sociologin är roller definierade av förväntningar som individen försöker att leva upp till, 

den roll individen intar styrs av individens sociala ställning och sammanhang. Roller är möjligt 

att förändra, vilket Giddens och Sutton (2014) menar sker genom interaktion med andra. Detta 

innebär att individen är innehavare av flertalet olika roller beroende på vilket sammanhang 

individen befinner sig. Sociologin skiljer på roller i form av att individen blir tillskriven en roll, 

exempelvis kön, eller förvärvar en roll, exempelvis anställd. Ytterligare en roll tillskrivs 

individen och är uppkommen ur samhällets struktur, denna roll med överordnad status vilket 

oftast grundar sig på kön eller ras. Den traditionella rollförväntningen beroende på kön 

introduceras i ung ålder och återskapas genom att individen fortsätter skapa genus, vilket bidrar 

till att samhället fortsätter att skilja på rollförväntningar. Exempelvis beroende på kön, man 

eller kvinna (Giddens & Sutton, 2014). 

 

Tidigare forskning av Elvin-Nowak och Thomsson (2001) presenterar tre roller formade av 

samhället. En kvinna som mor kan inneha samtliga roller vid olika tidpunkter och under olika 

omständigheter, rollerna innebär: tillgänglighet och immunisering, glada mammor gör glada 

barn och att upprätthålla separata sfärer. Elvin-Nowak och Thomsson (2001) menar att dessa 

multipla roller kan resultera i en rollkonflikt eftersom kvinnor måste förhålla sig till de olika 

rollerna. Detta i enlighet med tidigare forskning av Hagqvist, Gådin och Nordenmark (2016) 

som menar att de olika rollerna kan resultera i en känsla av otillräcklighet. 

 

Connell och Pearse (2015) beskriver innebörden av genus och könsroller genom att samhället 

består av en tolkning av innebörder. Rollen som ”man” och rollen som ”kvinna” har uppkommit 

kulturellt och innebär inte enbart hane och hona. Genom symbolik för genus kan exempelvis 

en viss klädsel vara ”manlig” eller en gest kan anses vara ”kvinnlig” (Connell & Pearse, 2015). 

Rollerna återskapas genom att samhället och individerna fortsätter att agera i enlighet med 

förväntningarna på dessa, en roll är således inte statisk utan möjlig att förändra. 
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2.1.2 Identitet 

Erving Goffman (1959) beskriver att identiteten skapas genom symbolisk interaktionism, vilket 

innebär att interaktionen med andra skapar identiteten, det vill säga vad individen uttrycker och 

hur individen handlar. Individen tillskrivs en social identitet i samhället baserat på strukturella 

faktorer, exempelvis grupptillhörighet, typiska egenskaper eller genom hur individen handlar 

och uttrycker sig. Goffman (1959) beskriver detta: ”Vi kommer till världen som individer, 

förvärvar en karaktär och blir personer” (Goffman, 1959, s. 27). Giddens (2008) menar att 

identitet är något som skapas genom ett reflexivt projekt, vilket innebär att identiteten blir det 

vi gör den till genom att reflektera över handlingar och erfarenheter. Skapandet av identiteten 

sker även genom att individen tillskriver sig sin identitet genom att leva upp till samhällets 

förväntningar. 

 

2.2 Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs för tidigare forskning med avseende familjeliv, arbetsliv och 

jämställdhet samt Försäkringskassans (2014) statistik om föräldraledighet. 

 

2.2.1 Föräldraskap och familjeliv 

Det finns gott om tidigare forskning med utgångspunkt i normer och förväntningar avseende 

moderskap och faderskap. Forskning som handlar om föräldraskap och familjeliv belyser den 

diskurs som föreligger förståelsen av främst moderskap, till viss del även faderskap. Elvin-

Nowak och Thomsson (2001) vid Stockholms universitet har genomfört en kvalitativ studie 

genom intervjuer med mödrar bosatta i Sverige. De undersöker förståelsen av innebörden av 

moderskap, detta genom att ta del av mödrars erfarenheter och åsikter. Resultatet av deras studie 

presenteras genom tre aspekter på moderskap: tillgänglighet och immunisering, glada mammor 

gör glada barn och den tredje upprätthålla separata sfärer. Studien hävdar att varje kvinna 

måste förhålla sig till den diskurs som existerar angående moderskap, kvinnlighet och 

barnuppfostran i förhållande till samhällets uttalade politiska ”kamp” om jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Den första aspekten, tillgänglighet och immunisering, innebär att modern 

finns där för barnet eftersom att barnet skapar modern. Modern ska spendera så mycket av sin 

tid som möjligt med barnet när det är litet för att skydda barnet mot framtida problem, kvantitet 

anses viktigare än kvalité med avseende på tid som spenderas med barnet. Den andra aspekten, 

glada mammor gör glada barn, innebär att modern finns där för barnet likväl för sig själv då en 

lycklig moder genererar ett lyckligt barn. Slutligen innebär den tredje aspekten, upprätthålla 

separata sfärer, att modern är en arbetande kvinna och fokus ligger inte på kvinnan som moder. 

Denna aspekt anses i de flesta fall vara en negativ del av moderskapet. Studien poängterar att 
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de tre aspekterna inte ska tolkas separat då de tenderar att uppkomma i olika tidsperioder och 

under olika omständigheter (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001). I linje med Elvin-Nowak och 

Thomssons (2001) studie går Hagqvist et al. (2016) studie som hävdar att de olika rollerna 

(aspekterna) av moderskap i förhållande till arbete och familj kan leda till en känsla av 

otillräcklighet. Denna studie poängterar att kvinnor fortfarande förväntas ta mer ansvar i 

hemmet och för barnen, detta trots att olika stödinsatser genomförts för att stödja kvinnor i 

sysselsättning och för att öka jämställdhet genom uppdelning av föräldraledighet (Hagqvist et 

al., 2016).  

 

Ytterligare studier som framför förväntningar på att kvinnor fortfarande ska ha huvudansvaret 

för hemmet återfinns i exempelvis en studie av Bernhardt, Noack och Lyngstad (2008). Studien 

undersöker könsfördelningen av hushållsarbete i Norge och Sverige genom att göra en 

jämförelse mellan två par. Studien poängterar att paren lever i de två mest jämställda länderna 

i världen, Sverige och Norge, och de bör ha samma möjligheter, rättigheter och 

ansvarsfördelning. Resultatet visar att paren i Sverige lever mer jämställt än i Norge, de båda 

paren anser att det är viktigt med jämställdhet när det gäller hushållsarbete och omsorg av barn. 

Vad kvinnor och män anser om hur jämställt det är i hemmet skiljer sig, män tenderar att 

överskatta sitt beteende med hänvisning till att de värderar omsorg av barn högre än 

hushållsarbetet (Bernhardt et al,. 2008). Ytterligare forskning som poängterar vikten av 

jämställdhet, inte bara i arbetslivet utan också vad rör omsorg av barn och hushållsarbete, 

återfinns i en studie gjord av Almqvist och Duvander (2014). De undersöker om fädernas 

föräldraledighet bidrar till ett mer jämställt familjeliv, det vill säga uppdelning av omsorg av 

barn samt hushållsarbete. Resultatet av studien visar att uppdelningen av hushållsarbetet inte 

förändras efter de blivit föräldrar (Almqvist & Duvander, 2014). 

 

2.2.2 Föräldraledighet och arbetsliv 

Det finns gott om forskning som relaterat till föräldraledighet i förhållande till jämställdhet i 

arbetslivet och i familjelivet, dessa med utgångspunkt i skillnader som berör nyttjande av 

föräldraledighet. Almqvist och Duvander (2014) har genomfört forskning om huruvida 

föräldraledighet går att relatera till uppdelning av omsorg av barn och hushållsarbete. Den 

huvudsakliga frågan i deras forskning är om längden på fädernas föräldraledighet är relaterad 

till andra aspekter av jämställdhet, undersökningen fokuserar på uppfattningen av uppdelningen 

av omsorg och barn och hushållsarbete före, under och efter föräldraledigheten. Resultatet visar 

på att uppdelning av föräldraledigheten inte nödvändigtvis bidrar till ett mer jämställt familjeliv 

avseende uppdelning av omsorg av barn och hushållsuppgifter (Almqvist & Duvander, 2014). 
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Resultatet går i linje med studien ”Who’s bathing the baby? The division of domestic labour in 

Sweden” av Thomas och Hildingsson (2009) som undersökt ojämlikheter avseende 

hushållsuppgifter och omsorg av barn. Resultatet av deras studie tyder på att uppdelningen av 

hushållsuppgifter inte delas lika jämlikt som omsorg av barn (Thomas & Hildingsson, 2009).  

 

En annan inriktning på forskning avser de normer, i framförallt arbetslivet likväl i samhället, 

som kan påverka användningen av föräldraledighet. Haas och Hwang (2019) presenterar i sin 

studie hur privata arbetsplatser i Sverige begränsar och avskräcker fäder från att vara 

föräldralediga. På flertalet av de undersökta arbetsplatserna visade det sig att företagskulturen 

och normen på arbetsplatserna inte var till stöd för att fäderna ska vara föräldralediga, vilket 

leder till att fäderna avstår från att dela föräldraledigheten med mödrarna (Haas & Hwang, 

2019). 

 

Resultat från tidigare forskning av Magnus Bygren, Anni Erlandsson och Michael Gähler 

(2017) som handlar om hur föräldraskapet påverkar möjligheterna till förvärvsarbete visar att 

det inte bevisligen är så att föräldraskapet påverkar möjligheterna, i form av att det gynnar män 

gentemot kvinnor, vid ansökan till ett arbete. Bygren et al. (2017) har genomfört ett test genom 

en fältundersökning där de ansökte om 2 144 arbeten på den svenska arbetsmarknaden. Detta 

för att undersöka huruvida föräldraskapet påverkade möjligheten till arbete, mer specifikt att 

bli kallade till intervju. Resultatet av undersökningen visar att män utan barn har störst 

möjlighet att gå vidare i en rekryteringsprocess följt av kvinnor utan barn, därefter fäder och 

minst chans har mödrar. Skillnaderna är marginella, studiens slutsats är att arbetsgivare inte 

missgynnar föräldrar och framförallt inte att arbetsgivare gynnar fäder gentemot mödrar. 

Bygren et al. (2017) poängterar dock att föräldraskapet ändå har en viss negativ inverkan på 

möjligheterna till att gå vidare i en rekryteringsprocess. Arbetsgivaren tenderar att välja 

barnlösa män och kvinnor framför de med barn, detta främst för mindre kvalificerade arbeten. 

För mer kvalificerade arbeten visar resultatet att föräldraskapet inte har någon inverkan för 

möjligheterna. En viktig aspekt för denna undersökning är att resultatet avviker från vad Bygren 

et al. (2017) hade förväntat sig, det vill säga att fäder skulle gynnas gentemot mödrar i en 

rekryteringsprocess. Bygren et al. (2017) hävdar att diskriminering är förekommande inom 

organisationer i form av att anställda går miste om exempelvis en intern utbildningsmöjlighet 

eller får byta arbetsuppgifter och titel. 
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2.2.3 Statistik om föräldraledighet 

Försäkringskassans verktyg för jämställdhet är föräldraförsäkringen, vilken innebär att 

föräldrar har 240 dagar vardera, varav 60 dagar är reserverade till vardera föräldern och kan 

inte överlåtas till den andra föräldern (Försäkringskassan, 2019). 

 

Föräldraförsäkringen introducerades 1974 i Sverige och innebar att både modern och fadern 

gavs möjlighet att vara hemma med barnen. 1974 nyttjade fäder 0,5 procent av 

föräldrapenningen, 1998 nyttjade fäderna 10 procent, 2006 nyttjade fäderna 20 procent och 

2014 hade fäders nyttjande ökat till 25 procent. Således har arbetet mot en jämlik fördelning av 

föräldraledigheten kommit halvvägs på 40 år. Andelen som delat lika på föräldrapenningen år 

2010 var 13 procent och år 2013 var det 15 procent. 75,2 procent av föräldrapenningen tas ut 

av modern, utöver det tar kvinnor ut 5,8 månader obetald föräldraledighet och män 1,6 månader. 

Där mamman har en högre inkomst tar modern i 72 procent av fallen ut större delen av 

föräldrapenningdagarna (Försäkringskassan, 2014). 

