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Abstract 
 
The distribution of paid parental leave in Sweden today remains unequal despite several 

political reforms. In addition, previous research shows that this unequal distribution leads to 

negative health effects for the women who use the majority of the parental leave. The aim of 

this study is therefore to create an understanding of why women takes out the majority of the 

paid parental leave. Four interviews have been made with women who have done just that. By 

analyzing the material through feminist post-structuralism and queer theory, the women’s 

discursive understanding of their own situation is made visible. Three themes emerge: the first 

theme shows how an essentialist understanding of the woman is ruling despite the fact that the 

women on many occasions also demonstrate a constructivist understanding. The second 

theme highlights a discourse where the women are both expected to take out the majority of 

the parental leave while also being responsible for an equal distribution, which is impossible 

to fulfill. The last theme shows how two aspects are made invisible, first, the problems that 

arise due to an uneven distribution and, second, that an equal distribution of the parental leave 

is possible. These themes are understood as normalization processes and a way to maintain 

the power structure between the sexes. 
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1. Inledning 
 

I Sverige har vi i jämförelse med andra länder en generös föräldraförsäkring som erbjuder 

föräldrar möjligheten att kombinera arbetslivet med barnomsorgen. När föräldraförsäkringen 

infördes år 1974 tog papporna endast ut 0,5% av dagarna (Försäkringskassan 2014). 2017 låg 

siffran på 28% och mammornas uttag låg på motsvarande 72% (Försäkringskassan 2018: 20). 

Vi ser därmed hur uttaget av föräldraförsäkringen är ojämställt både historiskt och i dagens 

samhälle, detta trots flertalet politiska reformer. Det har exempelvis införts låsta dagar i olika 

etapper, vilket idag innebär att föräldrar har 480 dagar att fördela mellan varandra men där 90 

av dessa är låsta till vardera föräldern. Mellan 2008 och 2017 infördes även en 

jämställdhetsbonus för de föräldrar som fördelar sina dagar jämställt (Försäkringskassan 

2014: 3–5). 

 

Trots att vi ser en viss utvecklig sedan 1974 kvarstår fortfarande normen att kvinnor tar ut en 

majoritet av föräldraförsäkringen. Denna normalisering medför flertalet negativa 

konsekvenser för dessa kvinnor. Forskning visar exempelvis att kvinnors roll på 

arbetsmarknaden och deras löneutveckling drabbas, samt att kvinnors hälsa kan påverkas som 

en följd av det långa uttaget (Augustsson & Harryson 2015). Dessutom kan det ge 

ogynnsamma följder för deras pension (Pensionsmyndigheten 2018). 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Det faktum att kvinnor drabbas negativt och att flertalet politiska reformer införts ser vi trots 

detta att kvinnor fortfarande tar ut majoriteten av föräldraförsäkringen. Därmed kvarstår 

frågan varför? Syftet med studien är därför att skapa en förståelse kring varför kvinnor tar ut 

majoriteten av föräldraförsäkringen. Fyra intervjuer har därför genomförts med kvinnor som 

tagit ut den övervägande delen av föräldraförsäkringen för att på så vis synliggöra deras skäl 

till varför uttaget fördelades som det gjorde.  

 

Feministisk poststrukturalism och queerteori har legat till grund i studien med målet att 

synliggöra hur sociala praktiker skapar, reproducerar och normaliserar den diskurs där 

kvinnan framställs vara den naturligt givna att vårda sina barn. Arbetet kommer utgå från 

följande forskningsfrågor: 
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- Vilka förgivettagna kunskaper finns i kvinnornas berättelser om fördelningen av 

föräldraförsäkringen?  

- Vilka normaliseringsprocesser framkommer i kvinnornas berättelser och vad får detta 

för konsekvenser i kvinnornas liv? 

 

1.2 Disposition 
Inledningsvis kommer studiens teoretiska utgångspunkter att redogöras för. Därefter kommer 

studiens urval och de metoder som använts för att samla in och analysera materialet att 

presenteras. Vidare kommer tidigare forskning som rör sig inom det fält denna studie tillhör 

att framföras. Denna forskning har antingen influerat studiens syfte, kopplats eller ställts i 

kontrast till det resultat som framkommit i analysen. Den övervägande delen utgörs av 

analysen där tre teman urskilts i kvinnornas diskurs och ger en förståelse om den ojämna 

fördelningen av föräldraförsäkringen. Avslutningsvis kommer en redogörelse av studiens 

resultat sammanfattas där även förslag på vidare forskning kommer presenteras.  

 

2. Teori 
 

2.1 Feministisk poststrukturalism 
För att uppfylla arbetets syfte kommer poststrukturalistiska tankegångar ligga till grund för 

studien. Poststrukturalismen kom under 60- och 70-talen som en våg med nya tankegångar 

inom akademin. Dess kritik var riktad mot synen på objektivism och tron på en universell 

sanning inom den traditionella vetenskapen (Ambjörnsson 2016: 37). Poststrukturella tänkare 

vänder sig alltså emot all form av essentialism (Ambjörnsson 2016: 40), vilket handlar om en 

tro på att objekt har innestående och naturliga egenskaper och menar snarare att verkligheten 

är socialt konstruerat genom språket (Bryson 2016: 214).  

 

Den feministiska poststrukturalismen vill likt poststrukturella tänkare i stort frångå idéen att 

det finns en universell sanning, men ämnar framför allt synliggöra att identiteten ”kvinna” 

inte är en homogen och oföränderlig grupp som essentialistiska tänkare menar. De tydliggör 

att denna förståelse om kvinnan snarare är socialt konstruerad och upprätthålls för att tjäna de 
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manligas makt (Hesse-Biber 2013: 43). Kunskap anses nämligen vara socialt skapat genom 

språket. Sambandet mellan språk och makt är därmed centralt, då de menar att samhället vilar 

på en diskursiv förståelse av kvinnan som enhetlig och i kontrast till mannen. I och med 

denna syn uppstår en hierarkisk ordning mellan de två könen där kvinnan förlorar på den 

manliga makten (Hesse-Biber 2013: 44–45). 

 

Med grund i feministisk poststrukturalism ämnar studien visa att det inte finns en enhetlig och 

essentialistisk förståelse av kvinnan, utan att denna snarare är socialt konstruerad. Genom att 

synliggöra kvinnors olika berättelser, och därmed visa på flertalet historier, synpunkter och 

sanningar menar nämligen feministiska poststrukturalister att den essentialistiska förståelsen 

av kvinnan och den manligt dominerade makten kan upplösas (Hesse-Biber 2013: 44–45).  

 

2.2 Queerteori 
Queerteori är ett fält inom feministisk teori som har ett fokus på normkritik och vilar på 

poststrukturalistiska tankegångar (Ambjörnsson 2016: 66–67). Alltså utgår queerteorin från 

det ovan nämnda gällande verkligheten som socialt konstruerat snarare än något 

essentialistiskt.  

 

Begreppet queer kan vara tämligen svårdefinierat, då definitionen kan skilja sig beroende på 

vart man söker svar. Kritiken mot queerteorin har många gånger handlat om just detta, då 

begreppet är tvetydligt. Inom genusvetenskapen anses däremot queer vara en teoribildning 

gällande sexualitet, genus och normalitet (Ambjörnsson 2016: 15–17), vilket denna studie 

även kommer utgå från.  

 

Trots att det inte finns en enhetlig förståelse om queer så är det inom queerteorin ett tydligt 

fokus på föreställningar om normalitet och avvikelse (Ambjörnsson 2016: 47). Det som får stå 

i fokus inom queerteoretisk forskning är det påstått normala snarare än det avvikande i ett 

hopp om att tänka bortom kategoriseringar och normaliseringsprocesser. Detta menar 

queerteorin kan resultera i en upp och nedvändande effekt på antagandet att det finns något 

normalt och onormalt, som resulterar i en upplösning av kategoriseringar (Ambjörnsson 2016: 

15–16). Queerteoretiker ställer sig alltså frågande till hur normalitet uppstår, hur det 

upprätthålls och vad detta får för konsekvenser i människors liv (Ambjörnsson 2016: 47). De 
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strukturer som möjliggör och upprätthåller dessa normaliteter är alltså det som studeras 

(Ambjörnsson 2016: 16). 

 

Genom användandet av queerteori ämnar studien visa på de normaliseringsprocesser som 

finns och upprätthåller den rådande diskursen gällande föräldraledigheten utifrån kvinnornas 

berättelser. I inledningen av studien har det redan exemplifierats vilka konsekvenser den 

ojämna fördelningen av föräldraförsäkringen innebär, men även denna studie kommer 

exemplifiera detta tydligare. Det är detta studiens andra forskningsfråga handlar om, alltså att 

visa vilka normaliseringsprocesser som finns och vad detta för konsekvenser i kvinnornas liv. 

Det som kan vara viktigt att återigen tydliggöra är att queerteorin ämnar synliggöra de 

strukturer och system som möjliggör denna normalisering och inte individers enskilda 

handlingar (Ambjörnsson 2016: 47–58). Studien ämnar därför att visa den diskurs som är 

rådande i kvinnornas berättelse och som upprätthålls genom strukturella maktsystem.   

 

3. Metod och material 
 

3.1 Semistrukturerad djupintervju 
Det material som analyserats i denna studie grundar sig på de fyra semistrukturerade 

djupintervjuer som gjorts med kvinnor som tagit ut majoriteten av föräldraförsäkringen. Målet 

med djupintervjuer är att skapa en avslappnad stämning för att på så sätt få informanten att 

reflektera över sina egna erfarenheter och uppfattningar gällande det aktuella forskningstemat. 

Med hjälp av relativt öppna frågor och en vid tidsram kan forskaren ge informanten möjlighet 

att gå på djupet och berätta vad hen har att berätta. Valet av djupintervjuer i denna studie 

grundar sig i förståelsen att djupintervjuer anses vara en lämplig metod när forskaren önskar 

studera åsikter, attityder och erfarenheter i ett specifikt ämne (Tjora 2012: 81–82).  

 

Det finns en viss kritik riktad mot intervjustudie som metod som kan vara bra att reflektera 

kring. Jag vill specifikt behandla frågan kring en informants återberättelse kontra dess vilja att 

svara ”rätt”. Det finns nämligen en risk att informanten försöker svara i enlighet med vad 

informanten tror att forskaren önskar få ut av intervjun (Tjora 2012: 91). Utifrån denna kritik 

informerade jag samtliga informanter att jag ville att de skulle reflektera helt fritt och öppet 
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kring de frågor som ställs och på så vis visa att det var deras upplevda erfarenheter som var av 

intresse och inget annat.  

 

Intervjuerna som ligger till grund för denna studie var mellan en timme och en timme och 

femton minuter långa. Målet var att få fram kvinnornas erfarenheter och åsikter gällande 

fördelningen av föräldraförsäkringen för att på så sätt skapa en förståelse gällande detta 

fenomen. Djupintervjuer grundar sig nämligen i en socialkonstruktivistisk förståelse där 

informanten anses skapa mening och förståelse av sin verklighet genom de upplevelser som 

ligger till grund för temat (Tjora 2012: 82). Den intervjuguide (se bilaga 1) som följdes under 

intervjuerna med kvinnorna ämnade därför få fram kvinnornas förståelse av den ojämna 

fördelningen av föräldraförsäkringen.  

 

Det gjordes ett urval för materialet där informanterna var kvinnor som tagit ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen. När jag i denna studie skriver om majoriteten av föräldraförsäkringen 

handlar detta om den statistik som Försäkringskassan visar (Försäkringskassan 2018: 20) 

vilket alltså är att kvinnorna som intervjuats tagit ut 72% av föräldraförsäkringen eller mer. 

Vissa av informanterna hade svårt att uppge i procent vilken utsträckning de två föräldrarna 

har tagit ut dagar, men i samtliga fall har kvinnorna uppgett att de i stort sett tagit ut alla dagar 

förutom de dagar som varit låsta till pappan. Eftersom Försäkringskassans statistik jämförs 

mellan kvinnor och män samt att denna studie studerar jämställdhet mellan de två juridiska 

könen lever samtliga informanter i heterosexuella relationer där paret har gemensam vårdnad 

för deras barn. Detta ger en möjlighet att visa på och skapa en förståelse om den ojämställdhet 

inom föräldraförsäkringen som finns mellan kvinnor och män. 

 

De informanter som medverkat har valts ut genom ett snöbollsurval. Detta innebär att 

personer som passar in på de egenskaper som studien kräver därefter rekommenderat nya 

personer som anses lämpliga (Hesse-Biber 2013: 316–317). Däremot har inte de första 

personerna som hittats medverkat i studien utan endast rekommenderat nya informanter. Detta 

beror på att jag i största möjliga mån velat distansera mig från de medverkande 

informanterna. Dessa fyra rekommenderade personerna kontaktades sedan via sociala medier 

och informerades om studiens syfte. Deltagarna valde själva plats för intervjun som antingen 

skedde på café eller i deras hem. Ingen av informanterna tog vid intervjuns skede ut några 

föräldradagar utan arbetade. Detta innebär att de fått minnas tillbaka och berätta om deras 

tidigare erfarenheter av föräldraförsäkringen.  
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Informanterna blev i början av intervjun informerade om att en ljudinspelning skulle göras 

och blev tillfrågade om jag hade deras medgivande att spela in. Att göra en ljudinspelning ger 

intervjuaren möjlighet att fullt ut koncentrera sig på informanten och dennes berättelser med 

vetskapen att vad som sägs spelas in (Tjora 2012: 106). Efter att samtliga intervjuer 

genomförts har ljudinspelningarna transkriberats för att på så sätt kunna bearbeta och 

analysera materialet på ett mer lättillgängligt sätt. Dessutom klargjordes informanternas 

anonymitet samt att intervjuerna endast kommer användas för just denna studie. Innan 

intervjufrågorna började ställas blev informanterna tillfrågade om jag hade deras samtycke till 

att medverka i studien, vilket samtliga svarade ja på. De blev också informerade om att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan dra sig ur.  

 

På grund av den konfidentialitet som utlovats de medverkande kommer endast en kortfattad 

beskrivning av dem göras samt att deras namn ersatts med alias. Kelly är en 29 årig 

tvåbarnsmamma som arbetar som fritidspedagog och idrottslärare på lågstadiet. Tillsammans 

med sin pojkvän har hon en son som är fyra och ett halvt år. Hon har även en äldre son som 

bor hos dem på halvtid. Under intervjun fokuserade vi därför endast på den fördelning av 

föräldraförsäkringen som tagits ut för parets gemensamma barn. Malin är 31 år och har 

nyligen studerat klart på yrkeshögskola och jobbar som elevassistent. Hon har två barn som är 

tre och fem år tillsammans med sin man hon levt med i tolv år. Fanny jobbar som säljare och 

är 30 år. Hon har två barn tillsammans med sin man som dessutom har två barn sedan innan. 

Det är endast fördelningen av föräldraförsäkringen med de två gemensamma barnen som 

berörs i intervjun. Vanja studerar på yrkeshögskola samtidigt som hon nyligen startat ett eget 

företag vid sidan om. Hon är 30 år och har tre barn tillsammans med sin pojkvän sedan elva år 

tillbaka. Samtliga informanter bodde i Stockholm- och Uppsalaregionen. 

 

Det begränsade urvalet av informanter kan anses vara problematiskt då kvinnor från olika 

sociala kontexter kan uppleva den ojämställda fördelningen av föräldraförsäkringen på olika 

sätt. Däremot kan vi utifrån de flertalet likheter kvinnorna i studien har, som att de 

exempelvis lever i samma samhälle, vid samma tidpunkt och tagit ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen skapa en diskursiv förståelse om fenomenet utifrån deras berättelser.  

 

Vid intervjuforskning är det viktigt att forskaren funderar kring de etiska aspekter som kan 

uppstå från början till slut i skapandet av studien. Det är privata liv som studeras och redogörs 
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vilket innebär att forskaren mest troligt kommer stöta på etiska dilemman i och med att 

forskningen ska tjäna både vetenskapliga och mänskliga intressen (Kvale & Brinkmann 2014: 

98–99). 

 

Under intervjuerna upplevde jag det som att kvinnorna mycket öppet delade med sig av sina 

erfarenheter gällande föräldraförsäkringen som därmed ledde till ett väldigt detaljrikt och 

omfattande material. En reflektion kring detta har förts och det kan tänkas bero på det faktum 

att jag är en kvinna som intervjuat andra kvinnor. Detta skulle kunna innebära att 

informanterna hade en tanke om att jag som kvinnlig intervjuare har samma ståndpunkt som 

dem i frågan. Däremot kommer jag som intervjuare från ett annat perspektiv då jag analyserat 

informanternas berättelser utifrån teorier och tidigare forskning på ett akademiskt vis. I och 

med detta kan min analys komma att stå i kontrast med kvinnornas berättelser.  

 

3.2 Diskursanalys 
Studiens material har analyserats med diskursanalys som metod. Begreppet diskurs är ett 

bestämt sätt att förstå världen, där vi genom språkliga praktiker skapar och reproducerar vår 

förståelse om verkligheten (Boréus 2015b: 177–178). Objekt anses nämligen inte ha någon 

inneboende betydelse i sig själv, utan denna betydelse skapas av människan genom språket 

(Boréus 2015a: 158). Språkets makt är därför centralt i en diskursanalys då språket anses vara 

det som konstituerar den sociala verkligheten. Makten ligger i språkets möjlighet att ändra 

och upprätthålla diskursiva förståelser av verkligheten (Boréus 2015b: 176–178). 