 

Försäkringskassans attitydundersökning (2014) visar att 3 av 10 tillfrågade arbetsgivare 

uppmuntrar arbetstagaren till föräldraledighet, samt att 3 av 10 företag erbjuder ekonomiska 

incitament för att underlätta föräldraledighet. 88 procent av de tillfrågade arbetsgivarna menar 

att en jämställd fördelning av föräldrapenningen är föräldrarnas ansvar. 1 av 5 arbetsgivare 

uttrycker att de skulle vilja bidra i högre grad för att främja ett jämställt nyttjande av 

föräldrapenningen. 47 procent av arbetsgivarna ser det som positivt att arbetstagaren tar ut 

föräldraledighet, dock ser mindre företag det främst som problematiskt, mer precist 1 av 5 

företag som har 2–10 anställda (Försäkringskassan, 2014). 

 

2.3 Könsroller 
Den moderna genusforskningen uppkom genom kampen för jämlikhet, kvinnorörelsen 

kämpade för att kvinnor inte ska missgynnas gentemot män. Det finns omfattande forskning 

angående bland annat föräldraskap genomförd ur ett genusperspektiv, faderskap likväl som 

moderskap, eftersom genusfrågor berör män lika mycket som kvinnor (Connell & Pearse, 

2015). Raewyn Connell och Rebecca Pearse (2015) presenterar teori om könsroller med 

utgångspunkt i hur människor tillskriver sig genus. Detta menar Connell och Pearse (2015) 

uttrycker sig i form av att barn identifieras som pojke eller flicka i ung ålder, vilket också 

innebär att samhället har olika förväntningar på beteende beroende på kön. Sociala normer och 

förebilder bidrar till att forma de tillskrivna könsrollerna genom att belöna barnen som följer 

dessa, det vill säga när barnen agerar som det förväntas av en pojke eller flicka. Belöningen kan 
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vara ett leende i ung ålder eller popularitet bland det motsatta könet i äldre ålder. Följer barnet 

inte de sociala normerna eller agerar som förebilden av samma kön straffas barnet med 

exempelvis rynkade pannor eller till och med misshandel. Med hjälp av belöningar och straff 

formas barn till vad som anses vara rätt i enlighet med könsrollen och det normala, enligt 

samhället, genusbeteendet under uppväxten. Problematiken med detta är att det finns många 

olika kulturer, samhällen och definitioner av manligt och kvinnligt om än Connell och Pearse 

(2015) påpekar att skillnaderna mellan man och kvinna i stora drag är detsamma i alla kulturer 

och samhällen. Connell och Pearse (2015) definierar genus: ”Genus är inte ett uttryck för 

biologi, och inte heller en fast dikotomi i människors liv eller personlighet. Det är ett mönster 

i våra sociala arrangemang och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som de arrangemangen 

styr” (Connell & Pearse, 2015, s. 25–26). 

 

Kvinnans traditionella roll som moder innebär att vara kärleksfull och agera omvårdande, rollen 

innebär att kvinnan förväntas genomföra en betydligt större del av det oavlönade hemarbetet 

och omsorg av barn. Innebörden av faderns roll definieras i form av att han förväntas försörja 

familjen. Connell och Pearse (2015) hävdar att definitionerna av könsrollerna existerar genom 

det kulturella och menar att män kan agera ”moderligt”, det är dock inte många män som gör 

det i västerländska samhällen idag. Connell och Pearse (2015) menar att det inte enbart handlar 

om psykologiska orsaker, det grundar sig mer troligt i ekonomiska orsaker. För att öka 

förutsättningarna för jämställdhet och få fler män att agera ”moderligt” har staten i 

Skandinavien infört ekonomiskt stöd till fäder för att ta hand om barnen (Connell & Pearse, 

2015). 

 

Connell och Pearse (2015) poängterar att en stor del av genusområdet innefattar organisering 

av omsorg av barn. De använder begreppet genusdomän för att beskriva det sociala livet, med 

utgångspunkt i strukturerna för relationer avseende den reproduktiva arenan. Connell och 

Pearse (2015) menar att genusdomän varierar mellan olika samhällen samt tidpunkter och är 

möjligt att förändra genom medvetna handlingar. Genusdomän måste hela tiden återskapas, 

vilket sker genom att strukturer för genusrelationer inte förändras, det är således inte något som 

bara ”blir”. Detta i enlighet med Candace West och Don Zimmermans (1987) analys i artikeln 

”Doing Gender”, kvinnor och män skapar genus genom att de gör som de förväntas göra i 

vardagen, i enlighet med de tillskrivna könsrollerna, det vill säga att individen agerar på ett 

visst sätt beroende på om individen är kvinna eller man (West & Zimmerman, 1987). Connell 

och Pearse (2015) menar att det inte är strukturen av genusrelationen som utgör strukturen för 

det sociala livet, det är samhällets genusarrangemang. Genusarrangemang reproduceras av att 
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samhället fortsätter att göra genus och agera i enlighet med de tillskrivna könsrollerna (Connell 

& Pearse, 2015).  

 

Connell och Pearse (2015) framför att arbetsfördelning beroende på kön, det vill säga synen på 

kvinnan som den som ansvarar för hemuppgifter och omsorg av barn samt synen på mannen 

som den försörjande, återfinns i den första genusstrukturen som samhällsvetenskapen 

bearbetade. Män utför arbete som anses vara manligt och definieras av vad som är typiskt 

maskulint, det vill säga främst betalt arbete. Kvinnor utför arbete som anses vara feminint, 

vilket innebär obetalt hemarbete och omsorg av barn som utförs med kärlek och omtanke. 

Eftersom att omsorg av barn anses vara kvinnans uppgift är den känslomässiga relationen 

mellan förälder och barn starkt genusstrukturerad, att ta hand om familjen är något som kvinnor 

ägnar större delen av sitt liv åt. Connell och Pearse (2015) hävdar att moderskap i dagens 

samhälle inte bara innebär att ansvara för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet, 

moderskapet innefattar även att bidra till familjens ekonomi genom förvärvsarbete. Genom 

individens agerande under uppväxten, i vardagen, familjelivet och således det privata resulterar 

det i att genuspolitiken är oundviklig. Detta handlar om hur individen tillskriver sig genus och 

definierar sig som man eller kvinna, vilket visar sig i vardagliga frågor berörande jämställdhet, 

exempelvis vem som klipper gräset, reparerar bilen eller vårdar barn. Connell och Pearse (2015) 

beskriver hur genuspolitiken påverkar den offentliga politiken och är oundviklig i samhället: 

”När kvinnorörelsen sade att ”det privata är politiskt” uttryckte de en sanning som står sig än 

idag” (Connell & Pearse, 2015, s.141). Att agera annorlunda och försöka förändra 

genusstrukturer kan innebära besvärliga följder vilket resulterar i att individen väljer att agera i 

enlighet med vad som förväntas beroende på kön; kvinna eller man (Connell & Pearse, 2015). 

 

Attityderna till jämställdhet förändras med tiden vilket Connell och Pearse (2015) framför 

genom att familjemodellen, innefattande mannen som försörjare och kvinnan som hemmafru, 

förändrats i samband med att kvinnorörelsen kämpat för kvinnans karriär och uppdelningen av 

hemarbete. Connell och Pearse (2015) poängterar att förändringen i attityder framkommer 

tydligast i yngre generationer. Trots att kvinnor idag förvärvsarbetar i ungefär samma 

utsträckning som män märks skillnader i lön, anställningsformer, villkor och 

karriärmöjligheter. Connell och Pearse (2015) menar att kvinnorna blir beroende av männen då 

det ofta är stora inkomstskillnader, de presenterar statistik som visar att kvinnor tjänar i 

genomsnitt 18 procent mindre än män. Vilket innebär att inkomstskillnaderna är en 

världsomfattande problematik, inte enbart ett problem i Sverige. Genuspolitiken handlar inte 

enbart om en kamp mot ojämlikhet, det inkluderar att förändra genusrelationer i en viss riktning. 
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Ekonomiskt stöd till fäder, för att involvera dem i omsorg av barn, är ett exempel på hur 

genusrelationer kan förändras för ökad jämlikhet (Connell & Pearse, 2015). 

 

2.4 Modernitet och självidentitet 
Anthony Giddens (2008) presenterar teori om modernitet och självidentitet, teorin berör 

modernitetens definition av livsstilsval vilka är nödvändiga att göra för att bilda sin 

självidentitet. Giddens (2008) menar att livstilsval resulterar i moraliska frågor, bland annat 

som berör ojämlikheter, vilka skapas i form av skillnader, marginalisering och uteslutning. 

Sociala omständigheter och livsstilsval i kombination bidrar till att rekonstruera samhället och 

de sociala aktiviteter individerna lever i. Genom känslan att dela verkligheten med andra skapas 

ontologisk trygghet, vilket Giddens (2008) hävdar är nödvändigt för att leva i det moderna 

samhället. För att denna trygghet ska skapas krävs rutiner och kunskap om hur det ska vara och 

att dessa rutiner tydligt skiljer sig från hur det inte ska vara. Tilliten till ”det normala” skapar 

en skyddshinna, vilket resulterar i att individen kan fortsätta leva tryggt i samhället. Skapandet 

av självidentiteten genom livsstilsval påverkas även av socioekonomiska förhållanden, 

förebilder och grupptryck samt inom arbetslivet, vilket individen har mindre kontroll över 

(Giddens, 2008). 

 

Giddens (2008) hävdar att emancipatorisk politik är nödvändig för att individen ska ha 

möjlighet att förändra sina livsmöjligheter och därmed utesluta de faktorer som har en negativ 

inverkan. Det är av vikt för att förändra framtiden samt för att övervinna de grupper som har 

övertaget över andra, emancipatorisk politik innebär att inte acceptera det som tidigare varit 

accepterat. Den emancipatoriska politiken blir påtagligt när skillnader lyfts, exempelvis 

skillnader mellan kön, och har som mål att jämna ut dessa skillnader. Krav på rättvisa, jämlikhet 

och deltagande är vad som definierar den emancipatoriska politiken, emancipation innebär att 

individen ska ha lika möjligheter att påverka sina egna liv och samhället, oavsett exempelvis 

kön. Giddens (2008) menar att problematiken med detta är att det inte är möjligt att lagstifta, 

individen och samhället måste själva använda emancipatorisk politik för att en förändring ska 

ske. För individen innebär detta att handla med ansvar mot andra, genom frihet och med insikt 

om kollektiva moraliska tvång. Genom politiska frågor angående sociala omständigheter som 

rekonstruerar samhället och individen samt rättigheter och plikter, vilket Giddens (2008) 

beskriver som livspolitik, kan möjligheten till livsstilsval förändras. Feminismen har skapat en 

ingång för kvinnans livspolitik genom kvinnans rättighet att prioritera sin självidentitet, 

exempelvis när kvinnan förvärvsarbetar eller tar mindre ansvar för hemuppgifter bidrar det till 

emancipationsprocessen (Giddens, 2008). 
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2.5 Arbetsliv, familjeliv och kön 
Mikael Nordenmark (2004) presenterar teori som handlar om arbetsliv, familjeliv och kön med 

syfte att öka förståelsen kring vad som påverkar kvinnor och mäns engagemang i arbetsliv och 

familjeliv, samt vad det betyder för välbefinnande och förekomsten av rollkonflikter 

(Nordenmark, 2004, s.17). Arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad, det är flest män som 

arbetar heltid och flest kvinnor som arbetar deltid, vilket enligt Nordenmark (2004) kan bero 

på hur fördelningen av ansvar för omsorg av barn och hemuppgifter ser ut. Individens värdering 

av tillskrivna könsroller och medvetenhet om jämställdhet påverkar hur individen handlar och 

uttrycker sig. Nordenmark (2004) hävdar att kvinnor påverkas av omgivningens förväntningar, 

det vill säga att kvinnan ska ansvara för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet, detsamma 

för män, som förväntas försörja familjen. Omgivningens förväntningar genom tillskrivna 

könsroller är en av orsakerna till att kvinnor väljer att prioritera familjen och mannen 

förvärvsarbetet om ett val är nödvändigt. 

 

Arbetsinvolveringen bland kvinnor och män skiljer sig, fler män arbetar och har högre tjänster 

än kvinnor, detta samtidigt som kvinnor ansvarar för det obetalda arbetet i hemmet i betydligt 

högre grad än män. Jämförs kvinnor med olika nivåer av inkomst påpekar Nordenmark (2004) 

att kvinnor med högre inkomst utför mindre hushållsarbete, samt att män med högre utbildning 

än andra män utför mer hushållsarbete. Nordenmark (2004) menar att orsaken till att män med 

högre utbildning utför mer hushållsarbete kan grunda sig i att högre utbildning skapar ökad 

medvetenheten vad berör ojämställdhet. Nordenmark (2004) hävdar att i par där kvinnan arbetar 

heltid och mannen är arbetslös är hemuppgifterna nästan jämställt fördelat, det är inte lika 

jämställt om situationen är omvänd. Kvinnor som är medvetna om den ojämställdhet som råder 

i arbetsliv och i hemmet förvärvsarbetar mer än kvinnor som har en traditionell syn på 

könsroller, detsamma för män med avseende på hushållsarbete, det vill säga att män som är 

medvetna om att det inte är jämställt tar mer ansvar i hemmet. Nordenmark (2004) hävdar att 

föreställningen om könsroller påverkar av hur involverad de båda parterna är i förvärvsarbete 

och hemuppgifter. Orsaken till detta är att förvärvsarbetet sker i vuxen ålder och föreställningen 

om könsroller utvecklas när individen är ung. Nordenmark (2004) menar även att synen på 

jämställdhet och föreställningen om könsroller påverkar uppfattningen om hur fördelningen är 

rättvis eller ej. Det vill säga att par som har traditionella föreställningar tenderar att fördela 

förvärvsarbete, omsorg av barn och hemuppgifter på ett traditionellt vis, vilket resulterar i en 

upplevelse av jämställdhet. Nordenmark (2004) ger exempel i form av förklaringen att modern 

får möjlighet att spendera tid med barnen och att fadern får förvärvsarbeta (för att han har bättre 
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inkomst), vilket resulterar i en god ekonomi för familjen. Par som inte har en lika traditionell 

syn på könsroller fördelar förvärvsarbete och hemuppgifter mer jämlikt på grund av 

medvetenhet och kunskap om jämställdhet. Samförstånd rörande attityden och fördelningen 

resulterar i att även detta upplevs som rättvist (Nordenmark, 2004). 

 

Nordenmark (2004) hävdar att den ojämställdhet som råder i hemmen gör det svårt för 

förvärvsarbetande kvinnor att hitta en balans i vardagen, det är svårt att satsa på en karriär och 

samtidigt ansvara för omsorg av barn och hemuppgifter. För att kvinnan ska ha möjlighet att 

göra karriär samt för fadern att utveckla en nära relation till sitt barn är det av vikt att frambringa 

en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet.
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3. Metod 
I detta kapitel följer en beskrivning och motivering av den valda metoden samt 

tillvägagångssätt för insamling och analys av empiri. Avslutningsvis diskuteras etiska principer 

och förhållningssätt till dessa samt undersökningens trovärdighet och pålitlighet. 

 

3.1 Val av metod 
Valet av kvalitativ metod och intervjuer valdes på grund av att det passade ämnet bäst, det är 

av vikt att välja metod utifrån valet av problem och frågeställningar som undersökningen ämnar 

ge svar på (Nyberg & Tidström, 2012). Användning av en kvalitativ metod ämnar samla in data 

i form av ord, inriktningen för denna undersökning är kunskapsteoretiskt, vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att det viktiga för undersökningen är intervjupersonernas upplevelser och 

tolkningar av den sociala verkligheten. Undersökningen grundar sig i en deduktiv ansats, vilket 

innebär att empirin analyseras utifrån det teoretiska ramverket (Bryman, 2011). 

 

3.2 Litteraturöversikt 
För att tillgodose mig med kunskap om det valda ämnet genomfördes ett gediget 

inläsningsarbete genom att läsa flertalet teorier och tidigare forskning. Enligt Nyberg och 

Tidström (2012) är det av vikt att en vetenskaplig uppsats har en teoretisk bakgrund, detta kan 

sedan bidra till att understödja framtida forskning inom ämnet (Bryman, 2011). Parallellt med 

läsandet av teorier och tidigare forskning skrevs det som ansågs relevant för undersökningen 

ner, vilket Nyberg och Tidström (2012) menar är en viktig del i utformningen av 

litteraturöversikten. Teorierna och den tidigare forskningen framför varför syftet och 

frågeställningar för denna undersökning är viktig (Bryman, 2011). Genomgången av 

litteraturen underlättade sedan mitt arbete med att formulera relevanta frågor till min 

intervjuguide. 

 

Det inledande arbetet med litteraturöversikten innebar litteratursökande, litteratur i 

forskningssammanhang innefattar tryckt material som böcker, artiklar och rapporter med mera 

(Ejvegård, 2009). För att finna relevanta källor lästes sammanfattningar och abstract, att läsa 

på detta sätt bidrog till en första översikt (Nyberg & Tidström, 2012), de relevanta källorna 

lästes sedan igenom med noggrannhet. För att finna ytterligare litteratur som anses lämplig kan 

andra forskares referenser vara användbara (Ejvegård, 2009), vilket visade sig vara ett effektivt 

sätt att hitta mer information berörande det valda ämnet. Sökstrategin innebar därefter att 

urskilja nyckelord vilket enligt Bryman (2011) är av vikt för att begränsa sökningen efter 
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ytterligare litteratur. Nyckelorden valdes ut allteftersom passande artiklar återfanns, vilka 

innehöll nyckelord som sedan användes för att hitta ytterligare artiklar innehållande samma 

nyckelord. Litteratursökningen genomfördes via Luleå Tekniska Universitets 

biblioteksdatabaser, de nyckelord (sökord) som användes var: familjesociologi (family 

sociology), föräldraskap (parenthood), föräldraledighet (parental leave), könsrollsattityder 

(gender attitudes), jämställdhetsnormer (equal standards) och genus (gender). Sökorden 

kombinerades och operatorerna AND samt OR användes för att finna de mest relevanta 

källorna. 

 

Därefter valdes tio artiklar ut för grundligare genomgång varav sju stycken presenteras under 

rubriken tidigare forskning. För att få en bra överblick av materialet kategoriserades de sju 

artiklarna. Kategoriseringen utgår huvudsakligen från studiens syfte, detta kompletterades 

sedan genom öppen kodning av artiklarna vilket innebär att insamlad data kategoriserats och 

jämförts för att skapa teman (Bryman, 2011). De teman som skapats är föräldraskap och 

familjeliv samt föräldraledighet och arbetsliv vilka också är underrubriker i kapitlet tidigare 

forskning. 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 
Genom användandet av kvalitativa semistrukturerade intervjuer är det möjligt att ställa 

följdfrågor för att fånga upp viktiga aspekter som framkommer under intervjun, detta möjliggör 

en intervju anpassad efter intervjupersonen. Med kvalitativa intervjuer efterfrågas djupa svar 

(Bryman, 2011), vilket denna undersökning efterfrågade i form av intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer och användandet av en strukturerad 

intervjuguide underlättar, enligt Krag Jacobsen (1993), bearbetning och jämförelse mellan 

intervjuerna. Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig erfarenhet av att använda 

metoden samt att svaren på undersökningens frågeställningar är svåra att besvara med 

exempelvis enkäter. 

 

3.3.1 Intervjuguide 

Genom att använda en intervjuguide som berör specifika teman ges intervjupersonen möjlighet 

att svara fritt (Bryman, 2011). Intervjuguiden användes som checklista vid samtliga intervjuer, 

vilket Krag Jacobsen (1993) poängterar ger intervjupersonerna likartade teman. Frågorna i min 

intervjuguide (se bilaga 2) ställdes huvudsakligen i samma ordning till varje intervjuperson, 

ordningsföljden anpassades delvis efter intervjupersonens svar på föregående frågor. För 

utformningen av intervjuguiden utgick jag från det teoretiska ramverket, som presenterats i 
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kapitel 2, vilket utformades som olika teman. Det var av vikt för undersökningen att inleda 

intervjuerna med bakgrundsfrågor, vad rör intervjupersonernas tidigare arbetssituation samt 

familjesituation. Bryman (2011) poängterar vikten av bakgrundsfrågor för möjligheten att 

använda intervjupersonens svar i kontext (Bryman, 2011). Efterföljande teman innehåller 

mestadels öppna frågor för att intervjupersonerna själva skulle ha möjlighet att ge utvecklade 

svar. Öppna följdfrågor i form av ”varför då?” och ”hur då?” användes för att få utvecklade 

svar. Krag Jacobsen (1993) menar att svar på öppna frågor bidrar till möjligheten att ställa 

ytterligare frågor. Problematik som uppstod med intervjuguiden var att vid flertalet intervjuer 

upptäcktes att formuleringen på frågan: Kan du beskriva kvinnlighet i förhållande till att vara 

mamma i familjen? var otydlig och fick förklaras ytterligare, det är enligt Bryman (2011) viktigt 

att använda ett begripligt språk och vara tydlig. Vid de senare intervjuerna förenklades 

formuleringen på frågan något beroende på vad intervjupersonen hade svarat på tidigare frågor, 

således anser jag inte att det påverkade intervjun märkbart. 

 

3.3.2 Pilotintervju 

För att testa ljudinspelning, tidsåtgång för intervjun och formulering av frågor i intervjuguiden 

genomfördes en pilotintervju med en bekant, detta är enligt Nyberg och Tidström (2012) ett bra 

sätt att förbereda inför den riktiga intervjun. Bryman (2011) poängterar att pilotintervjun bidrar 

till att de riktiga intervjuerna blir bättre i sin helhet, inte bara genom att formuleringen av 

frågorna förbättras. Tidsåtgången blev något kortare (30 minuter) än vad jag hade räknat med, 

det resulterade i fler följdfrågor vid genomförande av de riktiga intervjuerna. Konstruktiva 

förslag på omformulering av frågor och min intervjuteknik togs tacksamt emot efter 

pilotintervjun, vilket förbättrade min intervjuguide och intervjuerna i stort. Att ta vara på den 

konstruktiva kritiken som pilotintervjun bidrar med är viktigt enligt Nyberg och Tidström 

(2012). 

 

3.3.3 Urval  

För att få tillräckligt med information valdes sju personer till intervjuer, vilket ansågs vara 

lämpligt för att kunna dra slutsatser som är tillförlitliga. För valet av antalet intervjupersoner 

bör nivån på undersökningen och metod tas i beaktande (Nyberg & Tidström, 2012). Vid en 

kvalitativ metod används ofta ett målinriktat urval, vilket innebär att valet av intervjupersoner 

grundar sig i att de hänvisar till forskningsfrågorna för undersökningen. Intervjupersonerna är 

således relevanta för förståelsen av en social företeelse (Bryman, 2011), kriterierna för urvalet 

till denna undersökning grundar sig i att intervjupersonerna skulle vara mödrar som har varit 

föräldralediga och återgått i arbete. Detta för att upplevelsen vid återgång i arbete ansågs vara 
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av vikt för undersökningen. I ett inledande skede tog jag kontakt med nio mödrar, som för mig 

är bekanta, med förfrågan om deltagande i intervju varav åtta av dessa ville delta. Förfrågan 

skickades via mail och i samband med att intervjuer bokades in fick deltagarna ta del av ett 

informationsblad berörande intervjuns innehåll. Slutligen resulterade det i sju intervjuer vilket 

var vad jag räknat med för att få den information jag ansåg var nödvändig för att uppfylla syftet 

med studien, Bryman (2011) poängterar att antalet intervjupersoner skiljer sig beroende på 

situation och det viktiga är att det kan ge stöd för undersökningens slutsatser. Den åttonde 

intervjun ansågs inte nödvändig att genomföra på grund av tidsbrist, samt att den redan 

insamlade empirin ansågs vara tillräcklig för att uppfylla studiens syfte.  

 

3.3.4 Informanter 

De intervjupersoner som deltagit i intervjuer är alla mödrar som har haft heltidsarbeten innan 

de fick barn, har varit föräldralediga och återgått i arbete efter föräldraledigheten. För att inte 

avslöja intervjupersonernas identiteter används fiktiva namn, endast antal barn och vilken 

bransch de arbetade inom vid föräldraledigheten, således inte vilket företag de arbetar på, titel, 

ålder eller bostadsort vilket Ejvegård (2009) poängterar är av vikt. Nedan följer en kort 

presentation: 

Stina har två barn och arbetade inom säljbranschen. 