I och med språkets betydelse är diskursanalys en passande metod för denna intervjustudie då 

alla intervjuer är naturligt diskursiva utifrån informanternas sätt att tala om det fenomen som 

studeras (Kvale & Brinkmann 2014: 196–197). Alltså ämnar uppsatsen synliggöra den diskurs 

som råder gällande den ojämna fördelningen av föräldraförsäkringen utifrån kvinnornas 

berättelser.  

Det forskare många gånger försöker komma åt i en diskursanalys är det förgivettagna eller det 

underförstådda. Detta handlar om vad som tas för givet i ett visst sammanhang eller vilka 

kategoriseringar som görs (Boréus 2015a: 164–165). Detta för oss till studiens andra 

forskningsfråga som handlar om att se vilka förgivettagna kunskaper som finns i kvinnornas 

berättelser om fördelningen av föräldraförsäkringen. Genom att urskilja dessa förgivettagna 
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kunskaper har en bild om kvinnornas diskursiva förståelse om fördelningen av 

föräldraförsäkringen skapats.  

Kritiken som riktas mot diskursanalys handlar många gånger om dess begränsade 

generaliseringsmöjligheter. Diskursanalysen är en del av den kvalitativa forskningen och 

kritiker menar att det är omöjligt att generalisera resultatet till andra miljöer i och med det 

begränsade urvalet som görs (Bryman 2011: 369). I detta fall kan vi fråga oss om den diskurs 

som framkommer i kvinnornas berättelser kan generaliseras till kvinnors erfarenheter gällande 

den ojämställda fördelningen av föräldraledigheten i stort, med tanke på det faktum att urvalet 

inte är slumpmässigt. Svaret på detta är nej, men den kvalitativa forskarens uppgift är att 

generalisera resultatet till teori snarare än till populationer (Bryman 2011: 369). Alltså 

kommer kvinnornas berättelser i denna studie vara teorikopplade men även kopplas till den 

tidigare forskning som gjorts på området.  

När en analys sker är det väldigt viktigt att förstå och tydliggöra att forskaren alltid bär med 

sig egna erfarenheter och idéer gällande det sociala problemet som studeras. I detta fall är det 

viktigt att tydliggöra att jag länge har brunnit för detta ämne och sett hur de negativa följder 

som tidigare exemplifierats drabbat kvinnor som tagit ut en majoritet av föräldraförsäkringen. 

Dessa kvinnor har varit främlingar men även kvinnor som står mig nära. Att bevittna detta 

medför känslor och idéer som jag bär med mig gällande den ojämställda fördelningen av 

föräldraförsäkringen. Därför har jag under studiens gång reflekterat kring detta i ett försök att 

i största möjliga mån frångå mina egna idéer och i stället studera informanternas diskursiva 

förståelse.  

I ett första skede lästes materialet flertalet gånger för att på så sätt identifiera de delar av 

materialet som var intressant för studien. Ett fokus låg på att hitta likheter i informanternas 

berättelser. Slutligen framkom tre teman som tydliggjorde kvinnornas diskurs och skapade en 

förståelse om den ojämställda fördelningen av föräldraledigheten: I den första delen, 

essentialism kontra det konstruerade, presenteras en motstridighet i kvinnornas förståelse om 

moderskap och deras ansvar i föräldraledigheten där både essentialistiska och 

konstruktivistiska förståelser framkommer. Vidare handlar nästa tema om att en jämställd 

fördelning är kvinnans ansvar, inte mannens. Här kommer kvinnornas berättelser visa på en 

diskurs där kvinnan anses vara ansvarig för att få en jämställd fördelning samtidigt som hon 

förväntas ta ut majoriteten av föräldraförsäkringen. Avslutningsvis handlar det sista temat om 

det osynliggjorda där två osynliggöranden som framkommit i kvinnornas berättelser 
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presenteras. Med hjälp av citat från kvinnorna har dessa teman synliggjort den diskurs som är 

rådande och presenterat fyra svar på varför fördelningen av föräldraförsäkringen är 

ojämställd.  

 

4. Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som presenteras har antingen influerat syftet eller kopplats och ställts i 

kontrast till det resultat som framkommit i analysen. Samtlig forskning är därmed relevant på 

ett eller annat sätt i föreliggande studie, vilket kommer presenteras vidare.  

 

4.1 Föräldraledighet och kvinnans ohälsa 
I tidigare forskning gällande den ojämställda föräldraförsäkringen så har fokus exempelvis 

legat på vilka konsekvenser detta innebär för kvinnans hälsa. Åsa-Maja Augustsson och Lisa 

Harryson (2015) har i sin studie Det oändliga moderskapet: föräldrars upplevelser av 

föräldraledighet och hälsa i en könad kontext intervjuat fyra kvinnor och fyra män som lever i 

heterosexuella relationer och har barn (Augustsson & Harryson 2015: 126). Syftet var ”att 

analysera upplevelser av föräldraledighet och hälsa ur ett genus-görande perspektiv bland 

mödrar och fäder” då de menar att det behövs mer kunskap om hur mödrars hälsa påverkas 

när de tar ut majoriteten av föräldraledigheten (Augustsson & Harryson 2015: 121–122). 

 

I studien framgick det att den bild kvinnorna och männen hade av kvinnans roll i 

barnomsorgen inte stämde överens med utfallet. Att det skulle vara en chans för kvinnorna att 

pausa arbetslivet, ge utrymme för lycka och ett tillfälle att ladda om (Augustsson & Harryson 

2015: 130–131) var nämligen inte enhetligt med den energiuttömning, ensamhet och stress 

som blev realitet. Studien visade även att kvinnornas beroende av männen växte då den långa 

föräldraledigheten gjorde att deras koppling till arbetsmarknaden försämrades (Augustsson & 

Harryson 2015: 132–133) 

 

Augustssons och Harrysons exemplifierar med sin studie några av de hälsoeffekter som 

presenterades inledningsvis i detta arbete. Denna forskning har alltså inspirerat den 

problemformulering som ligger till grund för denna studie. Vidare ämnar föreliggande studie 
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att skapa en förståelse kring hur denna fördelning kan fortgå trots den problematik som 

presenterats i Augustssons och Harrysons arbete. Till skillnad från deras arbete har denna 

studie valt att endast synliggöra och fokusera på kvinnors berättelser. Detta har sin grund i 

den feministiska poststrukturalismens idé om att kvinnors historier kan visa på flertalet 

förståelser och därmed bryta upp de strukturer som upprätthåller den manligt dominerade 

makten.  

 

Den motstridighet som framkommer i Augustssons och Harrysons studie om hur 

föräldraledighet framställs och hur kvinnorna sedan mår under och efter denna period 

framkommer även i föreliggande studie. Detta berörs ytterligare i den del av analysen som 

presenterar det osynliggjorda och normaliserade. 
 

4.2 Den hindrade hemmafrun 
Tidigare studier har även visat att det finns kvinnor som aktivt kämpar för att stanna hemma 

från arbetet och ta hand om sina barn en längre tid. I Feminism som lönearbete skriver Maria 

Carbin, Johanna Overud och Elin Kvist (2017) om kvinnors mobilisering i ett försök att befria 

dem från lönearbetet och förbli hemmafruar. Här studeras organisationen Haro (tidigare 

Hemarbetande föräldrars riksorganisation, numera Riksorganisationen för valfrihet, 

jämställdhet och föräldraskap) och närmare bestämt deras tidning Haro-bulletinen, som 

strider för hemmafruns överlevnad (Carbin, Overud & Kvist 2017: 91–92). 

 

När barn började placeras i förskolor och kvinnor blev en större del av förvärvsarbetet växte 

organisationen fram. I organisationens tidning beskrevs kvinnors oro kring införandet av 

barnomsorgen och lyfte frågor som ”hur ska jag göra när det känns fel att lämna mitt barn på 

förskolan?” och ”Visst är väl ändå en förälders kärlek bättre än professionella pedagoger?” 

(Carbin, Overud & Kvist 2017: 92–93). Kvinnorna inom organisationen kände nämligen att 

deras förmåga och kunskap som mammor blev ifrågasatta (Carbin, Overud & Kvist 2017: 98) 

och organisationens mål blev därmed att stoppa de hinder som kvinnor möter när de försöker 

utöva sina naturliga rättigheter i att uppfostra sina barn (Carbin, Overud & Kvist 2017: 102–

103). 

Genom att studera Haros tidningar som har sin början redan på 80-talet (Carbin, Overud & 

Kvist 2017: 92) gav Carbin, Overud och Kvist en historisk inblick i och förståelse kring 
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varför kvinnor kämpat för att få vara hemma med sina barn. Den naturliga del som kvinnan 

framställs ha i barnens uppfostran framkommer även som motivering till varför kvinnorna i 

denna studie tagit ut majoriteten av föräldraförsäkringen. Detta kommer tydliggöras 

ytterligare i analysens första del gällande essens kontra konstruktion.  