Malin har två barn och arbetade inom sjukvården. 

Gabriella har två barn och arbetade inom sjukvården. 

Lena har ett barn och arbetade inom säljbranschen. 

Camilla har två barn och arbetade inom säljbranschen. 

Maria har ett barn och arbetade inom säljbranschen. 

Jenny har två barn och arbetade inom kundservice. 

 

3.3.5 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes en i taget, vilket enligt Ejvegård (2009) är det vanligaste inom 

forskningssammanhang där intervju används som metod. Totalt genomfördes sju intervjuer 

vilket var vad jag hade för avsikt, intervjuerna ombokades och blev senarelagda vid flertalet 

tillfällen. Detta på grund av omständigheter nog så passande för min undersökning, exempelvis 

att vara hemmavid med sjuka barn. För att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma 

genomfördes intervjuerna i deras hemmiljö, valet av plats är viktigt att ta i beaktande (Bryman, 

2011). Intervjuernas längd varierade, den kortaste tog cirka tjugo minuter och den längsta en 

timme. Intervjuerna inleddes med en kortare presentation av mig själv, undersökningens syfte, 

etiska principer samt mitt intresse för ämnet. Vid intervjuerna användes ljudinspelning för att 
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registrera svaren, inga anteckningar fördes då detta kan störa intervjupersonen (Krag Jacobsen, 

1993). Rollen som forskare innebär att eftersträva en objektiv och neutral attityd vid intervjun 

(Ejvegård, 2009), vilket jag fann vara bitvis problematiskt. Detta eftersom att upplevelsen av 

igenkännande infann sig vid flertalet frågor under intervjun, detta anses dock inte ha påverkat 

intervjupersonerna. Det är rimligt att anta att detta underlättade för intervjupersonerna att tala 

mer öppet och att intervjupersonerna förstod att ämnet var viktigt för mig som forskare. 

Intervjupersonerna var alla bekanta för mig, vilket inte anses ha påverkat undersökningen 

negativt, snarare positivt då det möjligen bidragit till att intervjupersonerna talade mer öppet 

om ämnet i jämförelse med om vi inte hade haft en viss kännedom om varandra. 

 

3.3.6 Analysmetod 

I det inledande arbetet med att analysera empirin transkriberades intervjuerna, dessa lästes 

noggrant igenom och samtidigt användes kodning i form av att återkommande teman och 

begrepp noterades. Koderna kunde sedan placeras ut under i förväg bestämda rubriker 

framkomna ur det teoretiska ramverket, kategoriseringen är således deduktiv (Nyberg & 

Tidström, 2012). Rubrikerna är könsroller, föräldraskap och familjeliv samt föräldraledighet 

och arbetsliv. Flertalet koder passade in under flera av rubrikerna, vilket Nyberg och Tidström 

(2012) menar kan vara problematiskt, dessa placerades in under den rubrik som ansågs mest 

relevant. Specifika citat markerades, vilka skulle kunna vara användbara till presentationen av 

resultatet. 

 

3.4 Etiska principer 
Genomgående i undersökning har Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer för 

samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

I enlighet med informationskravet informerades intervjupersonerna om syftet med 

undersökningen och det frivilliga deltagandet i intervjun, samt att de hade möjlighet att avbryta 

intervjun om de önskade. Intervjupersonerna blev informerade om att materialet endast skulle 

användas i arbetet med denna undersökning samt att publicering sker i form av studentuppsats 

på Luleå Tekniska Universitets databas. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

intervjupersonerna fick samtycka till att delta i intervjun samt att ljudinspelning användes. För 

att uppfylla konfidentialitetskravet används fiktiva namn, intervjupersonen ska inte vara möjlig 

att urskilja. Det är av vikt att ha flertalet intervjupersoner, samt att inte avslöja uppgifter som 

vilken arbetsplats intervjupersonen arbetar på, ålder eller bostadsort (Ejvegård, 2009), vilket 
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undersökningen uppfyller. Nyttjandekravet uppfylldes genom att intervjupersonerna 

informerades om att materialet endast används för denna undersökning, vilket är vad kravet 

innebär (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
För att forskningen ska anses ha vetenskapligt värde måste undersökningsmetoden vara pålitligt 

och trovärdig (Ejvegård, 2009). För att inte fokusera på kvantitet och frågor berörande mätning 

presenterar Bryman (2011) användandet av begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

 

3.5.1 Tillförlitlighet 

Fyra delkriteriet utgör begreppet tillförlitlighet, dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjligheten att styrka och konfirmera. 

 

En gedigen inläsning av tidigare forskning inom området genomfördes inför undersökningen, 

vilket enligt Bryman (2011) stärker trovärdigheten i undersökningen. En röd tråd genom 

uppsatsen stärker trovärdigheten, detta genom att forskningsfrågor, teori, empiri och slutsatser 

hänger ihop. Vidare styrks trovärdigheten genom att intervjupersonerna blev informerade om 

möjligheten att ta del av det slutgiltiga resultatet. Detta ger dem möjlighet att avgöra om den 

sociala verklighet som presenteras, det vill säga deras sociala verklighet, är korrekt uppfattad 

av mig som forskare (Bryman, 2011). Eftersom att denna undersökning eftersökte djup, således 

inte bredd, och genomfördes i liten skala innebär överförbarheten hur väl resultatet av 

undersökningen går att applicera i en annan kontext (Bryman, 2011). Genom användandet av 

citat vid presentation av resultatet (se kapitel 4) presenteras intervjupersonernas upplevelse av 

den sociala verkligheten. Undersökningen avser kvinnor, mer specifikt mödrar, vilket således 

bör vara möjlig att applicera på mödrar vid en annan tidpunkt eller plats med liknande sociala 

verklighet. Genom att redogöra för hur undersökningen har genomförts samt genom att 

problematisera processen har jag som forskare haft ett öppet förhållningssätt, vilket underlättar 

bedömningen av undersökningens pålitlighet (Bryman, 2011). Det är av vikt att forskaren 

förhåller sig objektivt till undersökningen, i största möjliga mån, för möjligheten att styrka och 

konfirmera genom att visa på att personliga värderingar inte påverkat undersökningen (Bryman, 

2011). För att lyfta att detta upprätthållits problematiserar jag (se avsnitt 4.3.5 Genomförande 

av intervjuer) hur mitt eget intresse i undersökningen möjligtvis kan ha uttryckts, utan påverkan 

på undersökningen. 
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3.5.2 Äkthet 

Fem delkriterier utgör äktheten inom kvalitativ forskning enligt Bryman (2011), dessa är rättvis 

bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet samt taktisk 

autenticitet. 

 

I denna uppsats presenteras intervjupersonernas upplevelser med hjälp av citat vilket bidrar till 

att presentera en rättvis bild av intervjupersonernas upplevelse av den sociala verkligheten. 

Genom att intervjupersonerna ges möjlighet att ta del av resultatet och därav andra kvinnors 

liknande eller skilda sociala verklighet och upplevelser kan undersökningen bidra till ontologisk 

autenticitet. Detta innebär att undersökningen kan bidra till att intervjupersonerna får en bättre 

förståelse av sin sociala verklighet (Bryman, 2011). Intervjupersonerna kan således även få en 

bättre bild av andras upplevelser vilket är vad pedagogisk autenticitet innebär (Bryman, 2011). 

Undersökningen kan bidra till att väcka tankeställningar hos intervjupersonerna vad rör 

exempelvis fördelningen av föräldraledighet och attityder till jämlikhet. Detta bidrar till 

katalytisk autenticitet, vilket Bryman (2011) förklarar med att intervjupersonerna ges möjlighet 

att förändra sin situation. Avslutningsvis presenterar undersökningen hur andra i liknande 

situation upplever den sociala verkligheten, ett teoretiskt ramverk samt stöd till vikten av 

jämställdhet mellan kvinnor och män vilket bidrar till taktisk autenticitet. Bryman (2011) 

förklarar detta i form av att undersökningen bidrar till att förbättra intervjupersonernas 

möjlighet att förändra sin situation. 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från sju semistrukturerade intervjuer och en 

analys genomförs med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Detta presenteras under de tre 

rubrikerna: könsroller, föräldraskap och familjeliv samt föräldraledighet och arbetsliv. 

 

4.1 Könsroller 
Utifrån intervjuerna är det möjligt att utläsa att omgivningens förväntningar på kvinnorna som 

mödrar främst handlar om att ha det huvudsakliga ansvaret för barnen och hemuppgifter. Vidare 

går det att utläsa ur intervjuerna hur samhället och presentationen av föräldraskapets roller i 

bland annat sociala medier framställer skillnader i förväntningar på mödrar och fäder. De skilda 

förväntningar för rollen som förälder beroende på kön, vilka skapas kulturellt enligt Connell 

och Pearse (2015), är att en bra moder förväntas ta hand om familjen och vara kärleksfull, en 

bra fader förväntas försörja familjen. Detta menar flertalet av intervjupersonerna, Jenny 

beskriver förväntan på henne som mor: ”Att vara den som tar hand om familjen och hemmet, 

har koll på allting, ser till att allt fungerar. Kvinnan känns som spindeln i nätet”. Vidare 

beskriver Stina förväntan på fadern: ”Pappan jobbar ju på som vanligt, förväntningarna är att 

han ska försörja familjen ungefär. Han ska skruva lite i garaget”. De beskriver således 

förväntningar i linje med traditionella könsroller (Connell & Pearse, 2015). 

 

Förutom förväntningar från omgivningen har kvinnorna även förväntningar på sig själva för att 

leva upp till kvinnorollen. Att kvinnan ska ansvara för familjen berättar samtliga 

intervjupersoner samt påpekar vikten av att hålla ordning i hemmet och ansvara för planering. 

När intervjupersonerna beskriver förväntningarna på mannen är de inte alls lika höga, om ens 

några alls. Lena beskriver förväntningar på mannen som far i förhållande till kvinnan som mor: 

Han ska leka lite mer med dem och så ska han vara intresserad av deras sportaktiviteter 
medan mamman ska sköta den dagliga ruljangsen, som att dom har med sig rätt saker till 

dagis eller skola och att dom är underhållna, får mat på rätt tid och lägger sig i rätt tid och att 
dom är hela, rena och väluppfostrade. Det har med kvinnlighet och manlighet, gamla 

könsroller att göra skulle jag påstå.  

– Lena 

Flera av intervjupersonerna menar att mannen får beröm för att spendera tid med barnet och när 

fadern gör de saker som en kvinna som mor alltid förväntas göra, exempelvis ta en promenad 

med barnvagnen. Vid analys av empirin går det att utläsa att detta även berör hemuppgifter, 
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exempelvis matlagning, som mannen får beröm för om han gör, vilket inte är detsamma för 

kvinnan. Av intervjuerna framkommer även att frågor och åsikter vad rör barnen, exempelvis 

”hur äter barnet?” ställs direkt till modern, en tolkning av detta kan vara att modern är den som 

förväntas ha det huvudsakliga ansvaret och vara den primära föräldern. 

 

De förväntningar som finns påverkar kvinnor och är, enligt Nordenmark (2004), en orsak till 

att kvinnor väljer att prioritera familjen och mannen förvärvsarbetet. Med stöd i detta är det 

möjligt att anta att kvinnor fortsätter att skapa genusrelationer för att de förväntas göra det. 

Connell och Pearse (2015) hävdar att det sociala livet och de vardagliga uppgifterna som anses 

kvinnliga eller manliga återskapas, vilket i sin tur skapar en ontologisk trygghet. Med stöd av 

Giddens (2008), som menar att känslan av att dela denna verklighet med andra skapar en 

skyddshinna, är det troligt att kvinnan fortsätter att agera ”kvinnligt” för att det är enklast så. 

Tidigare forskning (Elwin-Nowak & Thomsson, 2001) presenterar tre typer av förväntningar 

på modern, Gabriella definierar betydelsen av den första, som innebär tillgänglighet och 

immunisering, i citatet nedan: 

Jag tror främst det är närvaron som är den största förväntningen på en mamma. Att man ska 
vara den förälder som alltid är där. Man ska också veta vad som är bäst för sitt barn. Om 
barnet är för lite klädd eller har glömt att ta med sig läxan tänker man att mamman borde 

veta bättre än att skicka sitt barn oförberedd.  

 – Gabriella 

I enlighet med den tidigare forskningen av Elwin-Nowak och Thomsson (2001) visar analys av 

empirin att det av omgivningen anses vara viktigare att alltid vara närvarande än att den tid som 

spenderas med barnet är av kvalité. Den tidigare forskningen av Elwin-Nowak och Thomsson 

(2001) samt analys av empirin visar att det inte är samma förväntan på fadern som belönas för 

den tid som spenderas med barnet, tiden för lek eller en promenad med barnvagnen. Den andra 

typen av förväntning är att modern ska göra sådant som gör henne lycklig för att det resulterar 

i att barnet blir lycklig, vikten av detta presenteras av Camilla i citatet nedan: 

Även om det är fantastiskt att få vara hemma med barnen så vill man ju ändå träffa 
människor, man kommer ju fort i ett ekorrhjul när man är hemma med barnen, man är bara 
hemma och tvättar, städar och gör kvinnosysslorna. Man behöver få vara något mer än en 

mamma.  

– Camilla 

Analys av empirin visar att intervjupersonerna är i behov att träffa andra människor och göra 

saker för sig själv, med stöd i den tidigare forskningen av Elwin-Nowak och Thomsson (2001) 



 23 

är det således möjligt att anta att kvinnor med möjlighet att arbeta och spendera tid med vänner, 

eller andra vuxna, resulterar i en gladare mor och det i ett gladare barn. Analys av empirin visar 

att omgivningen yttrar sig negativt i de fall där kvinnan arbetar istället för att spendera den tiden 

hemma med barnen. Med stöd i den tidigare forskningen av Elwin-Nowak och Thomsson 

(2001) och den tredje förväntan på mödrar, som innebär att fokus inte är att vara moder utan en 

arbetande kvinna, beskriver Gabriella detta i citatet nedan: 

Jag tror att mitt första möte med mina kollegor på min nuvarande arbetsplats kan beskriva det 
rätt väl. När jag sa att jag arbetade heltid var reaktionerna från en del ”Va?! Hur går det? Du 

har ju barn”. Att min man var ledig två till tre dagar per vecka, på grund av skiftarbete, vilket 
innebar att barnen enbart behövde vara på förskolan och fritids två till tre dagar per vecka, 

det var det ingen som efterfrågade.  

– Gabriella 

Reaktionen av Gabriellas kollegor visar tydligt hur förväntningarna på kvinnor och män skiljer 

sig, mannen agerade i fallet ”moderligt” vilket Connell och Pearse (2015) poängterar är ovanligt 

i västerländska samhällen idag. Med stöd av Giddens (2008), som menar att emancipatorisk 

politik är nödvändigt för att förändra sina livsmöjligheter, föregick Gabriella och hennes man 

exemplariskt vad gäller att våga göra annorlunda vilket i sin tur bidrar till 

emancipationsprocessen. Connell och Pearse (2015) poängterar att detta är av vikt för 

genuspolitiken för att förändra genusrelationer i en viss riktning. 

 

De tre förväntningar som tidigare forskning presenterar; tillgänglighet och immunisering, glada 

mammor gör glada barn och upprätthålla separata sfärer (Elwin-Nowak & Thomsson, 2001), 

kan enligt analys av empirin resultera i en känsla av otillräcklighet, detta tydliggör Malin i 

citatet nedan: 

Jag får inte ihop tiden till att vara både supermamma och superkvinna, supersambo och så. 
Ibland får man ju prioritera olika men i första hand kommer ju barnen. Sen har man väl, 

alltså kvinnorollen, jag är ju den som lagar mat och städar oftast …  

– Malin 

Detta stöds av tidigare forskning av Hagqvist et al. (2016) som också påpekar att flertalet roller 

och således olika förväntningar kan resultera i en rollkonflikt. Kvinnornas egna förväntningar 

och bild av hur de bör vara resulterar i att de får dåligt samvete för att de inte spenderar all sin 

tid med barnen, om än kvinnan är den som spenderar mest tid med barnen. Av intervjuerna 

framkommer det att kraven och förväntningarna minskar ju fler barn föräldrarna har, kvinnorna 

blir mer bekväma i rollen som moder och tar till sig vilka förväntningar som är rimliga att leva 
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upp till. De tre presenterade förväntningarna ska inte tolkas separat vilket den tidigare 

forskningen av Elwin-Nowak och Thomsson (2011) i enlighet med analys av empiri visar, 

bland annat barnens ålder är en viktig aspekt vad gäller förväntningar på föräldrarna. Två av 

intervjupersonerna har barn som är i tonåren, de båda poängterar att förväntningarna på dem 

som föräldrar var högre när barnen var yngre än när barnen kommit upp i tonåren och blir mer 

självständiga.  

Det är ganska stor skillnad beroende på barnets ålder skulle jag nog säga. Nu är ju som sagt 
min son tonåring och då upplever jag nog att förväntningarna på moderskapet, eller 

föräldraskapet, är väldigt mycket lättare. Alltså dom är inte lika tunga som när barnen är små, 
för när barnen är små då har väldigt många väldigt mycket åsikter om allt. Allt ifrån vad dom 
har för kläder, vad dom äter, var dom sover, vad dom gör, hur dom pratar, vad dom säger. 
Medans när dom är tonåringar så är det som att ja… alla vet ju att tonåringar är ju som 

”daaah”.  

– Lena 

Analys av empirin visar att omgivningen tar sig frihet att bedöma andras föräldraskap samt att 

det är vanligare när barnen är yngre. Att inte acceptera det som tidigare varit accepterat bidrar 

enligt Giddens (2008) till att framtiden kan förändras, vilket i sin tur kan bidra till lägre och 

mer jämlika förväntningar på föräldrar. Genom att inte acceptera att omgivningen bedömer 

föräldraskapet kan det bidra till att förändra förväntningar och därmed genuspolitiken i 

samhället, detta i enlighet med Connell och Pearse (2015) som menar att det som sker på 

personlig nivå påverkar den offentliga politiken. 

 

För att förändra genuspolitiken är det nödvändigt att ”göra annorlunda” och inte agera efter vad 

som förväntas beroende på kön, detta kan anses problematiskt då det kan innebära negativa 

sanktioner (Connell & Pearse, 2015). Exempelvis genom att vara en arbetande kvinna, eller 

man som är hemma med barnen, därigenom bryta mot vad som förväntas av de traditionella 

könsrollerna. Gabriella beskriver hur hon ljög för att slippa bli bedömd av sina kollegor: ”När 

jag var på praktik och sonen var ungefär sju månader brukade jag ljuga och säga att han var 

lite äldre då jag inte orkade med reaktionerna som jag kände på mig skulle komma”. Genom 

att ljuga undvek Gabriella negativa kommentarer, vilka förväntades på grund av att hon var på 

arbetet och inte hemma med sitt barn. 
 
4.2 Föräldraskap och familjeliv 
För ett jämställt föräldraskap och familjeliv är det nödvändigt att ansvaret för omsorg av barn 

och hemuppgifter delas lika, detta med stöd av Nordenmark (2004) som menar att den 
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ojämställdhet som finns i hemmen gör det svårare för kvinnor att satsa på karriären och hitta en 

balans i vardagen. Endast en av intervjupersonerna beskriver hur relationen inte är jämställd 

och hur de traditionella könsrollerna speglar deras föräldraskap och familjeliv:  

Jag är kvinnan i förhållandet, jag är den som är hemma med barnen. Jag är den som lagar 
maten, städar, diskar och tvättar medan pappan är den som arbetar, skruvar i bilen och 

renoverar. Sen får jag ju klippa gräsmattan också förstås.  

– Camilla 

Med stöd av Giddens (2008) samt Connell och Pearse (2015), som menar att genus i privatlivet 

och hur människan agerar i vardagen påverkar genuspolitiken, är det av vikt för kvinnan att 

prioritera sin självidentitet. Med stöd av Nordenmark (2004) är det möjligt att anta att par med 

en traditionell föreställning om uppdelningen av omsorg av barn och hemuppgifter delar upp 

dessa på ett traditionellt vis. Camilla poängterar under intervjun att de inte var överens om 

uppdelningen och att hon inte anser att de lever i en jämställd relation. Nordenmark (2004) 

menar att upplevelsen av att det är jämställt, genom att modern får spendera tid med barnen och 

mannen arbetar för att bidra till en god ekonomi till hushållet, genererar det upplevelsen av 

jämställdhet. Analys av empirin visar att det är nödvändigt att både kvinnan och mannen är 

överens om uppdelningen för upplevelsen av jämställdhet, vilken möjligen hade infunnit sig 

om det inte vore för att Camilla och hennes sambo inte hade gemensam ekonomi och den goda 

ekonomin enbart gynnade mannen. En traditionell uppdelning kan resultera i att kvinnan blir 

ekonomiskt beroende av mannen. 

 

Tidigare forskning av bland annat Thomas och Hildingsson (2009) visar att hushållsuppgifter 

inte delas lika jämlikt som omsorg av barn, vilket är i enlighet med analysen av de resterande 

sex intervjupersonernas upplevelser. De beskriver upplevelser i form av att föräldraskapet är 

jämställt, dock att hemuppgifterna inte är jämlikt fördelat, vilket resulterar i att relationen inte 

upplevs vara jämställd. Gabriella tydliggör detta: ”Jag tycker att vårat föräldraskap är 

jämställt. Dock inte när det kommer till hushållet, vilket ju är en del av vardagen… så ta halva 

föräldraskapet plus hela hushållet, inte särskilt jämställt”. Gabriella tar ett större ansvar för det 

obetalda hemarbetet medan omsorg av barnen upplevs jämlikt fördelat. Flertalet av 

intervjupersonerna beskriver att de hade det huvudsakliga ansvaret för hemuppgifter även innan 

de blev föräldrar. Med stöd i tidigare forskning av Almqvist och Duvander (2014), som menar 

att uppdelningen med stor sannolikhet ser likadan ut efter att paret fått barn, är det således av 

vikt med jämlikhet i relationen vad avser hemuppgifter, oavsett om ett par har barn eller ej. Ett 

fåtal av intervjupersonerna berättar att de upplever en jämlik fördelningen av hemuppgifter, 
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likväl väljer kvinnorna att göra dessa själv, Maria beskriver detta: ”Vi delar rätt lika om än jag 

helst gör det själv för att det blir bättre gjort då… han tar ju inga initiativ till hemuppgifterna 

men han gör dom om jag ber honom”. Problematiken för att uppnå en jämställd relation och ett 

jämställt familjeliv innebär således inte bara att män ska ta ansvar för hemuppgifter, det är av 

vikt för kvinnor att tillåta män att ta det ansvaret. Stina beskriver fördelningen på liknande sätt 

och tillägger att, förutom att det blir bättre gjort och att det går fortare om hon gör det själv, är 

det lite ”kvinnogöra”. Kvinnans roll och vad som förväntas vara kvinnans uppgift är ett 

återkommande begrepp i flera av intervjuerna. Bland annat när Malin berättar hur fördelningen 

av hemuppgifter ser ut i deras familj: 

Jag tycker att man inom förhållandet ska försöka bidra till motsvarande saker i hemmet. Sen 
om jag väljer att laga maten medan pappan servar bilarna, men att man ändå nånstans ser att 
det fördelas så att man inte ensam skottar snö eller ensam städar, tvättar, lagar mat eller 
handlar. … Det kanske faller sig så att jag gör kvinnogöra och han mansgöra men det 

behöver inte nödvändigtvis göra det utan det sker på rutin litegrann.  

– Malin 

Malin nämner skillnader mellan ”kvinnogöra” och ”mansgöra” vilket stöds av Connell och 

Pearse (2015) som menar att kvinnor tenderar att utföra uppgifter som anses kvinnliga, vise 

versa att män utför uppgifter som anses vara manliga. Detta kan förklaras genom samhällets 

genusarrangemang, att kvinnor fortsätter att göra ”kvinnogöra” och män fortsätter att göra 

”mansgöra”. Malin beskriver i citatet ovan att orsaken till att det blir en uppdelning på grund 

av kön grundar sig i att det sker på rutin, vilket kan bero på att kvinnan fått beröm när hon hjälpt 

sin mor att städa eller tvätta, att fadern spenderat tid med sin far i garaget för att skruva i bilarna. 