För att få en vidare förståelse än den som Carbin, Overud och Kvist bidragit med om varför 

kvinnor än i dag är hemma med sina barn i en större utsträckning kommer denna studie 

fokusera på kvinnors egna berättelser gällande den ojämna fördelningen. Deras egna 

berättelser har bidragit till ytterligare en förståelse om varför fördelningen av 

föräldraförsäkringen är fortsatt ojämställd. 

4.3 Föräldraledig pappa 
Inom detta forskningsfält har även de fall där pappor tagit ett större ansvar i 

föräldraförsäkringen studerats. I sin avhandling från år 2004 har Anders Chronholm studerat 

pappors erfarenheter av en delad föräldraförsäkring. Dessa män har tagit ut minst 120 dagar 

av föräldraledigheten och deras berättelser har framkommit genom enkätundersökningar och 

intervjuer (Chronholm 2004: 17). Studien visar bland annat hur beslutet att ta ut en betydande 

del av föräldraförsäkringen har påverkats på olika vis. Beslutet togs ofta långt före barnets 

ankomst och det var dessutom påverkat av hur det varit under männens egen uppväxt 

(Chronholm 2004: 213). Avhandlingen visar även att Försäkringskassan inte ansågs ha haft en 

påverkan i pappornas uttag av föräldraförsäkringen. Endast 8 % menade att Försäkringskassan 

hade inspirerat deras beslut (Chronholm 2004: 122–123). 

 

Delar av det resultat som framkommit i Chronholms studie har även gått att urskilja i denna 

studie. En reflektion gällande detta har gjorts i den andra delen av analysens tredje tema; Den 

osynliggjorda möjligheten att dela lika. 

 

4.4 Mannens betydelse för fördelningen 

Inom studiens fält ser vi forskning som visar att mannens vilja är avgörande för hur 

fördelningen av föräldraförsäkringen kommer att bli. Jenny Alsarve och Katarina Boye (2012) 

visar i deras sociologiska intervjustudie att kvinnorna inte anses ha rätten att påverka männens 

beslut om hur länge de ska vara hemma med barnet. Att männen skulle vara hemma var 
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visserligen obestridligt, men hur länge fick endast pappan avgöra (Alsarve & Boye 2012: 

118).  

Det som framkommit i Alsarves och Boyes studie står i kontrast till den diskurs som har gått 

att urskilja i kvinnornas berättelse. En reflektion gällande detta har förts i analysen där 

kvinnans ansvar för en jämställd fördelning presenteras.   

 

5. Analys 
 

Studiens syfte är att skapa en förståelse om den ojämna fördelningen av föräldraförsäkringen. 

Genom att söka efter diskursiva mönster i kvinnornas individuella berättelser har tre likheter 

kunnat urskiljas. Dessa tre likheter används som teman i analysen och är framträdande i 

samtliga intervjuer. Kvinnornas diskursiva förståelse av den ojämställda fördelningen 

framkommer i dessa teman och ger oss fyra svar på varför fördelningen av 

föräldraförsäkringen är ojämställd.  

 

5.1 Essentialism kontra det konstruerade 

I ett försök att hitta förgivettagna kunskaper och normaliseringsprocesser i kvinnornas 

berättelser gick det att urskilja en essentialistisk förståelse om kvinnan som mer naturligt 

given att stanna hemma med barnen. Detta exemplifierar Malin när hon svarar på varför hon 

tror att män inte ser fram emot föräldraledigheten lika mycket som kvinnor, vilket hon tror är 

fallet: 

Malin: Ja men alltså vet du, jag tror att det är instinkter.  
 

Julia: Ja? 
 

Malin: Jag tror att det går djupare än våra förstånd. Jag tror inte att det är någonting som 

vi kan förstå. Jag tror att det är någonting som bara är i oss.  
 

Julia: Mm? 
 

Malin: Vi bär ett barn, vi alltså. Det är bara att kolla på djurriket. Det är ju samma sak 

där. Det är ju mammorna. Bebisarna, elefantungen, hur länge är den med sin mamma 

liksom?  
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Malin beskriver här hur hon anser att kvinnor har en naturlig instinkt i sig som gör att de 

hellre vill vara hemma med sina barn än män. Den anses vara så pass naturlig att hon hänvisar 

till hur hon menar att det fungerar i djurriket. Denna essentialistiska förståelse gällande 

kvinnan och barnomsorg är genomgående. Vi ser hur även Vanja exemplifierar detta när hon 

tydliggör att kvinnors amning inte får hindras: 

Vanja: Det tycker jag är så jäkla viktigt, för om man liksom tar bort en kvinnas 

rättigheter, aa, att bestämma huruvida någon ska amma eller inte, det är liksom att ta bort 

något jättestort. Jag måste ju verkligen vara, det är ju något vi liksom har gjort i, det är ju 

verkligen något som sitter i vår natur att amma. Som sagt jag tycker ju inte att det är 

något fel med att inte amma och hela den grejen, men ingen annan ska få bestämma över 

huruvida jag vill föda mitt barn. 

Här ser vi hur Vanja beskriver att kvinnans naturliga rättighet att amma sitt barn inte får 

hindras. Även fast hon inte dömer de kvinnor som inte kan eller väljer att inte amma sina 

barn, används amningen som en motivering till att kvinnor själva ska bestämma hur länge de 

vill vara hemma med sina barn. Kvinnornas bestämmanderätt grundar sig i det faktum att 

Vanja ser amning som en rättighet kvinnor har. Likheten i Vanjas och Malins berättelser är 

förståelsen om kvinnan som en naturligt given vårdare av barn. De beskriver att det finns 

något essentialistiskt inom dem som gör att de vill och bör vara hemma med barnen om de så 

vill. Detta hänger tydligt ihop med den tidigare forskning som Carbin, Overud och Kvist gjort 

gällande organisationen Haro (Carbin, Overud & Kvist 2017). Både kvinnorna i denna studie 

och inom Haro anser sig ha rätt att vara hemma med sina barn om de så vill genom att hänvisa 

till den naturliga och givna plats de anser sig ha i sina barns omsorg. 

Här ser vi ett exempel på förgivettagna kunskaper som framkommer i kvinnornas berättelser. 

De beskriver och kategoriserar kvinnor som naturligt givna att ta hand om sina barn, vilket 

används som motivering till varför de bör vara hemma om de så vill. Dessa förgivettagna 

kunskaper om essentialism skapar en förståelse om varför fördelningen av 

föräldraförsäkringen är fortsatt ojämn i dagens samhälle. Trots att denna förståelse av kvinnan 

är så pass underförstådd och förgivettagen frångår kvinnorna under intervjuerna denna 

förståelse och en motstridighet framkommer. Det framkom nämligen i samtliga fall och vid 

flertalet tillfällen att denna ojämna fördelning av föräldraledigheten anses vara konstruerad. 

Fanny för en tydlig reflektion kring detta: 

Julia: Varför är det just då kvinnorna som är hemma? 
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Fanny: Ja, alltså jag tror ju att det är för att man bär ju barnet och förut så hade, så fanns 

det ju ingen ersättning och allt det här utan då var det ju att du ammar, och då ammade 

man ju troligtvis längre än vad vi gör idag. Dom flesta ammar ju bara ett halvår, och då 

ammade man ju säkert ett, två år och då var det ju kvinnan som bar mjölken. Man var ju 

som en ko liksom, dom skulle vara hemma och ta hand om barnen liksom men nu finns 

det ju så mycket annat. Man kan pumpa ut, man kan köpa ersättning. Du kan ju vara 

hemma på en gång som man om man inte vill amma liksom. 
 

Julia: Mm. 
 

Fanny: Det har väl inte fattats riktigt liksom. 
 

Julia: Nej. 
 

Fanny: Att som tjej måste du faktiskt inte vara det. Alla vill inte amma, dom vill hellre 

ha ersättning. Det fungerar ju precis lika bra. Det ligger väl långt bak och skaver. Som 

sagt, förr var det ju kvinnorna som var hemma och männen jobbade. Bara det är ju 

annorlunda nu. Så jag tror det är det, att det är svårt att ställa om liksom. 
 

Julia: Aa. 
 

Fanny: Jag tror att man kanske som tjej, mamma att ’Men det ska vara så’. ’Nej men jag 

har burit på det här barnet’. 
 

Julia: Mm. 
 

Fanny: Men sen tror jag att man kanske känner att samhället tycker också att man som 

mamma ska tycka att det är härligt, den här första tiden att vara hemma. Du ska njuta och 

det finns ingen bättre tid, så man kanske har det lite på sig. Det är ju så det ska kännas 

och gör du inte det så är det fel. 

Här ser vi att Fanny fortfarande har en viss essentialistisk förståelse om kvinnan som 

barnvårdanade då hon hänvisar till den kvinnliga kroppens betydelse ur ett historiskt 

perspektiv. Däremot går det att urskilja en viss motstridighet i hennes reflektion då hon 

beskriver att samhället förväntar sig att kvinnor ska vilja vara hemma, men att det faktiskt inte 

behöver vara så. Hon framställer denna historiska förståelse om amning som gammalmodig 

och säger att kvinnor inte längre behöver amma, utan att bilden av kvinnan som den givna att 

vara hemma ”ligger väl långt bak och skaver”. Det konstruktivistiska här tolkar jag utifrån 

feministisk poststrukturalism som att Fanny beskriver något som upprätthålls, snarare än 

något som är självklart. Hon exemplifierar nämligen alternativa lösningar som kan användas 

om kvinnor väljer att inte stanna hemma för att amma sina barn. Dessutom beskriver hon 
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samtidigt hur kvinnor som frångår det normaliserade gör ”fel” i samhällets ögon. Den diskurs 

som går att urskilja här handlar å ena sidan om en socialt konstruerad förståelse om kvinnan 

som en given barnvårdande individ men som samtidigt upprätthålls vara essentialistisk genom 

att hänvisa till historien, naturen och att skuldbelägga kvinnor som inte går denna väg.  

Vanja som hade en essentialistisk förståelse om kvinnan och hennes rätt till amning 

reflekterar även på liknande sätt som Fanny. 

Vanja: Och sen i min familj är det ju väldigt så tydligt att mamma har varit hemma med 

barn, då kanske man också, jag tänker att jag har målat upp en bild av hur det ska vara när 

jag blir mamma. Och hur fantastiskt. Så man hann ju liksom inte ens tänka tanken innan 

att jag kanske inte ska vara hemma med mina barn innan dom blir tre. Det var liksom en 

självklarhet att jag skulle vara det. Och att då börja tänka på det med barnet i magen, då 

fick jag panik. 
 

Julia: Mm. 
 

Vanja: Jag tror nog att det skulle ha underlättat om det var självklart att pappor var 

hemma med barn, men det hade ju jag aldrig sett i mitt liv någonsin. 

Vanja visar här hur det essentialistiska står emot det konstruktivistiska. Samtidigt som 

tidigare citat från henne visat att mamman har rätt att vara hemma med sitt barn om hon så 

vill beskriver hon även att det hon sett och upplevt under sin barndom har påverkat hennes 

förståelse om kvinnan som den givna att vara hemma med barnet. Denna förståelse är så pass 

stark att hon fick panik vid tanken av att hon inte skulle få vara hemma med barnet. Om hon 

under livets gång hade sett att pappor var hemma med sina barn kanske hennes förståelse och 

deras fördelning hade sett annorlunda ut.  

Vanjas och Fannys historier visar att det sätt de pratar om detta fenomen tydliggör en 

förståelse om verkligheten som socialt konstruerat. Vanja beskriver att det hon sett och hört 

under sin uppväxt har påverkat den fördelning av föräldraförsäkringen paret haft, samtidigt 

som Fanny beskriver hur den essentialistiska förståelsen av kvinnan upprätthålls genom 

hänvisning till historien och att skuldbelägga de kvinnor som inte går den historiska vägen. 

När både Vanja och Fanny anser sig vara påverkade, antingen av det de tidigare fått se och 

uppleva eller av det samhället förväntar sig av dom, visar detta hur informanternas verklighet 

framstår som socialt konstruerad.   
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Denna essentialistiska och förgivettagna förståelse av kvinnan tolkas med hjälp av queerteorin 

som en normaliseringsprocess. Under intervjuerna är det nämligen tydligt att trots kvinnornas 

förståelse av sin verklighet som socialt konstruerad återkommer de gång på gång till den 

essentialistiska förståelsen om amning och modersinstinkter. Den essentialistiska bilden av 

kvinnan är så pass förgivettagen och normaliserad att den står överst trots deras socialt 

konstruerade förståelse. Vi kan därmed se att det påstått normala blir den essentialistiska och 

barnvårdande mamman även fast det framkommer att denna bild av kvinnan inte är så naturlig 

som kvinnorna beskriver eftersom de hänvisar till en socialt konstruerad verklighet.  

Att den essentialistiska diskursen därmed är den rådande skapar en förståelse av varför 

fördelningen av föräldraförsäkringen är ojämställd, vilket är en konsekvens av den 

normaliseringsprocess som beskrivits ovan. Denna diskurs upprätthåller därmed en 

maktstruktur mellan könen där kvinnor motiveras att stanna hemma majoriteten av tiden med 

hänvisning till amning och en historisk kontext samtidigt som män undslipper de negativa 

följder den ojämställda fördelningen innebär.  

 

5.2 En jämställd fördelning är kvinnans ansvar, inte mannens 
I den diskurs som framkom i kvinnornas berättelse fanns det även en förståelse av kvinnan 

som ansvarig för en jämställd fördelning av föräldraledigheten. Detta exemplifieras i samtliga 

kvinnors berättelser. I intervjun med Kelly framkommer diskursen på följande sätt: 

 
Julia: Vad tror du skulle krävas för att barnens pappa skulle ta ut en större del av 

föräldraförsäkringen? Helt fritt tänkt. Vad tror du skulle behövas? 
 

Kelly: Ja, alltså jag skulle ju. Jag. Han är ju medgörlig så att skulle jag ha sagt till honom 

att vet du, jag klarar inte. Jag vill inte ta hela föräldraledigheten utan jag behöver komma 

ut och jobba, då vet jag att han skulle ha tagit hälften. Det som skulle krävts då var att jag 

bad honom. Alltså inte mer än så. Men vad skulle krävas för att jag skulle be honom? 
 

Julia: Ja, alltså att det skulle hända mer frivilligt? 
 

Kelly: Det tror jag inte att det skulle göra. 
 

Julia: Nej? 
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Kelly: Nej. Nej det tror jag inte. För att han har ju möjlighet att göra det nu men han gör 

det inte frivilligt. Så jag tror inte att det skulle komma mer frivilligt utan det skulle vara 

om jag bad honom. 

 

Det Kelly beskriver här visar att kvinnan anses besitta makten att bestämma hur länge mannen 

ska vara hemma. Om hon bara ber honom kommer alltså pappan ta ett större ansvar i 

föräldraförsäkringen. Att kvinnan behöver be honom att vara hemma och inte tvärt om pekar 

åter igen på den diskurs där kvinnan anses vara den som i första hand ska vara hemma med 

barnen. Om hon sedan vill något annat måste hon säga till, för mannen kommer inte självmant 

att ta ut fler föräldradagar. Vi ser nämligen att pappan inte anses ha ett självklart ansvar i att ta 

ut fler än de låsta dagarna, utan det krävs att Kelly ber barnets pappa att ta ett större ansvar för 

ett jämnare uttag.  

 

Kvinnans ansvar för en jämställd fördelning framkommer även när Malin blir tillfrågad vad 

hon tror skulle krävas för att män ska ta ett större ansvar i föräldraförsäkringen: 

 
Malin: Dels mer press från kvinnorna i så fall. Man måste vara tillsammans med någon 

som vill. Alltså vi mammor har ju, är nog liksom 60–70 procent av det beslutet över 

huvud taget. Jag vet många liksom som ba skulle säga ’Du är inte hemma med barnet, det 

ska jag vara’. 

 

Här framställer även Malin det som att kvinnan är den som besitter makten att fördela mer 

jämställt och att de måste pressa papporna för att detta ska ske. Det går till och med att tolka 

det som att kvinnor anses ansvara och upprätthålla den ojämna fördelning som finns när hon 

beskriver att kvinnor 60–70% av gångerna säger att papporna inte får vara hemma. Även 

Vanja exemplifierar detta ytterligare. I denna delen av intervjun framkom det att hon lever 

med en enorm skuld och ångest. Denna ångest kommer ur det faktum att hon anser sig vara 

ansvarig för den sorg som pappan till barnen känner då han inte tagit ut en så stor del av 

föräldraförsäkringen som han i efterhand önskat.  

 
Julia: Tycker du att den uppdelningen ni har haft av föräldraförsäkringen fungerat? 
 

Vanja: Nej, bedrövligt. 
 

Julia: Mm. 
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Vanja: Nej men alltså, vi får ju leva hela livet med att han har en sorg att han inte fick 

vara med sina barn. Och det är ju tragiskt då att en person i en relation ska kunna köra 

över en. Det ska ju inte vara möjligt. Samtidigt som visst, han skriver ju under på 

Försäkringskassan att ’Jag godkänner’. Men ja, jag vet inte. 

 

Vanja beskriver att hon och barnens pappa kommer leva med en sorg resten av livet på grund 

av att Vanja inte lät barnens pappa vara hemma en längre tid i stället för de dagar som togs ut 

sporadiskt en gång i veckan eller för att förlänga semestern. Trots att hon beskriver att pappan 

signerat och godkänt den fördelning som blev så upplever hon att ansvaret och skulden ligger 

på henne eftersom hon lyckats ”köra över” honom i detta beslutsfattande. Det faktum att 

Vanja känner en enorm skuld och ett stort ansvar för pappans sorg visar på samma diskurs 

som Kellys och Malins berättelse visar, nämligen att kvinnan är den som framställs vara 

ansvarig för en jämställd fördelning, inte mannen.  