Detta kan tolkas utifrån Connell och Pearse (2015) teori som menar att sociala normer och 

förebilder formar könsrollerna. 

 

Teori av Nordenmark (2004) samt analys av empiri visar att kvinnornas upplevelse av att ha 

det huvudsakliga ansvaret för omsorg av barn såväl som för hemuppgifterna resulterar i en 

obalans i vardagen. Den ojämställdhet som råder inom familjelivet resulterar i att kvinnans 

möjlighet till karriär påverkas negativt, detta med stöd av Nordenmark (2004) samt Connell 

och Pearse (2015) som menar att det genererar en högre frånvaro för kvinnor från arbetet än för 

män. Oavsett om föräldraledigheten delas lika visar analysen av empiri samt tidigare forskning 

av Almqvist och Duvander (2014) att det inte resulterar i att relationen och familjelivet blir mer 

jämställt. Jenny beskriver hur fadern spenderar mycket tid med barnen samtidigt som hon får 

ta hand om hemuppgifterna: 
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[…] jag är den som har koll på allt, pappan är den roliga som kan sitta och läsa böcker i 
timmar, leka och bygga lego […] känns som att jag organiserar och planerar det mesta så jag 

inte alltid har tid att sitta och bygga lego i timmar.  

– Jenny 

Jenny beskriver i citatet ovan att omsorgen av barnen delas lika mellan föräldrarna, samtidigt 

som Jenny tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Enligt Bernhard et al. (2008) 

överskattar män sitt bidrag för jämställdhet genom att de värderar omsorgen av barn högre än 

fördelningen av hemuppgifter. Samtidigt som omsorg om barn anses vara lika fördelat har 

mödrarna svårare att helt fokusera på annat, detta beskriver Gabriella: ”Det är nog mer vanligt 

att mammor oroar sig mer för sina barn. Man är förälder 24 timmar per dygn och har svårt att 

släppa tanken på barnet när man är ifrån det”. Maria beskriver liknande upplevelser om hur 

hon har svårt att släppa tanken, bland annat när hon är på arbetet, om hur barnet har det, vad 

barnet gör och om barnet har nog med kläder på sig eller äter ordentligt. Det kvinnorna 

beskriver kan grunda sig i de förväntningar som finns på dem som mödrar, att de ska ha kontroll 

på allt och att det huvudsakligen är deras ansvar att barnet har det bra. Vidare beskriver Maria 

att hon upplever det enklare för män att slappna av och göra andra saker istället för att tänka på 

barnet när de inte är närvarande. Connell och Pearse (2015) hävdar att förväntningarna på att 

omsorg av barn är kvinnans uppgift innebär också att den känslomässiga relationen mellan 

förälder och barn är starkt genusstrukturerad. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att de 

båda föräldrarna utvecklar en nära relation till barnen, vilket med stöd av Nordenmark (2004) 

kan uppnås genom en jämnare fördelning av föräldraledighet och det obetalda hemarbetet. 

 

4.3 Föräldraledighet och arbetsliv 
Eftersom att föräldraledigheten innebär frånvaro från arbetet och enligt bland annat Unionen 

(2017) påverkar karriär och löneutveckling negativt, främst för kvinnor, är det således av vikt 

med en jämn fördelning av föräldraledigheten. Intervjupersonernas uppdelning av 

föräldraledigheten går i linje med Försäkringskassans (2019) presentation om att män tar ut 

mindre föräldraledighet än kvinnor.  

 

En av intervjupersonerna tog ensam ut all föräldraledighet för två barn medan mannen arbetade, 

mannen nyttjar föräldraledighetsdagar vid specifika tillfällen som inte nödvändigtvis tas ut för 

att vara med barnen. Camilla beskriver hur de inte var överens om uppdelningen och att hon 

hade önskat att dela upp föräldraledigheten. De i Camillas omgivning och hennes kollegor 

reagerade på att hon var den som ensam tog ut föräldraledigheten och var hemma en längre tid, 

reaktionerna beskrivs av Camilla: ”Fast kanske mer på ett skämtsamt sätt ”men gud, hur länge 
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ska du vara hemma?” och sådär. När man varit ledig på somrarna kanske det inte alltid har 

varit så populärt”. Att omgivningen reagerar på att Camilla var hemma längre kan tyda på en 

förändring i attityder och vara en indikation på att förväntningarna förändras mot en mer 

jämställd inställning till fördelningen av föräldraledighet. Connell och Pearse (2015) stödjer 

detta och menar att förändringen av attityder till jämställdhet framkommer tydligast i yngre 

generationer. 

 

Endast vid en av sju intervjuer framkommer att mannen har tagit ut mer föräldraledighet än 

kvinnan, orsaken till detta uppges vara på grund av ett ultimatum från kvinnans arbetsgivare. 

Lena berättar att fadern var bättre med småbarn än vad hon var och att det var enklare för fadern 

att vara hemma. Fadern arbetade på en avdelning där de anställda hade liknande arbetsuppgifter, 

han var således enklare att ersätta. Lena arbetade vid tiden inom säljbranschen och var enligt 

hennes arbetsgivare inte möjlig att ersätta, därav ultimatumet. Lena beskriver detta i citatet 

nedan: 

Jag var föräldraledig heltid i nio dagar, sen jobbade jag. Vi delade typ… halvtid kan det ha 
varit i ett halvår kanske. Sen deklarerade en av mina chefer att om jag inte kommer tillbaka 

på heltid så har jag inget jobb att komma tillbaka till. Så då började jag ju jobba heltid.  

– Lena 

Trots att arbetsgivare inte får missgynna arbetstagare på grund av föräldraledighet (Unionen, 

2017) visar tidigare forskning av Bygren et al. (2017) och analys av empirin att diskriminering 

inom organisationer förekommer. Vidare beskriver Lena hur omgivningen haft åsikter om deras 

uppdelning av föräldraledigheten, således att de bröt emot normerna för vad som förväntas vid 

uttag av föräldraledighet och uppdelningen av denna: 

Eftersom att jag var föräldraledig, eller inte var föräldraledig när barnet var väldigt litet, det 
första ett och ett halvt åren, och jag jobbade väldigt mycket med kunder så hade de väldigt 
starka åsikter om att jag var på jobbet. Som ena punkt, den andra punkten var att pappan var 

hemma. Båda var lika fel …  

– Lena 

Det är av vikt att notera att Lenas barn är tonåring idag och attityden till att fadern var hemma 

möjligen såg annorlunda ut vid tiden när Lena och fadern var föräldralediga, detta med stöd av 

Connell och Pearse (2015) som menar att förändringen av attityder till jämställdhet 

framkommer tydligast i yngre generationer. De som hade åsikter rörande deras fördelning av 

föräldraledigheten var främst äldre kvinnor, vilket möjligen hade sett annorlunda ut om 

kvinnorna som hade de åsikterna var medvetna om den ojämställdhet som råder i samhället och 
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vilken påverkan det har för kvinnans karriär. Det är nödvändigt med en medvetenhet om att 

genusrelationer behöver förändras för jämställdhet mellan män och kvinnor (Connell & Pearse, 

2015). Med stöd av Nordenmark (2004) är det möjligt att anta att kvinnorna som uttryckte 

åsikter rörande deras uppdelning av föräldraledigheten påverkas av att de har en traditionell syn 

på könsroller.  

 

Två av intervjupersonerna har delat föräldraledigheten nästan precis på hälften, vilket 

Försäkringskassan (2019) poängterar är av vikt för att de båda föräldrarna ska ha samma 

förutsättningar för att göra karriär, inte gå miste om löneutveckling samt få en bättre pension. I 

de par där föräldraledigheten har delats jämlikt har reaktionerna från omgivningen varit 

blandade. Jenny beskriver detta: 

Det är klart det är några som frågat varför jag bara var hemma de första sex månaderna, för 
själva skulle de inte kunna tänka sig att arbeta förrns efter två år. Och nästan klappa pappan 

på axeln, att det var stort av honom att han var hemma ett helt halvår …  

– Jenny 

Maria har också upplevt att omgivningen blev förvånade när hon efter sex månader var tillbaka 

i arbetet, likväl förvånade över att fadern var hemma i efterföljande sex månader. Beskrivningen 

av hur Jenny och Maria har bemötts av omgivningen kan bero på att, som Jenny nämner i citatet 

ovan, de som har uttryckt förvåning själva inte skulle agera likadant. Detta med stöd av 

Nordenmark (2004) som menar att värderingen av könsroller och jämställdhet påverkar hur 

individen handlar och uttrycker sig. En annan aspekt är att mannen förväntas tjäna mer än 

kvinnan vilket bland annat Försäkringskassan (2019) och Nordenmark (2004) menar påverkar 

uppdelningen av föräldraledigheten, analysen av empirin visar dock att det i de flesta fall inte 

är på grund av ekonomiska skäl som modern har tagit ut mer föräldraledighet. Jenny beskriver 

detta: ”Vi skulle såklart haft det bättre ekonomiskt om pappan jobbade och jag var 

föräldraledig men det struntade vi i då det är viktigt för barnen att få anknytning till båda 

föräldrarna”. Paret valde således inte att prioritera en mer gynnsam ekonomi, vilket de skulle 

haft om fadern hade arbetat istället för att vara föräldraledig. Både Jenny och Maria påpekar att 

de valt att dela lika på grund av att de anser att anknytningen till barnet är lika viktigt för båda 

föräldrarna, vilket Försäkringskassan (2019) hävdar är en viktig grund till varför 

föräldraledigheten ska delas jämlikt. För Maria var det utvecklingsmöjligheter som också 

bidrog till återgång i arbetet och uppdelningen av föräldraledigheten, detta beskriver Maria: 

”Jag började om att jobba bland annat för att inte missa chansen att få gå en 

ledarskapsutbildning”. Maria beskriver vidare att möjligheten till att gå ledarskapsutbildningen 
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förmodligen skulle kommit vid ett senare tillfälle och att det var hennes val, inte ett ultimatum 

från arbetsgivaren. Med stöd av Giddens (2008) är det nödvändigt att göra livsstilsval för 

möjligheten att bilda sin egen självidentitet, således kan valet antas bidra till karriärmöjlighet, 

självständighet och oberoende av mannen. 
 
För de resterande tre intervjupersonerna ser uppdelningen någorlunda lika ut, kvinnan har tagit 

ut fler föräldraledighetsdagar än mannen. I paren där kvinnan har tagit ut mer föräldraledighet 

uppges orsaken till detta vara för att kvinnan vill vara hemma eller utan specifik orsak, vilket 

Stina beskriver: ”Det var inget speciellt som påverkade uppdelningen, jag tror att jag tjänade 

mer än honom. Det bara blev så”. Enligt Försäkringskassans (2019) statistik tar kvinnor ut en 

större del av föräldraledigheten än män trots att det är kvinnan som tjänar mer. Bland annat 

Malin berättar att hennes föräldraledighet blev kortare än önskat då mannen uttryckt att han vill 

nyttja föräldraledighetsdagar och spendera tid med barnen. Giddens och Sutton (2013) menar 

att det är den största utmaningen för ett jämställt samhälle, att mäns inställning ska innebära en 

vilja att kombinera förvärvsarbetet med omsorg av barn. Mannens önskan om att vara 

föräldraledig är således en god indikation på att synen av jämställdhet och könsroller förändras 

mot ett mer jämställt föräldraskap, män tenderar dock att överskatta fördelningen, med stöd av 

tidigare forskning av Bernhardt et al. (2008) som menar att män värderar omsorg av barn högre 

än hemuppgifter, vilka Malin fortfarande upplever att hon har det huvudsakliga ansvaret för. 

Om än män vill engagera sig i omsorg av barn innebär det inte att föräldraskapet blir jämställt, 

detta med stöd av Nordenmark (2004) som menar att män som är medvetna om ojämställdhet 

även tar mer ansvar i hemmet. Mannens önskan om att vara hemma bidrar till att förändra 

genusrelationer, vilket enligt Connell och Pearse (2015) sker när mannen inte handlar efter vad 

som förväntas av honom för att han är man. 