 

Med grund i queerteorin kan vi tolka denna framställning av ansvarstagande som en 

normaliseringsprocess som upprätthåller en makthierarki där kvinnan får ett dubbelt ansvar 

som inte går att uppfylla medan mannen inte har någon skyldighet. Detta tolkas som en 

normalisering då det dubbla ansvaret framkommer i samtliga kvinnors berättelser men att det 

dessutom inte ifrågasätts utan framstår som det normala. Diskursen som synliggörs här 

innebär ett dubbelt ansvar för kvinnorna som krockar med varandra medan mannens ansvar är 

frånvarande. Om diskursen dels handlar om att kvinnan ska ansvara för den största delen av 

barnomsorgen samtidigt som hon även ska ansvara för en jämställd fördelning blir det en 

tydlig kollision eftersom det inte går att förverkliga båda ansvaren. Vanja exemplifierar hur 

kvinnor som tagit ut majoriteten skuldbeläggs då hon lever med ångest och skuld för att hon 

inte gav pappan en större del av föräldraförsäkringen. Samtidigt ser vi hur Fanny beskriver att 

samhället förväntar sig att kvinnorna ska vara hemma och att de anses göra fel om de inte tar 

detta ansvar. Detta innebär att medan mannen undgår ansvar för fördelningen av 

föräldraförsäkringen kommer kvinnorna skuldbeläggas på ett eller annat sätt. Antingen för att 

de inte gör det som förväntas av dem som kvinnor eller för att de inte skapat en jämställd 

fördelning av föräldraförsäkringen.  

 

Om ansvaret för en jämställd fördelning läggs på kvinnan samtidigt som bilden av henne som 

den givna att vara hemma upprätthålls blir det nämligen svårt att förverkliga en jämställd 

fördelning. Samtliga kvinnor i denna studie har nämligen tagit ut majoriteten trots att de 
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upplever sig som ansvariga för en jämställd fördelning. Att kvinnorna tar ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen i stället för att ordna en jämställd fördelning påverkas alltså av den 

essentialistiska diskursen och förklarar varför fördelningen av föräldraförsäkringen är 

ojämställd. 

 

Däremot går det att fråga sig om kvinnan verkligen besitter denna makt. Förståelsen om 

kvinnans ansvar för en jämställd fördelning står nämligen i kontrast med det som framkommit 

i Alsarves och Boyes tidigare forskning. Där framställs ansvaret för fördelningen av 

föräldraförsäkringen ligga hos mannen snarare än hos kvinnan (Alsarve & Boye 2012). Det 

som skiljer Alsarves och Boyes tidigare forskning och denna studie är att det är både män och 

kvinnors förväntningar på föräldraledigheten som studeras snarare än kvinnornas berättelser 

som står i fokus här. Förklaringen till de skilda resultaten tolkas vara det faktum att 

informanterna i Alsarves och Boyes studie talar om den kommande föräldraledigheten och 

deras uppfattningar av hur fördelningen kommer bli medan kvinnorna i denna studie istället 

talar om sina levda erfarenheter och visar vad de uppfattat och känt under perioden. Vi kan 

oavsett tyda två olika diskurser som visar på två olika realiteter. Om det sedan är så som 

denna studie visar eller det Alsarves och Boyes tidigare forskning resulterat i är svårt att 

avgöra eftersom vi bara kan spekulera i om männen hade tagit ett större ansvar om kvinnorna 

i denna studie bad dem.  

 

5.3 Det osynliggjorda  
Mannens osynliggjorda makt för en jämställd fördelning exemplifierar det som vidare ska tas 

upp i det tredje temat. Detta tema pekar på en diskurs som är uppdelat i två delar. Den första 

delen handlar om att den problematik som uppstår vid en jämställd fördelning osynliggörs 

medan den andra delen visar på hur möjligheten att dela lika är osynlig. Medan den första 

delen framkommer i samtliga kvinnors berättelser så berörs den andra endast i två av fallen. 

Diskursen gällande osynliggörande är däremot framträdande i alla intervjuer, men där två av 

kvinnorna talat kring detta på två olika sätt. Dessa osynliggöranden pekar i sin tur på 

normaliseringsprocesser och kan skapa en förståelse om den ojämna fördelningen av 

föräldraförsäkringen.  
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5.3.1 Den osynliggjorda problematiken  

Ur kvinnornas berättelser har en diskurs framträtt där en härlig tid mellan mamman och barnet 

målas upp och normaliseras samtidigt som den problematik som kan uppstå osynliggörs. I 

intervjun med Malin framgår denna diskurs på följande sätt när hon beskriver den bild av hur 

det är att vara föräldraledig hon sett framför sig.  

 
Malin: Allt ska se väldigt bra ut, väldigt fint ut, man ska amma väldigt länge, allt ska 

flyta på som det ska, man ska sova med sin bebis i sängen, man ska älska sitt barn dygnet 

runt, det ska ligga på en konstant, allt är bara kärlek, barnet ska vara naket i tre månader, 

alltså aa. 
 

Julia: Mm.  
 

Malin: Allt är så härligt. Allt är så fantastiskt. 

 

Denna bild som Malin menar finns om hur det är att vara föräldraledig framstår som härlig 

och kärleksfull. Däremot beskriver hon att denna bild inte stämmer överens med vad Malin 

sen möttes av. Hon förklarar vidare att ”det här är inte en piece of cake. Och jag uttryckte ju 

väldigt ofta ’ska det vara såhär?’. Väldigt ofta. Väldigt, väldigt ofta och jag fick inget 

samtycke i det”. Hon berättade att hon fick ”en ordentligt ordentlig identitetskris helt enkelt” 

eftersom hon inte kunde förlika sig med den bild av mamman som hon beskrivit ovan. Den 

bild som målats upp och det som sedan upplevs skiljer sig därmed markant i Malins 

berättelse. Denna motstridighet stämmer överens med det Augustssons och Harrysons studie 

(2015) visar. Båda studierna synliggör nämligen hur föräldraförsäkringen framställs vara 

fantastiskt och härlig medan utfallet blir ett annat. 
 

I och med detta framkommer en normaliseringsprocess där bilden av föräldraledigheten är 

socialt konstruerad och framställs som en härlig och fantastisk tid samtidigt som de 

problematiska aspekterna osynliggörs. Detta ledde till den identitetskris som uppstod i Malins 

fall eftersom hon inte kunde identifieras sig med denna diskursiva förståelse om kvinnan. Det 

faktum att hon även försökt tala högt om detta men inte fått något gensvar är dessutom 

anmärkningsvärt eftersom denna problematik och motstridighet framgår i samtliga 

informanters berättelser. I intervjun med Kelly framgick det nämligen att den diskurs som 

beskrivits ovan även gäller här. När hon blir tillfrågad om hon anser att det kan ha funnits 
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några negativa följder för henne eftersom hon tagit ut majoriteten av föräldraförsäkringen 

svarar hon på följande sätt. 

 
Kelly: För mig själv tänker du? 
 

Julia: Ja men dig som individ, dig som person. 
 

Kelly: Hmm. nej. Inget som jag kan komma på såhär nu. Nej. 
 

Julia: Nej? 
 

Kelly: För mig som person, jag anser ju att man inte kan på ett personligt plan förlora 

någonting på att vara hemma med sina barn. 

 

Här menar Kelly att det inte finns några negativa följder för henne med att ta ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen vilket hänger ihop med den romantiserade bild som finns gällande 

kvinnans föräldraledighet som Malin beskriver. Däremot framträder en motstridighet i Kellys 

berättelse som liknar den osynliggjorda problematik Malins berättelse synliggjort. När Kelly 

senare blir tillfrågad om hon anser att uppdelningen var rättvis för henne så säger hon 

nämligen både ja och nej och motiverar nej på följande sätt. 

 
Kelly: Jo men alltså nej för att jag någonstans ändå kände längst vägen att jag behöver 

träffa. Jag behöver gå till ett jobb. 
 

Julia: Aa? 
 

Kelly: Träffa vuxna människor för att jag håller på att bli knäpp. 
 

Julia: Ja? 
 

Kelly: Ehm. Så det känner jag ju ibland. Jag önskar ibland att man kunde få vara en 

vecka och gå till jobbet så att han kunde få vara föräldraledig men det hade ju liksom 

aldrig funkat. 
 

Julia: Nej? 
 

Kelly: Varken praktiskt. Inte praktiskt på något sätt. 
 

Julia: Nej. Men mer såhär kanske rent att ditt mående, att det hade varit bra om… 
 

Kelly: Aaa, exakt. Mm. 
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Vi ser hur denna konversation står helt i kontrast till det hon tidigare beskrivit. Först anser 

hon att en person inte kan förlora något på att vara hemma med sitt barn men beskriver senare 

att hon velat få jobba lite mer och träffa vuxna människor eftersom hon höll på att bli knäpp. 

Dessutom förklarar hon att det hade varit bra för hennes mående om uppdelningen hade varit 

en annan. Efter en analys av samtliga intervjuer går det att presentera flertalet negativa följder 

av den ojämna fördelningen som Kelly menar inte finns och som Malin känner sig ensam om 

att uppleva. Osynliggörandet blir därmed framträdande då de upplever det som att det bara är 

de själva som upplever denna problematik eller för att de menar att dessa inte finns men 

framkommer ändå. Vi ser ju nämligen att informanterna beskriver denna problematik 

samtidigt som en romantiserad bild presenteras.  

 

Detta liknar det resultat som framkom i Augustssons och Harrysons studie, där männen och 

kvinnorna i studien visade att det fanns en förskönad bild av föräldraledigheten, men att detta 

inte stämde överens med utfallet (Augustsson & Harryson 2015).  

 

Den romantiserade bild av föräldraledigheten som framkommer i intervjuerna exemplifierar 

ytterligare en normaliseringsprocess inom föräldraledigheten där de negativa följderna 

samtidigt osynliggörs. Queerteorin ger oss möjlighet att se hur denna normalisering ger 

negativa följder för kvinnorna, då deras förståelse av föräldraledigheten går emot den 

upplevda erfarenhet som sedan blir. Kelly höll på att bli knäpp och förklarar att hennes 

mående skulle varit ett annat om fördelningen var jämställd. Malin beskriver även att hon på 

grund av normaliseringen fick en identitetskris i och med att det inte var så enkelt och härligt 

som det framställdes vara.  

 

Det denna normalisering visar är därmed att kvinnornas diskurs är socialt konstruerad och 

upprätthålls genom osynliggöranden av de negativa aspekterna i en ojämställd fördelning. 

Detta skapar en förståelse om varför statistiken gällande föräldraförsäkringen är ojämställd då 

den visar på en maktstruktur som lockar kvinnor att vara hemma och osynliggör de negativa 

följder som kan komma uppstå.  

 

5.3.2 Den osynliggjorda möjligheten att dela lika 

De negativa följder som kan uppstå vid en ojämn fördelning är inte det enda som går att tolka 

som ett osynliggörande i kvinnornas berättelser. I Fannys och Vanjas berättelser går det att 
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urskilja ytterligare ett osynliggörande som de menar existerar i mötet med Försäkringskassan. 

Kvinnornas berättelser kommer visa, likt Chronholms avhandling, att Försäkringskassan inte 

påverkat pappornas uttag (Chronholm 2004). När Fanny exempelvis får frågan om det finns 

något gällande föräldraförsäkringen som hon hade velat gjort annorlunda blir svaret: 

 
Fanny: Jag tycker det vore bra kanske när man väl är gravid att man kanske kan få lära 

sig lite om hur man kan lägga upp det. Att man kanske ’ja men vi har lite förslag på hur 

du kan göra. Om du lägger upp det så här kan du vara hemma så länge. Om du delar upp 

det med din man kan det vara såhär. Vi rekommenderar att din man är ledig’, det är aldrig 

någon, eller okej jag har varit gravid två gånger bara, men har ju inte fått något fråga hur 

tänkte ni lägga upp föräldraledigheten? Tänkte din man alltså, det hör man ju aldrig. 
 

Julia: Nej. 
 

Fanny: Man får inte push därifrån. Dom frågar ju aldrig männen heller 'ja men hur tycker 

du det känns att bli pappa. När ska du vara föräldraledig?' Det kommer ju ingenting 

därifrån. 
 

Julia: Just det. 
 

Fanny: Och skulle dom vara kanske lite mera, inte vet jag, insatta eller pusha lite därifrån 

så kanske det väcker en tanke också hos båda föräldrarna att diskutera det. Att det inte 

blir en självklarhet.  

 

Fanny beskriver alltså att hon inte upplevt ett stöd från Försäkringskassan när det gäller att 

fördela jämställt. Hon menar snarare att samtalen bara handlade om henne och att frågor om 

pappans uttag aldrig ställdes. Hon redogör alltså att hon velat ha ett större stöd från 

Försäkringskassan där de kunnat visa att det inte är en självklarhet att mamman ska vara 

hemma mest.  

 

Den osynliggjorda möjligheten till pappans uttag av föräldraförsäkringen reflekterar Vanja 

kring på följande sätt när även hon blev tillfrågad om den finns något hon skulle ha gjort 

annorlunda gällande föräldraförsäkringen.: 

 
Vanja: Vi var ju verkligen inte jämställda där utan där hade jag fördel, det kändes 

som att bara för att jag var kvinna så kan jag med lite gott samvete säga ’nej men jag 

vill vara hemma’.  
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Julia: Mm.  
 

Vanja: Medan en kille som han då kanske satt jäkligt långt inne att säga ’Jag vill och 

jag ska vara hemma’. För han var inte det självklart att man får säga så ens. Och det sa 

han väl mer, nu säger han väl det, ’Jag hade verkligen velat vara hemma’ men han 

vågade liksom inte riktigt uttrycka det så tydligt då utan mer ’Det vore ju mysigt’.  
 

Julia: Ja. 
 

Vanja: Så han skulle ju ha behövt känna lite mer stöd vilket det blir med dom här 

dagarna. Det blir ju liksom ’Klart att du också’. Det är inte så lätt att säga när man 

känner att man på något sätt inte har någon rättighet, att jag hade mer då rättighet med 

bröst och snippa liksom. 
 

Julia: Mm 
 

Vanja: Aa, så stöd från försäkringskassan framför allt att ’Du kan också’. Kanske en 

liten broschyr ’Du är också värdefull’. Nej, men jag vet inte. Att man satsar lite på att 

nå ut till killarna. Att bryta ner dom här som man inte ens ser själv. Han fattade ju inte 

då ’Jag kan inte kräva att vara hemma för jag är ju man så jag har inte lika mycket rätt 

att säga det’. 

 

Vanja beskriver här att det fanns en vilja hos pappan att vara hemma mer, men att den 

diskursiva förståelsen gällande kvinnans ansvar i föräldraförsäkringen hindrade honom. Han 

ansåg sig nämligen inte ha någon rätt att vara hemma en längre tid på grund av att han är en 

man. Vanja menar att om paret i stället hade fått stöd från Försäkringskassan så kanske 

pappan hade vågat bidra till en mer jämställd fördelning, men i och med att detta stöd inte 

fanns blev fördelningen ojämställd. Med grund i queerteorin kan vi alltså tolka 

Försäkringskassan som en del av den struktur som upprätthåller den normaliserade diskursen 

där kvinnorna har en självklar roll i föräldraförsäkringen medan mannens möjlighet att ta ut 

en större del osynliggörs. 

 

Både Chronholms avhandling (2004) och denna studie pekar på Försäkringskassans 

bristfälliga inverkan. Alltså upplever båda kvinnor och män att Försäkringskassan inte 

influerar pappor att vara hemma. Om den statliga myndighet som ansvarar för 

föräldraförsäkringen upprätthåller diskursen genom att endast fokusera på kvinnornas uttag 

och därmed osynliggör männens möjlighet är det förståeligt att fördelningen ser ut som den 

gör. Visserligen ser vi flertalet reformer med exempelvis låsta dagar och en 
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jämställdhetsbonus, men kvinnorna upplever trots detta ett saknat stöd och menar att 

Försäkringskassan har ett ansvar i att få statistiken mer jämställd. Detta visar på att diskursen 

om föräldraledighet är socialt konstruerad och att det sätt vi väljer att tala om fenomen har 

med makt att göra. Kvinnornas berättelser visar nämligen att den kunskap som 

Försäkringskassan sprider påverkat deras uttag. Om myndigheten istället hade lyft fram 

pappans möjlighet att ta ut en större del så kunde statistiken varit en annan.  

6. Slutsats 
 
Syftet med studien var att skapa en förståelse om varför kvinnor tar ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen. Detta då vi trots flertalet politiska reformer ser att kvinnor både 

historiskt och idag tar ett större ansvar i försäkringen och att detta leder till negativa följder 

för kvinnorna som exempelvis hälsoeffekter samt förlust av yrkes- och löneutveckling och 

pension. De forskningsfrågor som skulle besvaras var vilka förgivettagna kunskaper som 

fanns i kvinnornas berättelser om fördelningen av föräldraförsäkringen samt vilka 

normaliseringsprocesser som framkommer och vad detta får för konsekvenser i kvinnornas 

liv. Efter att ha analyserat de fyra intervjuer som gjorts med kvinnor som tagit ut den 

övervägande delen av föräldraförsäkringen har tre teman kunnat urskiljas. Dessa teman har 

synliggjort den diskurs som varit rådande och gett fyra förklaringar på varför fördelningen av 

föräldraförsäkringen är ojämställd i dagens samhälle.  