Vi hade jämställt med ekonomin och jag hade slutat amma vid tre månader på båda, så 
pappan hade kunnat vara hemma då egentligen … jag ville nog vara hemma men man kan ha 

blivit påverkad av att det är så det ska vara litegrann.  

– Malin 

Malin beskriver i citatet ovan att det är möjligt att traditionella könsroller och sociala normer 

har påverkat uppdelningen och uppfattningen om hur föräldraledigheten ska fördelas. Vid 

analys av empiri går det att utläsa att kvinnorna påverkas av omgivningens förväntningar, detta 

hävdar även Nordenmark (2004). 

 

Vid flertalet av intervjuerna framkommer biologiska orsaker (amning) som en bidragande orsak 

till fördelningen av föräldraledigheten. Det är endast Gabriella som beskriver att det varit en 
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huvudsaklig orsak till att hon har varit hemma en längre tid: ”Amning var en av orsakerna till 

att jag var ledig så länge”. De flesta av intervjupersonerna förklarar att endast den första tiden 

av föräldraledigheten togs ut på grund av amning. 
 
Analys av empiri visar att uppdelningen av föräldraledigheten ser annorlunda ut vid andra 

barnet för de som vid första barnet var hemma en betydligt längre tid än mannen. Stina beskriver 

reaktionerna från omgivningen: ”Efter min andra föräldraledighet, när jag kom tillbaka 

tidigare, sa chefen ”ska du redan komma tillbaka?”. Omgivningen uttrycker förvåning när 

moderns föräldraledighet blir kortare än förväntat. Vidare beskriver Gabriella hur hon valt att 

vara hemma en längre tid än vid första föräldraledigheten, samt varför hon valt att vara hemma 

en längre tid än mannen: 

Med andra barnet var jag föräldraledig i ett år, pappan i drygt två månader. Jag var hemma 
mer för att jag ville få en föräldraledighet där jag enbart behövde fokusera på mina barn till 

skillnad från första gången då jag studerade samtidig …  

– Gabriella 

Analys av empirin visar att den andra föräldraledigheten innebär tidigare återgång i arbetet för 

Stina och en längre föräldraledighet för Gabriella. De båda förklarar att uppdelningen skett på 

grund av deras vilja om att återgå i arbete samt vara hemma en längre tid.  

 

Uppdelningen ser annorlunda ut vid vård av barn (VAB), samtliga intervjupersoner hänvisar 

till att beslutet om vem som ska vara hemma vid VAB grundar sig i för vem det passar sig bäst 

med avseende arbetssituation. Fyra av de sju intervjupersonerna beskriver hur de delar lika på 

VAB, för en av intervjupersonerna tar kvinnan ut mesta delen med förklaringen att det är på 

grund av att fadern anser sig ha ett viktigare arbete, för två andra tar mannen ut mesta delen av 

VAB. Den ena med orsaken att fadern är egen företagare och således har lättare att boka om 

och senarelägga sina arbetsuppgifter, den andra för att fadern är enklare att ersätta i arbetet samt 

för att fadern anses vara bättre på att ta hand om barnet vid sjukdom. Uppdelningen var och är 

paren överens om, i alla par förutom de par där kvinnan var den enda som tog ut föräldraledighet 

och VAB. Analys av empirin visar att det således är en jämställd uppdelning av föräldraledighet 

och VAB som bidrar till upplevelsen av jämställdhet mellan kvinnor och män i relationen. Lena 

beskriver nedan hur en del av deras uppdelning har sett ut, detta anser flertalet av 

intervjupersonerna vara önskvärt: 

… sen tyckte jag faktiskt att det var riktigt bra att dela på det samtidigt, alltså att man jobbar 
halvtid. Nu är det ju inte alla jobb som tillåter att det är genomförbart men det tyckte jag nog 
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var det bästa för då fick man lite vuxentid och träffa andra, före lite samtal, äta lunch själv 

och gå på toa själv. Och samtidigt får man se barnet växa upp och ta den tiden …  

– Lena 

Denna uppdelning skulle Lena göra, om möjligheten fanns, vid en ytterligare föräldraledighet. 

Det är möjligt att det stöter på problematik i form av att det ska passa för organisationen som 

individen arbetar inom. 

 

Analys av empiri och tidigare forskning av Haas och Hwang (2019) visar att normer och 

attityder på fäders arbetsplatser påverkar uttag av föräldraledighet, flera av intervjupersonerna 

beskriver hur männen har mötts av förvåning och rynkade pannor när männen ska vara 

föräldralediga. Med stöd av Connell och Pearse (2015) som menar att sociala normer formar 

könsroller innebär dessa negativa sanktioner att det typiska manliga, att vara den som 

förvärvsarbetar medan kvinnan tar ut föräldraledighet, uppmuntras och således motarbetar 

jämställdhet. Malin beskriver hur mannen har bemötts: ”Jag tycker att pappan har fått mer 

”jaha, ska du vara hemma?”… kanske mest från familjen. Men även från hans chef … Så vid 

båda föräldraledigheterna fick han frågan från chefen”. Detta beskriver även Maria: ”Pappans 

chef säger inget speciellt om han vill vara föräldraledig men i början sa han nå grabbigt, typ 

”har inte frun dagar att ta ut?”. Men vad jag vet har det egentligen inte varit några problem”. 

Samhällets förväntningar på beteende beroende på kön, således uttag av föräldraledigheten, 

resulterar i att återskapa genusrelationer, i detta fall chefens kommentar. Vilket Connell och 

Pearse (2015) menar är motsatsen till vad som behövs för ett jämställt samhälle och arbetsliv. 

Det är möjligt att anta att männens arbetsgivare inte uppmuntrar föräldraledighet och värderar 

det som ett bidrag för jämställdhet, detta med stöd av Nordenmark (2004), som menar att 

individens värderingar påverkar hur individen handlar och uttrycker sig. Malin poängterar 

vikten av att förändra attityden på arbetsplatser i citatet nedan: 

Från arbetsplatsen kan man minska lite… vissa arbetsgivare upplever jag kan tycka att det är 
feminint att vara hemma med sina barn medans arbetsgivare som har mestadels kvinnor 
anställda ser det som naturligt. Så arbetsgivare skulle behöva jobba med att förändra 

attityderna till att pappan är föräldraledig. 

 – Malin 

 

Med stöd av Connell och Pearse (2015), som menar att mödrar inte bara ska ansvara för omsorg 

av barn, även försörja familjen, kan resultera i problematik för kvinnan att hitta en balans i 

vardagen enligt Nordenmark (2004). Unionen (2017) presenterar statistik som visar att nästan 
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hälften av kvinnorna väljer att minska sin tid för arbete, motsvarande endast var femte man. Ett 

resultat av att kvinnan upplever obalans och en ojämn fördelning av det obetalda hemarbetet 

kan innebära att kvinnan väljer att minska sin arbetstid. Bland intervjupersonerna är det en 

kvinna som valt att minska sin arbetstid, främst på grund av föräldraskapet, Gabriella beskriver 

det: ”Jag har valt att gå ner till 95 procent för att det inte ska bli så långa dagar för våra barn”. 

Gabriellas situation stöds av Nordenmark (2004) samt Giddens och Sutton (2013), som menar 

att kvinnor väljer familjen före arbetet. De hävdar att detta agerande resulterar i en påverkan på 

karriären, vilket det nödvändigtvis inte har gjort för Gabriella som beskriver att det idag finns 

gott om arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter inom hennes bransch. Det är rimligt att anta 

att kvinnor som arbetar inom andra yrken där arbetsmarknaden inte är lika lättillgänglig som 

den är inom vården idag kan drabbas hårdare. Detta med stöd av tidigare forskning av Bygren 

et al. (2017) där det framkommer att vid mer kvalificerade arbeten visar sig föräldraskapet inte 

ha någon inverkan för möjligheterna att förvärvsarbeta, påverkan av föräldraskapet och 

möjligheten till förvärvsarbete visar sig tydligare vad gäller mindre kvalificerade arbeten.  

 

Bygren et al. (2017) poängterar att förekomsten av diskriminering inom organisationer 

förekommer på grund av föräldraskap. Detta har två av intervjupersonerna upplevt, de båda 

arbetade vid tiden på en kvinnodominerad arbetsplats med en manlig chef, vilket Camilla 

beskriver: ”Jag gick miste om en heltidstjänst, blev inte ens tillfrågad eftersom att jag var 

föräldraledig. Jag har inte fått det sociala jag hade velat ha … det är mest sådana uppoffringar 

jag har fått göra”. Camilla gick miste om en heltidstjänst och menar att även det sociala har 

påverkats utanför arbetet. Vidare beskriver Stina hur hon känt sig bortglömd: ”Under min 

mammaledighet blev jag inte inbjuden till personalfester, det kan jag säga. Där var man inte 

inbjuden, helt bortglömd”. Camilla menar att det är viktigt att inte bli förbisedd även vid 

aktiviteter som inte berör arbetsuppgifter. Malin, som arbetar på en kvinnodominerad 

arbetsplats med en kvinnlig chef, beskriver hur arbetsgivaren har varit noggrann med att inte 

Malin ska uppleva sig bli förbisedd: ”Jag hade kontakt med arbetsgivaren medan jag var 

föräldraledig, både vid löneförhandlingar och när jag la föräldraledigt och tog semester under 

sommarhalvåret”. Det är inte enbart kvinnor som diskrimineras, Lena beskriver hur hennes 

man gick miste om karriärmöjligheter: ”Pappan gick miste om både löneutveckling och 

avancemang inom företaget, högre titel, chefsjobb. Det tappade han på grund av 

föräldraledigheten”. Analys av empirin visar att både män och kvinnor drabbas av 

diskriminering på grund av föräldraledighet. 
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Sammantaget visar analysen av empirin att möjligheter till utveckling för både män och kvinnor 

påverkas av frånvaro från arbetet i form av föräldraledighet. Det är av vikt att lyfta Malins 

arbetsgivare som agerat föredömligt vid Malins föräldraledighet, detta med stöd av 

Nordenmark (2004) som menar att attityden till jämställdhet och könsroller påverkar hur 

individen handlar. Analysen av empirin visar att det endast är Malin av kvinnorna som inte stött 

på förväntningar och problematik med sin arbetsgivare och kollegor vid föräldraledighet. Maria 

beskriver i citatet nedan hur uppdelningen av föräldraledigheten upplevs vara svår att förändra 

utan ett mer jämställt arbetsliv: 

Jag tror att män blir mer medvetna om att det inte är jämställt och att de vill vara med sina 
barn men jag tror också att ekonomin påverkar uppdelningen av föräldraledigheten. Så… om 
inte kvinnor har lika bra löner som män så blir det nog svårt att få män att stanna hemma och 

för kvinnan att jobba. Alla vill väl ha så mycket pengar som möjligt varje månad  

– Maria 

Detta styrks av bland annat Connell och Pearse (2015) som påpekar att kvinnor har lägre löner 

och sämre villkor, trots att kvinnor idag förvärvsarbetar i samma utsträckning som män. 

 

Avslutningsvis visar analysen, med stöd av Connell och Pearse (2015) att genuspolitiken är 

oundviklig, både på personlig nivå och i samhället, vilket påverkar den offentliga politiken. 

Sammantaget har samtliga kvinnorna stött på den diskurs som föreligger moderskap och 

kvinnlighet, i förhållande till förväntningarna om att göra karriär och samtidigt vara den som 

huvudsakligen ansvarar för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet. Gabriella beskriver: 

”Båda ska gärna ha karriärer samtidigt som barnen enbart ska vara få timmar på förskolan 

och fritids, vilket ju inte går ihop”. Det är således problematiskt för både män och kvinnor att 

leva upp till omgivningens förväntningar på hur individen ska agera och hur individen ska 

prioritera för att leva upp till dessa.
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5. Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel förs en diskussion med slutsatser för att uppfylla syftet med undersökningen, 

avslutningsvis presentas förslag på framtida forskning. 

 

5.1 Uppfyllande av syfte 
Syftet med denna uppsats var att undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan 

på karriären. För att uppfylla syftet användes frågeställningarna: Hur upplever kvinnor 

omgivningens förväntningar på dem som kvinnor och mödrar? Hur upplever kvinnor att 

föräldraskapet påverkat deras karriärer? Vad är orsakerna till att män tar ut mindre 

föräldraledighet än kvinnor? 