 

Studiens första forskningsfråga besvaras då det framkom att det finns förgivettagna kunskaper 

i kvinnornas berättelser som handlar om en essentialistisk förståelse om kvinnan som den 

givna att vara hemma. Med hjälp av den feministiska poststrukturalismen har vi däremot 

kunnat se hur kvinnorna samtidigt beskriver sin verklighet som socialt konstruerad snarare än 

något naturlig. Däremot tolkas den rådande diskursen vila på en essentialistisk förståelse då 

kvinnorna vid flertalet gånger återkommer till en essentialistisk argumentation under 

intervjuns gång. Detta kan vi förstå med stöd i queerteorin, då den visar hur förståelsen om 

den naturliga och essentialistiska hemmafrun normaliserats. Det normaliserade framträder 

nämligen i och med den motsägelsefullhet som finns i kvinnornas berättelser och att den 

essentialistiska förståelsen trots detta är den dominanta. Denna normalitet upprätthåller den 

maktstruktur och ojämna fördelning av föräldraförsäkringen som finns mellan kvinnor och 

män och ger svar på varför uttaget av föräldraförsäkringen är ojämställd då den 
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essentialistiska diskursen fortsatt framställer kvinnan som den givna att vara hemma samtidigt 

som männen inte tvingas ta ett större ansvar.  

 

Kvinnan som den givna att vara hemma är alltså ett svar på den andra forskningsfrågan som 

ämnat synliggöra de normaliseringsprocesser som framkommer i kvinnornas berättelser. 

Studien har även, med grund i queerteorin, presenterat hur kvinnors dubbla ansvar för att dels 

ta ut majoriteten av föräldraförsäkringen men även att ansvara för en jämställd fördelning 

normaliserats. Detta ansvarstagande upprätthåller ett maktsystem där kvinnan får ett dubbelt 

ansvar som inte går att uppfylla medan mannens ansvar är frånvarande. Detta dubbla ansvar 

ger ytterligare ett svar på varför kvinnor tar ut majoriteten av föräldraförsäkringen då ansvaret 

för en jämställd fördelning ligger hos kvinnan samtidigt som den diskursiva förståelsen av 

henne som den givna att vara hemma råder. Vi ser nämligen att den essentialistiska 

förståelsen är den överordnade då samtliga kvinnor i studien tagit ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen trots att de anser sig vara ansvariga för en jämställd fördelning.  

 

Studien har även presenterat hur en romantiserad bild av kvinnans föräldraledighet 

normaliserats samtidigt som de negativa följderna den ojämna fördelningen innebär 

osynliggjorts. Med grund i queerteori kunde vi se hur denna normalisering ger negativa 

konsekvenser för kvinnornas mående eftersom deras erfarenhet av föräldraledigheten inte 

blev som de tänkt sig. Detta förklara även varför fördelningen av föräldraförsäkringen är 

ojämställd då en maktstruktur upprätthålls genom att kvinnor lockas att vara hemma 

majoriteten av tiden medan de negativa följderna detta innebär osynliggörs.  

 

 I analysen framkommer avslutningsvis ett sista svar på varför statistiken över uttaget av 

föräldraförsäkringen är ojämställd. Utifrån kvinnornas berättelser tolkas nämligen 

Försäkringskassan vara en del av den struktur som upprätthåller den ojämställda fördelningen 

genom att osynliggöra möjligheten att dela jämställt. Detta eftersom de genom ett fokus på 

kvinnan normaliserar hennes ansvar i föräldraförsäkringen samtidigt som pappans roll 

osynliggörs. Om den statliga myndighet som ansvarar för föräldraförsäkringen endast 

fokuserar på kvinnans uttag och därmed osynliggör möjligheten att dela lika ger detta en 

ytterligare förståelse om varför fördelningen är ojämställd.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att studien bidragit med fyra olika förklaringar till varför kvinnor 

tar ut majoriteten av föräldraförsäkringen. Dessa förklaringar visar att kvinnornas förståelse 
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av verkligheten delvis är essentialistisk men att denna diskurs upprätthålls genom sociala 

praktiker. De normaliseringsprocesser och förgivettagna kunskaper som presenterats 

exemplifierar dessa sociala praktiker och upprätthåller en ojämställd fördelning. Detta innebär 

konsekvenser för kvinnorna vilket framkommer i och med de hälsoeffekter som de själva 

beskriver. Dessa hälsoeffekter är en följd av den makthierarki som synliggjorts mellan könen 

vilket upprätthålls genom att mannens ansvar är frånvarande och kvinnans roll är det enda 

som framträder.  

 

6.1 Vidare forskning 
Då denna studie enbart fokuserat på kvinnors erfarenheter av att ta ut majoriteten av 

föräldraförsäkringen vore det intressant att intervjua män som endast tagit ut en liten del. 

Männens förståelse om sitt begränsade uttag och den ojämna fördelningen skulle bidra med 

en kompletterande förståelse om varför fördelning av föräldraförsäkringen är fortsatt 

ojämställd.  

 

Kvinnor som lever i heterosexuella relationer har varit i fokus för denna studie och det vore 

därför intressant att studera hur samkönade par motiverar sin fördelning av 

föräldraförsäkringen. En sådan studie skulle bidra med en bredare förståelse om 

föräldraförsäkringen i stort och om hur maktrelationer kan ta sig uttryck i andra relationer än 

heterosexuella. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Uppvärmningsfrågor: 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för utbildningsnivå? 

- Hur är du sysselsatt idag? (Arbetar, studerande, föräldraledig osv.) 

- Hur gammal är barnets/ens pappa? 

- Vad har barnets/ens pappa för utbildningsnivå? 

- Hur är barnets/ens pappa sysselsatt idag? (Arbetar, studerande, föräldraledig osv.) 

- Hur länge har du och barnets/ens pappa varit tillsammans? 

- Hur många barn har du och barnets/ens pappa? 

 

Reflektionsfrågor: 

Praktiska frågor: 

- Försök att säga i procent hur stor del av föräldraförsäkringen som du och barnets/ens 

pappa tagit ut/kommer ta ut. 

- Om ni har fler barn ihop – har uppdelningen av föräldraförsäkringen sett likadan ut 

under samtliga av barnens uppväxt? 

- Hur kom ni fram till beslutet att dela upp föräldraförsäkringen på det här sättet?  

- Kan du nämna några avgörande faktorer som påverkade ert beslut av fördelningen?  

- Hur ser pappans uttag av föräldraförsäkringen ut? (Tas de ut under en längre period 

eller några få dagar i taget?) 

- Hur ser du på̊ införandet av pappamånader? Varför? 

- Hur ser du på̊ politikers förslag att införa kvotering i föräldraförsäkringen? 

- Tror du att er fördelning skulle se ut som den gör idag om det inte fanns dagar som var 

låsta till pappan? 

 

Frågor om mamman: 

- Anser du dig vara jämställd med barnets/barnens pappa? Varför/varför inte?  

- Tycker du att denna uppdelning av föräldraförsäkringen ni haft har fungerat? 

- Känns det som en rättvis uppdelning för dig? 
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- Känns det som den bästa lösningen för barnet/en? 

- Ser du några fördelar eller nackdelar med att du tagit ett större ansvar i 

föräldraförsäkringen? 

- Tror du att din livssituation hade sett annorlunda ut om ni haft en jämnare fördelning 

av föräldraförsäkringen? 

- Tycker du att det finns något som gör dig bättre eller sämre lämpad att ta ett större 

ansvar i föräldraförsäkringen? 

- Anser du att det finns några negativa följder för dig som tagit ut den största delen av 

föräldraförsäkringen? Om så är fallet, vilka är dessa? 

- Hur mådde du under föräldraledigheten? 

- Blev föräldraledigheten som du tänkt dig? 

- Vad kan du se för problem med att kvinnor tar ut majoriteten av föräldraförsäkringen? 

- Föräldraledighet/pappadagar? 

 

Frågor om pappan: 

- Tror du att barnets pappa tycker er uppdelning av föräldraförsäkringen har fungerat? 

- Har barnets/ens pappa, eller tror du att han kommer, ta ut alla de dagar som är låsta till 

honom? 

- Känner du att det finns en uppskattning hos barnens pappa att du tagit ett större ansvar 

i föräldraförsäkringen? 

- Tycker du att det finns något hos barnens pappa som gör honom sämre eller bättre 

lämpad att ta ett större ansvar i föräldraförsäkringen?  

- Vad gör pappan de dagar han tagit ut föräldradagar?  

- Vad tror du skulle krävas för att barnens pappa skulle ta ut en större del av 

föräldraförsäkringen? 

Avrundningsfrågor: 

- Finns det något gällande föräldraförsäkringen som du skulle vilja ha gjort annorlunda? 

- Finns det något annat som vi inte har pratat om som du tycker är relevant att ta upp 

gällande fördelningen av föräldraförsäkringen? 

 