 

Resultatet visar att kvinnorna upplever att förväntningarna på dem som kvinnor och mödrar 

främst är högre när barnen är yngre, att det skapar en slags press att nå upp till dessa 

förväntningar. Förväntningarna på dem som mödrar skiljer sig markant från förväntningarna på 

fäder, vilket tyder på att kvinnan än idag förväntas vara den primära föräldern. Att vara mor 

blir således en del av kvinnans identitet och är skapt av att kvinnan försöker leva upp till 

omgivningens förväntningar, Giddens (2008) menar att identiteten blir vad vi gör den till genom 

hur vi handlar. Det är därför av vikt att förändra de traditionella könsrollerna och förväntningar 

som finns på kvinnan som mor, och även som den primära föräldern. Den kulturella 

definitionen för en mor, som innebär att kvinnan är kärleksfull och omvårdande (Connell & 

Pearse, 2015), visar sig vara beskrivande för hur kvinnorna aldrig släpper den rollen. Kvinnorna 

tänker på vad barnet har på sig, hur de äter samt ser till att allt är organiserat och planerat för 

att barnen ska ha det bra. Analysen av empirin visar att kvinnorna gör detta även på grund av 

att de anser att de gör det bättre och för att män tenderar att dela på omsorg av barn och värdera 

det högre än att dela på hemuppgifterna, vilket också tidigare forskning av Bernhard et al. 

(2008) visar. 

 

Analysen av empirin visar att föräldraskapet, inkluderat föräldraledigheten, påverkar 

möjligheterna till karriär på grund av den frånvaro från arbetet som föräldraledighet innebär. 

Studiens resultat visar att en kontinuerlig kontakt med arbetsgivaren under föräldraledigheten 

är positivt, detta för att inte föräldraledigheten ska påverka utvecklingsmöjligheter, att individen 

går miste om löneutveckling samt att det genererar en känsla av att inte bli förbisedd. Det är 

således av vikt för arbetsgivaren och individen att upprätthålla en ömsesidig kontakt under 

föräldraledigheten. Sammantaget visar studiens resultat att samtliga av intervjupersonerna 
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upplever att föräldraskapet har en viss påverkan på karriären, inte enbart på grund av 

föräldraledighet och inte heller enbart för kvinnor.  

 

Det blir tydligt att den främsta orsaken till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor 

grundar sig i traditionella könsroller, omgivningens förväntningar samt biologiska orsaker som 

amning. Det är intressant att kvinnorna framför aspekten av att fäder bör vara hemma en längre 

tid, dock inte lika lång tid som modern, för att anknytningen till barnen är lika viktig för båda 

föräldrarna, vilket också Försäkringskassan (2019) menar är av vikt. Det visar på att attityder 

och viljan hos både mödrar och fäder går i rätt riktning, vilket också visas i kvinnornas önskan 

om en jämn uppdelning av föräldraledigheten vid en ny föräldraledighet om det skulle bli 

aktuellt. Analysen visar också att flera av kvinnorna vill vara hemma en längre tid med barnen, 

vilket resulterat i att männen tagit ut mindre föräldraledighet. Männen, alla utom en, har inte 

haft något emot att ta ut föräldraledighet och vara hemma med barnen. Den enda av männen 

som inte varit villig att ta ut någon föräldraledighet anser sig ha ett viktigare arbete än kvinnan, 

således även en traditionell syn på könsroller. Den traditionella synen kan antas påverka 

mannens nästintill obefintliga involvering i hemuppgifter, vilket också Nordenmark (2004) 

menar påverkar uppdelningen av förvärvsarbete och hemuppgifter. Analys av empirin visar att 

kvinnornas inställning är en bidragande orsak till att de ansvarar för hemuppgifterna, de anser 

att de gör det bättre och att det är mer tidseffektivt. Det är således nödvändigt för kvinnorna att 

ha förtroende för männen och tillåta dem att ta ansvar i hemmet, möjligen sänka sina 

förväntningar för att männen ska göra hemuppgifter. Connell och Pearse (2015) samt Giddens 

(2008) menar att negativa sanktioner kan innebära att individen avstår från att göra något 

annorlunda, vilket kan antas påverka männen i form av att kvinnan möjligen kommer att klaga 

eller göra om på det sättet som det enligt dem ska genomföras. Detta innebär således att kvinnor 

bidrar till att återskapa traditionella könsroller. 

 

Det är av vikt att lyfta att den önskvärda uppdelningen av föräldraledigheten för flertalet av 

intervjupersonerna är den uppdelning som Lena haft möjlighet att ha, vilken innebär att 

föräldrarna kan arbeta halvtid och samtidigt dela på föräldraledigheten. Om än detta är svårt att 

uppnå så är det något jag anser att samhället bör sträva mot, detta skulle bidra till ett mer 

jämställt familjeliv och arbetsliv. 

 

För att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att forma sina egna liv och samhället, vilket 

regeringen (2017) definierar som jämställdhet, är det nödvändigt att jämställdhetsarbete drivs. 

Främst med fokus på att utjämna löneskillnader, vilket skulle bidra till att den ekonomiska 
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orsaken till att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor skulle elimineras. Problematiken 

skulle kvarstå till viss del då Försäkringskassans (2019) studier och denna studies analys av 

empiri visar att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män, om än kvinnan tjänar mer än 

mannen. För att motivera kvinnan till att förvärvsarbeta och dela lika med mannen är det 

nödvändigt att förändra de könsroller, mannen som den försörjande och kvinnan som den 

omvårdande (Bernhardt et al., 2008; Connell & Pearse, 2015; Giddens & Sutton, 2013; 

Hagqvist et al., 2016), som finns i samhället. Eftersom roller inte är statiskt kan detta uppnås 

genom emancipationsprocessen, att inte acceptera det som tidigare var accepterat (Giddens, 

2008) samt genom att arbeta med attityder på arbetsplatser likväl som i hemmen och vad som 

sprids i sociala medier. Detta kan anses svåråtkomligt, dock av vikt för att bidra till ett mer 

jämställt samhälle och för att förändra de normer samt traditionella könsroller som lever kvar 

från förr. Jag anser också att kvinnor, samt män, bör informeras och upplysas om hur 

föräldraledigheten påverkar framtiden i form av exempelvis pensionen. Detta för att skapa 

medvetenhet, vilket Connell och Pearse (2015) samt Nordenmark (2004) menar påverkar hur 

individen handlar och uttrycker sig. Den medvetenheten bör även skapas med avseende om den 

ojämna fördelningen av det obetalda hemarbetet, varför det är av vikt att även det delas lika på. 

Genom att kvinnan tar ut mer föräldraledighet, påverkar det framtiden, samtidigt som kvinnan 

ansvarar för hemuppgifter vilket kan resultera i för stor belastning för kvinnan och därmed en 

påverkan på hälsan.  

 

Denna undersökning kan bidra till en djupare kunskap och förståelse om den ojämställdhet som 

råder i samhället, emellertid även inom familjer. Undersökningen kan skapa medvetenhet om 

vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och privatlivet. 

 

5.2 Framtida forskning 
Eftersom att undersökningen presenterar kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på 

karriären vore det intressant att även undersöka mäns upplevelser. Det är av vikt att de båda 

perspektiven lyfts då undersökningen visar att det även påverkar mäns karriärer negativt, dock 

inte i lika bred utsträckning som för kvinnor. Resultat av tidigare forskning och denna 

undersökning visar att hemuppgifter inte fördelas lika jämlikt som omsorg av barn, vilket vore 

intressant att undersöka ur ett genusperspektiv för att förstå hur män upplever deras bidrag till 

hemuppgifter och således även deras syn på jämställdhet i relationen och familjelivet. 

 

Ytterligare förslag på framtida forskning är en liknande undersökning ur ett 

arbetsgivarperspektiv, detta för att utreda hur föräldraledigheten påverkar organisationen. 
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Intressant vore att undersöka normer och kulturer på arbetsplatser med avseende 

föräldraledighet inom organisationer. För en grundligare undersökning vore en jämförelse 

mellan kvinnodominerade och mansdominerade arbetsplatser intressant då tidigare forskning 

och denna undersökning visat att män kan avskräckas från att ta ut föräldraledighet. 

Avslutningsvis vore en undersökning rörande organisationers jämställdhetsarbete intressant, 

exempelvis hur organisationer arbetar för att föräldraledighet inte ska påverka möjligheten till 

att göra karriär eller att gå miste om utvecklingsmöjligheter. En annan aspekt skulle kunna vara 

hur organisationer arbetar med attityder till föräldraledighet i arbete mot jämställdhet. 

 

Undersökningarna skulle kunna bidra till en medvetenhet om ojämställdhet, vilket är 

nödvändigt för möjligheten att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Informationsbrev 
2019-04-15 

 

Hej. 

Mitt namn är Sandra Fagerlönn och jag genomför just nu mitt examensarbete, en 

kandidatuppsats inom sociologi, vid Luleå Tekniska Universitet. Syftet med studien är att 

undersöka kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären. För att kunna 

uppfylla studiens syfte genomför jag intervjuer med kvinnor som har varit föräldralediga och 

återgått till arbetet. 

 

Deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan vidare förklaring. 

Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och ljudinspelning kommer att användas vid 

godkännande. Insamlade uppgifter kommer endast att användas för studiens syfte samt hanteras 

med högst möjliga konfidentialitet för din anonymitet. När examensarbetet blivit godkänt av 

examinator kommer du att få ta del av resultatet samt att det publiceras som studentuppsats. 

 

Genomförandet av intervjuer är planerat till vecka 17, tid och plats efter överenskommelse. Vid 

funderingar är du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Sandra Fagerlönn 

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 
Information och etiska principer 

1. Presentation av mig själv; bakgrund, intresse för ämnet. 

2. Informera om etiska principer (informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekrav). 

3. Godkänner du att intervjun spelas in? 

 

Inledande frågor 
Berätta om din familjesituation. (Antal barn samt ålder) 

Vad arbetar du med? (Titel) 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat med det? 

Vad har du arbetat med innan? 

Vad har du för mål med avseende arbetssituation? 

 

Nyckelfrågor 

Föräldraskap 

Hur upplever du förväntningar på dig som mamma? 

Kan du beskriva kvinnlighet i förhållande till att vara mamma i familjen? 

Hur upplever du förväntningar på pappan? 

Kan du beskriva manlighet i förhållande till att vara pappa i familjen? 

Hur upplever du förväntningar på er som föräldrar? 

Beskriv hur era olika roller som föräldrar ser ut. (Vem gör vad, skillnader). 

 

Föräldraledighet 

Hur länge var du föräldraledig? 

Hur länge var den andra föräldern föräldraledig? 

Hur kom ni fram till uppdelningen? 

Var det något speciellt som påverkade uppdelningen? (till exempel ekonomi eller amning) 

Var ni överens om uppdelningen?  



 

(Om du varit hemma längre: Har du fått göra några uppoffringar på grund av att du varit 

föräldraledig längre än din partner?) 

Kan du beskriva hur omgivningen haft åsikter eller synpunkter på er uppdelning av 

föräldraledighet? 

 

Arbetsliv 

Hur resonerar din arbetsgivare vid föräldraledighet? 

Hur resonerar pappans arbetsgivare vid föräldraledighet? 

Hur resonerar dina kollegor vid föräldraledighet? 

Har ditt uttag av föräldraledighet påverkat din arbetssituation? Hur? 

Har du samma arbetsuppgifter som innan föräldraledigheten? 

Vem är hemma vid VAB och varför? 

 

Jämställdhet 

Beskriv din definition av jämställdhet. 

Hur definierar du jämställdhet i förhållande till föräldraskap? 

Hur definierar du jämställdhet i förhållande till föräldraledighet? 

Anser du att erat föräldraskap är jämställt? 

Kan du beskriva hur omsorg av barn är uppdelad?  

Kan du beskriva hur hushållsarbetet är uppdelat? 

 

Avslutande frågor 
Om ni skulle planera föräldraledighet idag, hur skulle fördelningen då se ut? 

Vad anser du om de tre månaderna som inte får överlåtas till den andra föräldern? 

Varför tror du att män tar ut mindre föräldraledighet än kvinnor?  

Tror du att detta kommer att förändras i framtiden, i så fall varför? 

 

Har jag glömt något eller är det något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 


